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Rutine 5.1 for samhandling om utskrivning / overføring av pasienter fra Sykehuset Østfold HF (SØ) til kommunene i Østfold og 
Vestby  - Gjelder pasienter innlagt i Sykehuset Østfold  

 
Fase 1 Orientering til kommunen (senest innen 24 timer etter behovet fastslås): SØ vurderer hvorvidt pasienten vil ha behov for tjenester fra kommunen etter utskrivning og beskriver status, antatt forløp og 

forventet utskrivningstidspunkt.  
Fase 2 Dialog om hjemreise: SØ oppdaterer kommunen på funksjonsnivå og utskrivningstidspunkt. Kommunen avgjør selv hvilket tjenestetilbud pasienten skal få etter utskrivning.  
Fase 3 Utskrivning: SØ fastsetter endelig dato for når pas. er utskrivningsklar (USK) og sender melding. Utskrivning gjennomføres.  
 
Oppholdskommune: Sykehuset forholder seg til den kommune hvor pasient opplyser å ha opphold/bo selv om dette ikke er folkeregistrert kommune (Vedlegg) 

Oppgaver i SØ  Oppgaver i kommunen  
Fase 1: Orientering til kommunen om innlagt pasient:  

Informere om innlagt pasient: 
- For pasient som har kommunale tjenester fra tidligere: sende PLO-

Melding om innlagt pasient. Deretter sende PLO-Helseopplysning. 
- For ukjent pasient i KHT: sende PLO-Helseopplysning som første melding  

PLO Helseopplysning skal sendes så raskt som mulig, men innen 24 timer.  
- Beskrive status, situasjon, behov for tekniske hjelpemidler, behov for 

egnet bolig, og antatt utskrivningsklar dato. 
 
Gir pasient / pårørende brosjyre ift. utskrivning  

Mottar PLO-Melding om innlagt pasient og PLO-Helseopplysning  
Sender Oppdatert PLO-innleggelsesrapport (husk telefonnummer til sone/avd) til SØ så 
raskt som mulig men innen 24 timer etter mottatt PLO-Melding om innlagt pasient. 
Ikke bruk IPLOS-tall som funksjonsindikator – beskriv funksjon i fritekst 
Registrerer aktuelle opplysninger om pasienten og utnevner saksbehandler. 
Bestiller nødvendige tekniske hjelpemidler ref. retningslinje 13. 
Starter / forbereder arbeidet med mottak av pasient. 
Registrerer/dokumenterer antatt utskrivningsklar dato. 
Gir beskjed (innen 2 timer etter mottatt PLO-Helseopplysninger) om de kan ta imot 
pasienten på aktuell USK-dato. 

Fase 2: Planlegging og dialog om utskrivelse:  

Oppdaterer og gir løpende informasjon om pasientens situasjon og behov ifm 
utskrivning / hjemkomst. Gir beskjed dersom pasienten dør under oppholdet. 
Opprette / sende nytt PLO-Helseopplysning for oppdaterte opplysninger (særlig viktig 
ved endring av antatt utskrivningsklar dato eller vesentlige endringer i pasientens 
tilstand/funksjonsbeskrivelse). 
Inviterer til og deltar på samarbeidsmøte i de tilfeller dette er nødvendig / 
hensiktsmessig (kompleksitet, spesielle forhold). 
Benytte PLO-Forespørsel for generelle henvendelser underveis, samt etterspørre 
informasjon. 

Opprettholder dialog om pasientens situasjon og behov ifm. utskrivning / hjemkomst.  
Involverer sentrale tjenesteytere i kommunen for å forberede utskrivning/hjemkomst. 
 
Inviterer til og deltar på samarbeidsmøte. 
 
 
Benytte PLO-Forespørsel for generelle henvendelser underveis, samt for å etterspørre 
informasjon. 

Kompetanse og opplæring 

Avklarer behov for kompetanseheving (i KHT). Hvis aktuelt;  
- gjennomfører avtalte tiltak  
- sender med prosedyrer - avtale med kommunen. 

