
Åge Brekk og Ralf Kirchhoff: 

Hvor ble det av pasienten i 
samarbeidsavtalene? 

 



Tidslinje: 



Underveis: 

• Begrepsbruk 

• rettslig plassering 

• metode, 

knyttet til undersøkelsen av hvordan et 
pasientperspektiv skal være/faktisk er ivaretatt i 
samarbeidsavtalene. 



Begrepsbruk: 

 

• Pasient og/eller bruker 

 

• Samarbeidsavtaler – samhandlingsavtaler eller 
tjenesteavtaler. 

- Nasjonal veileder: Generell del og spesifikke 
deler (hol. § 6-2 + andre tema partene ønsker 
å avtalefeste). 

 



Praksis: 

• Overordnet samarbeidsavtale + 12(+/-) 
tjenesteavtaler etter områdene i hol. § 6-2 



Rettslig plassering: 

• Rettslig regulering: Bruken av 
samarbeidsavtaler er lovfestet i helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 6-1 og 6-2, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e. 

•  Parter i en avtale: Avtalene skal inngås 
mellom spesialisthelsetjenesten og de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene 



• Formål med slike avtaler: Departementet 
mener at lovpålagte samarbeidsavtaler er et 
egnet virkemiddel for å oppnå samhandling 
mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten, for å kunne tilby 
pasienter og brukere koordinerte tjenester og 
helhetlige pasientforløp når de har behov for 
det.(Prop. L (2010-2011) s. 327) 



Pasientperspektivet: 

• De lovfestede materielle og prosessuelle 
pasientrettigheter gjelder (begrenser partenes 
avtalefrihet). 

• Særskilt for avtalene: Når det gjelder plikten til å inngå 
tjenesteavtaler er det i helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 6-1, tredje ledd gitt en særskilt regel med krav til 
pasientperspektiv i prosess og avtaleteksten:  

- Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i 
forbindelse med utarbeidelse av avtalene. 

- Pasient- og brukererfaringer skal inngå i 
vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelsen av avtalen.  

 



Metode: 

• En klargjøring av innholdet i lovgivning av 
betydning for samarbeid om tjenesteytelsen i 
pasientforløpene, må skje på grunnlag av 
juridisk metode (rettskildelæren).  

• Samarbeidsavtalene skal inneholde normer 
for samarbeid, arbeidsfordeling og 
rutinebeskrivelser for utførelse av 
arbeidsoppgaver i et pasientforløp. 



Samarbeidsavtalene: 

• Rettskilde eller kilde for faktaopplysninger om 
hvordan samarbeidet skal gjennomføres? 

 : 

 Foreta innholdsanalyser på avtaletekstene 
 for å bestemme hva som gjelder. 

(Hvordan bruke materiale fra avtaletekstene i en 
artikkel om pasientperspektiv?) 


