
Rutine 5.2 for samhandling mellom Sykehuset Østfold HF (SØ) og kommunene i Østfold for 
utskrivningsklare pasienter uten trygderettigheter – både lovlig og ulovlig opphold. 

 
 Vedlegg 5.2 til retningslinje 5 til overordnet samarbeidsavtale 

Godkjent 10.10.2019 i sak s060-19 - trer i kraft fra vedtaksdato.  
1 

 

Avgrensinger: 
Rutinen gjelder ved utskrivning fra sykehus av pasienter som oppholder seg lovlig i landet, 
men som ikke har trygderettigheter, og pasienter som ikke har lovlig opphold. 
Rutinen gjelder ved samarbeidet mellom Sykehuset Østfold HF (SØ) og kommunene i Østfold ved 
utskrivning av pasienter fra sykehus som har behov for tjenester fra kommunen etter utskrivning. 
Alle pasienter har et minimum av rettigheter til helse-, omsorgs- og sosiale tjenester. Ingen pasienter 
kan derfor avvises på grunnlag av gruppetilhørighet/ulovlig opphold. Kommunens plikter er fastsatt i 
forskrift 16.12.2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i 
riket, 1 og forskrift 16.12.2011 nr. 1251 om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. 2 
Nytt med forskrift nr. 1255 er at også plikt til å yte omsorgstjenester er med. 
 

SØ skal før melding om utskrivning: 
- Avklare om pasienten har trygderettigheter i andre land - konvensjonspasienter3 
- Avklare om pasienten har forsikring som kan dekke helseutgifter. 
- Avklare mulighet for hjemsendelse  
- Avklare oppholdskommune etter utskrivning 4 
 

Ansvarlig kommune: 
Hovedregelen er at en utskrivningsklar pasient skal få nødvendig helsehjelp i den kommunen der han 
eller hun skal oppholde seg. Se Rundskriv I-5/2011 fra Helse- og omsorgsdepartementet: Helsehjelp 
til personer uten fast opphold i riket og personer uten lovlig opphold. 5 
 

Kommunens ansvar for tilbud om tjenester: 

 Alle som oppholder seg i landet har noen minimumsrettigheter når det gjelder helse, omsorg og 
sosiale tjenester. 

 Kommunen kan vurdere pasientens behov for tjenester før utskrivning. 

 Kommunen skal vurdere pasientens behov for og rett til helse- og omsorgstjenester etter en 

individuell vurdering – jf. forskrift 16.12.2011 nr. 1255. 

 Kommunen skal vurdere pasientens behov for og rett til sosiale tjenester i en nødssituasjon, jf. 
forskrift 16.12.2011 nr. 1251. 

 Kommunen kan ikke avvise pasienten uten å ha vurdert pasientens individuelle behov, og må ta 
imot pasient som har behov som omfattes av rettighetene i forskriftene.  

 Kommunens beslutning om ikke å tilby tjenester kan klages inn for fylkesmannen. Klage rettes til 
kommunen. 
 
Tvist om utskrivning og ansvar:  
Håndtering av uenighet, tvisteløsning, reguleres av bestemmelsene i pkt. 12 i Overordnet 
Samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold HF. 

                                                           
1 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1251.htm 
2 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1255.html 
3 http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok15340.pdf 

4 Tolkningsuttalelse Hdir. vedr.  oppholdskommune 
5 http://www.regjeringen.no/upload/HOD/HRA/I5-2011.pdf 
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