
Vedlegg til særavtale vedrørende tilbud om døgnopphold for
øyeblikkelig hjelp i Klepp kommune

Parter
Avtalen er inngått mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF.

Bakgrunn
Denne avtalen skal utgjøre vedlegg til særavtale til delavtale 4 om døgnopphold for øyeblikkelig
hjelp i Klepp kommune, jfr. overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, nr. 4. Vedlegget
regulerer særavtalens punkt 10 Transport.

Klepp kommune har satt i gang 12 senger for døgnopphold for øyeblikkelig hjelp fra
01.10.13 og tar sikte på en fleksibilitet for ekstra belastning som er tilstrekkelig til å ivareta
kommunen sitt ansvar i samsvar med intensjonene i helse — og omsorgstjenesteloven § 3-5 og
særavtale til delavtale 4 om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Øyeblikkelig hjelp, døgntilbud, er et samarbeid mellom kommunene Klepp, Gjesdal, Sandnes og
Time, og bygger på avtale om vertskommunesamarbeid. Tiltaket er lagt på Kleppheimen med
Klepp kommune som vertskommune og omtales videre som JØH (Jæren Øyeblikkelig Hjelp).

I tilfeller hvor pasienter innlagt JØH har behov for transport til spesialisthelsetjenesten, må
transport vurderes ut fra behovet til pasienten. Dersom ambulanse eller annen transport som i dag
er hjemlet i syketransportforskriften, ikke er påkrevd, vil det kunne være behov for å legge til rette
for et system utenfor det regulerte ansvaret som helseforetaket har for pasienttransport.

I påvente av avklaring av regelverket på området er det behov for en nærmere avtale mellom
Helse Stavanger HF og Klepp kommune, som sikrer at disse pasientene får betryggende
behandling også når det gjelder transport, samt en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom
helseforetaket og kommunen på dette området.
På bakgrunn av et eksisterende behov, og at det foreligger et uavklart regelverk på området, er
Helse Stavanger HF og Klepp kommune kommet til enighet om at det legges til rette for
særordninger for pasientene fra JØH. Særordningen vil gjelde som et unntak fra helseforetakets
generelle føringer for pasienttransporten, i påvente av varslet revidering av lov og forskrift, og
avklaring av forholdet til samhandlingsreformen på dette området.

Formål
Formålet er å sikre at pasientene ved Jæren Øyeblikkelig Hjelp får samme rettigheter til transport
som inneliggende pasienter.

Målgrupper / Virkeområde
Pasienter innlagt ved JØH med behov for utredning hos spesialist ved Helse Stavanger HF.

Evaluering
Evaluering av denne avtalen skjer samtidig og i tråd med særavtalen til delavtale 4.

Transport
Pasienter fra Jæren Øyeblikkelig Hjelp skal ha alenebil og skal få ha bilen stående på vent for
umiddelbar retur etter behandling, dersom behov for dette attesteres av medisinsk personell.



Finansiering
Pasienter fra Jæren Øyeblikkelig Hjelp, som skal til behandling hos spesialist ved Helse Stavanger
HF, skal ikke betale egenandel.

Kostnader som påløper ved denne særordningen dekkes av Helse Stavanger HF.

Avvik og mislighold
Avvik og mislighold behandles etter særavtale til delavtale 4.

Uenighet
Uenighet behandles etter særavtale til delavtale 4.

Iverksetting, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra signeringsdato og gjelder til 31.12.2015, eller til spørsmålet er avklart ved
revidering av lov og forskrift på området for syketransport, eventuelt til en av partene sier opp
avtalen med 3 måneders oppsigelsesfrist. En oppsigelse av særavtale til delavtale 4, er å anse som
oppsigelse også av dette vedlegget til særavtalen. Dersom det anses nødvendig kan partene bli
enige om forlengelse.
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