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Retningslinje nr. 3 – Innleggelse i Sykehuset Østfold (SØ)  
 
Formål  
Formålet med denne avtalen er å:  

a) sørge for at pasienten opplever en best mulig sammenhengende helsetjeneste og 
unngå at det oppstår feil gjennom å klargjøre SØ og kommunens ansvar og oppgaver 
der pasienten henvises sykehuset  

b) sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og 
omsorgsnivåene (elektronisk når dette er mulig)  

c) sikre at pasienten mottar tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet),  
 
Øyeblikkelig hjelp  
Kommunens ansvar og oppgaver:  

a) Henvisende helsepersonell konsulterer ved behov og i henhold til rutiner 
sykehuspersonell med adekvat kompetanse om hvorvidt vurdering i akuttmottak eller 
innleggelse i sykehus er nødvendig. Kommunal behandling skal være vurdert som 
ikke tilstrekkelig.  

b) Avgjørelse om vurdering i akuttmottak tilligger i endelig instans henvisende 
helsepersonell  

c) Avgjørelse om innleggelse tilligger i endelig instans sykehuslege /psykologspesialist  
d) Henvisende helsepersonell henviser som øyeblikkelig hjelp og sender kopi av 

innleggelsesskrivet inklusive medikamentopplysninger med pasienten. Ved 
innleggelse på tvang i psykisk helsevern skal krav til dokumentasjon i forskrift følge 
med pasienten.  

e) Henvisende helsepersonell vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilpasset 
transport/ ledsager til sykehuset og sørger for dette  

Ved besluttet innleggelse  
f) Følger rutine for elektronisk PLO-kommunikasjon 

 
SØs ansvar og oppgaver:  

a) Stiller adekvat kompetanse til rådighet for telefonkonsultasjon ved tvil om innleggelse 
er nødvendig eller ved spørsmål om ø-hjelpspoliklinikk kan benyttes neste dag  

b) Innhenter supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, hjemmetjeneste, fastlege, 
sykehjemslege og pårørende ved behov  

c) Følger rutine for elektronisk PLO-kommunikasjon hvis pasienten er  bruker av 
kommunal bistand eller hvis pasienten sannsynligvis vil få slikt behov etter utskrivning 

d) Sikrer at nødvendig informasjon er gitt til pårørende, hvis dette ikke allerede er utført 
av kommunen  

e) Vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilstedeværelse av kommunal ledsager 
under behandling. Se retningslinje15 Følgepersonell ved innleggelse i SØ  

 
Planlagt behandling  
Kommunens ansvar og oppgaver:  

a) Henvisende helsepersonell sender henvisning, inklusive medikamentopplysninger  
b) Henvisende helsepersonell vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilpasset 

transport/ ledsager til sykehuset  
 
 
 
SØs ansvar og oppgaver:  
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a) Vurderer henvisningen etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere  
b) Foreslår eventuelt forebyggende helsetjenester, behandlingsmuligheter og 

oppfølgingsplan utenfor sykehus som alternativ til innleggelse der dette er relevant  
c) Innhenter supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, hjemmetjeneste, lege og 

pårørende ved behov  
d) Vurdere om det er behov for følgepersonell – jfr. retningslinje 15 Følgepersonell ved 

innleggelse i SØ  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Retningslinje for bistandsteam i Østfold knyttet til vurdering bruk av 

tvangsinnleggelse, jf § 10-2 og § 10-3 helse- og omsorgstjenesteloven overfor 

personer med rusmiddelproblemer. 

 


