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Retningslinje nr. 5 – Utskrivning / overføring av pasienter fra SØ til 
kommunehelsetjenesten  

 
Formål  

Formålet med denne avtalen er å sikre: 
a) at pasienten opplever en best mulig sammenhengende helsetjeneste effektiv, korrekt og 

sikker informasjonsflyt  
b) at pasienten mottar tjenester på beste effektive omsorgsnivå  
c) enighet om samhandling rundt utskrivningsklare pasienter  

 

Inneliggende pasienter 
Sykehuset forholder seg til den kommune hvor pasient opplyser å ha opphold/bo selv om dette ikke 
er folkeregistrert kommune (vedlegg 3) 
 
Vilkår for når en pasient er utskrivningsklar 
Dette er beskrevet i § 9 – Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter: 
Pasient i somatisk døgnavdeling er utskrivningsklar når lege ved helseinstitusjon omfattet av 
spesialisthelsetjenesteloven vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold 
i helseinstitusjonen.  
Pasient i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) er 
utskrivningsklar når lege eller psykolog ved helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven 
vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i helseinstitusjonen. 
Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig og psykososial vurdering, og følgende 
punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen: 

a) Problemstillingen(e) ved innleggelsen slik disse var formulert av henvisende helsepersonell 
skal være avklart 

b) Øvrige problemstillinger som har framkommet skal være avklart 
c) Dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for 
d) Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for medisinsk og 

psykiatrisk oppfølging av pasienten 
e) Pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen og forventet framtidig 

utvikling skal være vurdert 
 
For pasienter i psykisk helsevern skal tvangstiltak og bruk av tvangsmidler som ikke kan videreføres i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten være avsluttet før pasienten er utskrivningsklar 
 
For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med 
behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, skal helseinstitusjon omfattet av 
spesialisthelsetjenesteloven ved behov, og før pasienten er utskrivningsklar, også kalle inn relevante 
samarbeidspartnere for å starte arbeidet med å utarbeide en samlet plan for videre behandling og 
oppfølging, herunder plan for eventuell samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med 
behov for samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten skal det før 
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pasienten er utskrivningsklar også etableres kontakt med ansvarlig enhet eller behandler i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
 
 
I kommunen er spesialist i allmennmedisin høyeste medisinske kompetanse. Kommunale 
institusjoner med heldøgns omsorg har normalt ikke legevisitt daglig. Se retningslinje 4 om 
diagnostisk utstyr i kommunen. 
 
 
I tillegg er det enighet om følgende: 
Dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor den aktuelle avdelingens 
ansvarsområde, skal ansvarlig behandler sørge for at relevant kontakt etableres, og plan for denne 
oppfølgingen beskrives  
Oppgave og ansvarsfordeling mellom sykehuslege og fastlege skal være i tråd med «Anbefalinger om 
samarbeid mellom fastleger og sykehus (se vedlegg til retningslinje 1)  
 
 
Krav til dokumentasjon ved utskrivning 
Epikrise eller tilsvarende informasjon med samstemt medikamentliste, som sikrer tilstrekkelig og 
korrekt informasjon om igangsatt behandling og videre oppfølging (jf. pkt. a-e over), skal følge 
pasienten ved utskrivelse. Epikrise/utskrivningsnotat fra lege/ansvarlig behandler skal sendes 
elektronisk. Til andre meldinger benyttes pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) – se rutine 5.1  
 
Kommunal betalingsplikt 
SØ er forpliktet til å gi et tilbud til pasienten i påvente av at kommunen finner et forsvarlig tilbud. 
Dersom det oppstår uenighet om pasienten er utskrivningsklar, forsøkes saken løst gjennom dialog 
(se overordnet samarbeidsavtale) 
 
 
Kommunene skal betale helseforetaket for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i SØ i påvente 
av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. Betalingsplikten gjelder til enhver tid de 
pasientgrupper som i lov eller forskrift er beskrevet til å være omfattet av denne plikten. Betaling 
skjer etter den døgnpris som til enhver tid er fastsatt i statsbudsjettet.  
Følgende meldingsrutiner om utskrivningsklar pasient gjelder dersom betalingsplikten skal inntre: 

a) Dersom pasienten antas har behov for tjenester fra kommunehelsetjenesten etter 
utskrivning sender SØ melding om at pasienten er innlagt senest innen 24 timer etter 
innleggelse. Dersom vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp etter 
utskrivning, men dette endrer seg i løpet av oppholdet, skal fristen løpe fra det tidspunktet 
det blir klart at et slikt behov foreligger 

b) Melding om utskrivningsklar dato for pasient skal formidles via elektroniske pleie – og 
omsorgsmeldinger (PLO), og kan sendes gjennom hele døgnet, inkl. helge- og høytidsdager.  

c) I tidsrommet 08-15.30 skal kommunene, senest innen 2 timer fra kommunen mottok 
melding fra SØ, ha dialog med sykehuset om pasienten kan mottas på besluttet dato. Dersom 
slik tilbakemelding ikke gis, inntrer betalingsplikten. 
 

Melding om utskrivningsklar pasient og betalingsplikt 

 Hvis meldingen er sendt fra SØ før kl. 12.00 inntrer betalingsplikten samme dag.  

 Meldes pasienten etter kl. 12, inntrer betalingsplikten neste dag. 
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Gjelder alle dager, inkl. helge- og høytidsdager. Uavhengig av betalingsplikten skal kommunene 
motta utskrivningsklar pasient så raskt som mulig. 

