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Retningslinje nr. 15 - Rutine for pasient med behov for 
følgepersonell ved innleggelse i Sykehuset Østfold 
 

DEFINISJON 

 
Følgepersonell: Personell ansatt i kommunen (eller hos privat tjenesteyter som utfører tjeneste på 
vegne av kommunen etter avtale) som skal yte bistand for person med spesielle oppfølgingsbehov 
som formelt er innlagt i sengepost på sykehuset. 
Pasient med spesielle behov: Omfatter sterkt funksjonshemmede, utviklingshemmede og andre 
personer uten vanlige kommunikasjonsevner. 
Gjelder også pasienter med stor grad av uro/angst og/eller utagerende adferd og kognitiv svikt. 

FORMÅL 

 Sikre at pasienter med behov for følgepersonell fra kommunen får den bistand de har behov 
for i forbindelse med planlagt eller akutt innleggelse i Sykehuset Østfold HF (SØ)  

 Sikre at pasientens brukermedvirkning ivaretas 

 Sikre at pasienter med behov for følgepersonell fra kommunen blir ivaretatt under 
sykehusoppholdet slik at den medisinske behandlingen ikke blir forsinket og genererer ekstra 
liggedøgn.  

 Sikre at det foreligger retningslinjer for håndtering av inngåelse av avtaler, samt fakturering 
av disse 

OMFANG 

 Gjelder alle kommuner i Østfold som SØ har samarbeidsavtale med. 

 Gjelder for pasienter som er formelt innlagt ved definert sengepost i Sykehuset Østfold, og 
ikke for pasienter som er til observasjon/ avklaring i akuttmottak 

 Gjelder ikke foreldre eller de som er i foreldrenes sted når barn er innlagt på sykehus. - Barn 
har særskilte rettigheter etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 6-2 og Forskrift om barns 
opphold i helseinstitusjon 

ANSVARSAVKLARING 

 
 SØ avgjør om det er behov av bistand fra kommune (eller fra privat tjenesteyter som utfører 

tjeneste på vegne av kommunen etter avtale)og omfanget av bistanden, for å kunne 
gjennomføre forsvarlig behandling og dekker kostnadene i forbindelse med dette iht. denne 
retningslinjen. Dette gjøres på bakgrunn av foreliggende informasjon og i et 
samhandlingsperspektiv mellom SØ og kommunen.   

 Aktuell kommune og SØ inngår forpliktende avtale om følgepersonell i forbindelse med 
sykehusoppholdet basert på retningslinjer som beskrevet i denne rutinen. Private med 
kommunal avtale må få godkjenning fra kommune før avtale med SØ inngås (kontakt 
tildelingskontoret). Skriftlig avtale skal inngås senest første virkedag etter innleggelsen.  

 Når en pasient med behov for følgepersonell blir innlagt, skal partene tilstrebe enighet om 
fordeling av ansvar. Dette skal foregå på seksjonsleder/ avdelingsledernivå som også er 
ansvarlige for å skrive avtalen. Dersom enighet ikke oppnås løftes dette linjevei. 
Seksjonsleder/ avdelingsleder er ansvarlig for at behovet for følgepersonell/bistand vurderes 
fortløpende.  

 Det medisinskfaglige og sykepleiefaglige ansvaret (blant annet grunnleggende behov som 
mat, stell og pleie) ligger hos sykehuset så lenge pasienten er innlagt.  
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 Dette innebærer at: 
o SØ er ansvarlig for den medisinske vurdering og behandling av pasientens årsak til 

innleggelse 
o SØ er ansvarlig for å avklare og samarbeide med følgepersonell slik at pasientens 

egenomsorg og behov for sykepleie blir ivaretatt ut fra et helhetlig perspektiv. 
Pasientens behov for trygghet og kontinuitet skal vektlegges ved at følgepersonell er 
kjent med bruker. Dette gjelder også ved bruk av vikarbyrå.  

o SØ har ansvar for at nødvendig informasjon til pasientens følgepersonell 
 

 Såfremt SØ har vurdert at det ikke er behov for følgepersonell, skal kommunen dekke 
kostnadene om de sender følgepersonell på eget initiativ og eventuelt for å dekke oppgaver 
som er beskrevet i den enkelte pasients vedtak som ikke omhandler omsorg, bistand, mat, 
stell og pleie. 