Avklarer behov for kompetanseheving (egne ansatte) Hvis aktuelt;  
- gjennomfører avtalte tiltak  
- ber ev om prosedyrer. 

Behov for langvarige og koordinerte tjenester 

Vurderer og gir melding om  
1) behov for langvarige og koordinerte tjenester, 

Vurderer behov for koordinerte tjenester og tverrfaglig funksjonsvurdering / rehabilitering  
Se retningslinje 2 samarbeidsavtalen: – helhetlige og sammenhengende helsetjenester til 
pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/13_161013_Tekniske_hjelpemidler.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/02_170907_koordinerte%20tjenester.pdf
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Vedlegg: Tolkningsuttalelse Hdir. vedr.  oppholdskommune 

2) behov for tverrfaglig vurdering av funksjonsnivå - rehabilitering (kommunalt eller 
spesialisert (private)). 

 Oppgaver i SØ  Oppgaver i kommunen  
Fase 3 Utskrivning: SØ fastsetter endelig dato for når pas. er utskrivningsklar (USK) og sender melding. Utskrivning gjennomføres. 

Husk å gi informasjon om eventuelt smitte eller tvangsvedtak – jfr. Infeksjonskontrollprogrammet og pas. rettighetsloven § 4A – Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse 
som motsetter seg helsehjelpen mv. (forebygging og begrensning av tvangsbruk) og Lov om psykisk helsevern 

Sikre at: PLO-Helseopplysning med komplett informasjon om funksjonsnivå og 
bistandsbehov er formidlet.  

 

Utskrivningsklar dato: Registrere utskrivningsklar dato i DIPS (utløser automatisk PLO-
Melding om utskrivningsklar pasient). 

Mottar dokumentasjon på utskrivningsklar dato. Responderer innen 2 timer for dialog med 
sykehuset om mottak av pasient 

Utskrivningsdagen;  
 
Sjekkliste generelt: 
1) Ekspedere e-resept 
2) Sende med medisiner t.o.m. formiddag neste ord. arb.dag (gjelder dersom pas./ 
pårør / kommunehelsetjenesten ikke har mulighet til å hente disse ut samme dag). Ved 
utskrivning fredag / i forbindelse med høytid - t.o.m. formiddag første virkedag).  
3) Sende med pasienten nødvendig utstyr og forbruksmateriell inntil 
pasienten/kommunen har anskaffet dette (avtal med kommunen). SØ plikter å 
ettersende utstyr/materiell dersom dette glemt.  
 
Pasienter skal ikke transporteres på natt (23:00 - 07:00), kun ved ekstraordinære 
hendelser eller beredskap. Slik transport må være i overenstemmelse med pasient/ 
pårørende og det skal være et mottaksapparat i kommunen som er varslet og klar til å 
ta i mot pasienten. 

 
 
 
Mottar pasient iht. avtale  
 
Dokumenterer at utskrivningen er iht. rutine / avtale  
 
 

Dokumentasjon som skal foreligge og sende elektronisk på utskrivningsdagen: 

Epikrise eller tilsvarende informasjon inkludert oppdatert medikament-liste, som sikrer tilstrekkelig og korrekt informasjon om igangsatt behandling og videre 

oppfølging.  

Hvem skal det sendes til: Legetjeneste ved Sykehjem mv, <aktuell kommune>. Se info vedr. PLO-meldinger på SØ’s hjemmeside 

file:///O:/Fag_og_utvikling/Samhandlingsavd/SAMHAN~1/SAMHAN~1/AVDELI~1/ADMS%20-%20SU%20-%20SEKR/UTSKRI~1/19_2286-2Svar%20på%20henvendelse%20-%20Lovfortolkning%20-%20Helse-%20og%20omsorgstjenesteloven%20-%20Endringer%20i%20forskrift%20om%20kommunal%20betaling%20for%20utskrivningsklare%20pasienter%20§%202.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/smittevern#infeksjonskontrollprogram
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/digital-samhandling