 Kommunal betalingsplikt forutsetter at kommunen mottar dokumentasjon iht. denne 
retningslinjen på utskrivelsesdagen.  

 Kommunal betalingsplikt inntrer ikke når SØ avstår fra å skrive ut pasienten, dersom 
pasienten er definert som utskrivningsklar og kommunen har akseptert å motta pasienten 

 Kommunene er forpliktet til å ha ett telefonnummer til kommunal pasientkoordinator, som 
betjenes i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30. Denne meldetelefonen skal ha telefonsvarer hvor 
det kan legges igjen beskjed. Dette telefonnummer skal også brukes som reserveløsning ved 
bortfall av elektronisk meldingsutveksling. 

 
 
Krav på redegjørelse (jf. § 14. i forskrift for betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter) 

Kommunen kan kreve å få en redegjørelse for de vurderinger helseinstitusjon omfattet av 
spesialisthelsetjenesteloven har foretatt etter § 9. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og 
nødvendig informasjon slik at kommunen kan etterprøve vurderingene foretatt av helseinstitusjonen. 
 
Utskrivning i beredskapssituasjoner: se retningslinje 11 
Hvis det er behov for å skrive ut flere pasienter enn avtalt fordi SØ må frigjøre plass pga. stor pågang 
av nye pasienter fra en stor ulykke e.l., vil kommunene varsles om dette iht. retningslinje 11. i 
samarbeidsavtalen. Vanlig utskrivningsrutiner gjelder på dagtid hverdager (8-15.30). På 
kvelder/helger vil det kunne være andre kontaktpunkter i kommunene. Dette vil i så fall 
sengepostene få opplyst. 

 

Overføring av pasienter fra akuttmottak / akuttpoliklinikker og psykiatrisk 
akutt-team ved SØ til kommunehelsetjenesten 
Gjelder avklarte pasienter i akuttmottak / akuttpoliklinikker og avklarte pasienter i psykiatrisk akutt-
team, som ikke skal innlegges i Sykehuset Østfold, men har behov for tilsyn, bistand og omsorg fra 
kommunehelsetjenesten. 
 

Formål 

 Ivareta pasientenes behov for tilsyn, bistand og omsorg 
 

Kommunens forpliktelser 

 Sørge for å ha telefonnummer tilgjengelig for sykehuset for kontakt og kommunikasjon 
o På dagtid kl. 08 – 15.30 benyttes vanlig meldetelefon til kommunal pasientkoordinator. 
o Kommunene gir SØ informasjon om hvilke telefonnummer som skal benyttes utenom 

denne tiden. Disse kontakttelefonnummer sendes SØ via sekretariatet i 
Samhandlingsutvalget for distribusjon internt i sykehuset  

 Informere pårørende hvis SØ ikke har fått tak i disse 

 Avgjøre nivå på kommunalt tjenestetilbud 
 
Sykehusets forpliktelser 

 Kontakter kommunen på telefon så raskt som mulig 

 Skriftlig dokumentasjon skal følge med pasienten og skal inneholde: 
o Relevante opplysninger om utredning, funn, behandlingstiltak, oppfølging og kontroller  
o Endringer i medikamenter 
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 Skrive e-resept og sende med eventuelle medikamenter / utstyr pasienten trenger inntil 
pasienten selv kan skaffe det 

 Informere pårørende 

 Organisere transport  

 Sender poliklinisk notat elektronisk til kommunehelsetjenesten, henvisende lege og fastlege 

 Beskriv funksjonsnivå - Kommunene avgjør hvilken tjeneste pasienten skal motta  
 

 
 
Overføring av pasienter fra dagkirurgi ved SØ til kommunehelsetjenesten 
Gjelder pasienter som har behov for tilsyn første natten etter et dagkirurgisk inngrep og kan 
overføres direkte til kommunehelsetjenesten for tilsyn etter avtale. 

  
Formål 

 Sørge for at alle pasienter har tilsyn første natten etter et dagkirurgisk inngrep.  

 Unngå at pasienter må legges inn på sykehus pga. mangel på tilsyn / sosiale årsaker  

 
De opererende avdelingers forpliktelser 

 Ved innkalling til dagkirurgisk seksjon skal alle pasienter få spørsmål om de har tilsyn hjemme 
første natten. 

 Dersom de ikke har det, tar den aktuelle opererende avdeling, i god tid, kontakt med pasientens 
oppholdskommune på meldetelefon til kommunal pasientkoordinator.  

 
Dagkirurgisk seksjon sine forpliktelser 

 Dersom det akutt oppstår et behov for at andre overtar avtalt tilsyn hjemme pga. av at 
pårørende eller andre som skulle være tilstede likevel er forhindret i å gjøre dette, ringer 
dagkirurgisk seksjon samme telefonnummer så raskt som mulig 

 Organiserer transport 

 Sender med nødvendig dokumentasjon  

 Sender med medikamenter/utstyr 
 
Kommunens forpliktelser 

 Gi kommunens innbyggere tilsyn, bistand og omsorg etter behov 

 Opplyser om hvor i kommunen pasienten skal ivaretas  
 
Vedlegg 
1. Rutine 5.1 utskrivning /overføring fra SØ 
2. Rutine 5.2 utskrivningsklare pasienter uten trygderettigheter – både lovlig og ulovlig opphold. 
3. Lovfortolkning - Helse- og omsorgstjenesteloven - Endringer i forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter § 2 
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