 Kommunen skal tilstrebe å skaffe og administrere eget kjent personell som skal bistå pasient/ 
bruker under sykehusopphold for å sikre trygghet til pasient/bruker.  

 Hensyn til pasient/ brukers behov skal alltid vektlegges, og det skal fra kommunens side 
prioriteres å skaffe egnet følgepersonell. Dersom det ikke er mulig å skaffe personell som 
kjenner pasient/ bruker, skal det tilstrebes å leie inn personell fra andre enheter i kommunen 
om de har personell med slik kompetanse pasient/ bruker trenger. Dersom kommunen ikke 
klarer å skaffe følgepersonell, skal seksjonsleder ved aktuelt døgnområde informeres om 
dette så tidlig som mulig, og senest 3 timer før vaktstart. Tett dialog mellom partene er en 
forutsetning, og eventuelle problemstillinger og utfordringer skal løftes fortløpende.  

 Reiseutgifter/ parkeringsutgifter dekkes av SØ. Kommunen fakturerer reiseutgifter fra den 
ansattes ordinære arbeidssted til SØ t/ r.  
Følgepersonell skal primært bruke parkeringsplasser for følgepersonell på Kalnes (gratis)- se 
parkering for følgepersonell  

 Kompetansebehov: Kommunen har ansvar for at følgepersonell til enhver tid har nødvendig 
kjennskap/ kompetanse i forhold til aktuell pasient. SØ har ansvar for at følgepersonell får 
opplæring i eventuelle nye eller endrede prosedyrer. Dette skal skje ut fra følgepersonellets 
profesjon og kompetanse. SØ har ansvar for å informere om interne rutiner på seksjonen 
som er av betydning for følgepersonell å kjenne til (for eksempel smittevern). 

 Løpende vurdering og oppsigelse av avtale: Seksjonsleder/ avdelingsleder i henholdsvis SØ og 
kommunen er ansvarlig for å foreta en løpende vurdering av avtalen. Ved en eventuell 
oppsigelse av avtalen, skal SØ gjøre kommunen kjent med dette umiddelbart. Melding om 
dette gis via PLO-melding eller til kommunens meldetelefon (pasientkoordinator). I de 
tilfeller avtalte vakter blir avlyst senere enn 24 timer før vakten skulle starte, betales en 
godtgjøring med lønn i 2 timer. 

 Pasienter med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er som hovedregel arbeidsleder for sine 
ansatte og skal kommuniserer med behandlingsapparatet om bruk av BPA ved 
sykehusinnleggelse. Brukerstyrt personlig assistanse er en kommunal tjeneste og sykehuset 
skal alltid informere kommunen om innlagt pasienten med BPA via PLO-melding. Det er 
sykehuset som avgjør om det er behov for følgepersonell utover det som pasienten er 
innvilget i vedtak. Bruk av BPA utover vedtak skal da dekkes av SØ. Der SØ ikke har behov for 
kommunal bistand, men pasient ønsker det, må pasient og kommune avgjøre tilstedeværelse 
av assistent. SØ skal ikke faktureres for ev. tilstedeværelse i disse tilfellene. 

 Følgepersonellets tilstedeværelse dokumenteres på egen sjekkliste. Denne oppbevares  i 
pasientens rom. Det signeres fra både ansatt i kommunen og fra ansatt i sengepost for hver 
vakt. 

 Eventuelle tvister løses på lavest mulige administrative nivå. Dersom ikke enighet oppnås, 
bringes dette videre linjevei til Samhandlingsutvalget. 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/15v6_191201_Parkering%20for%20følgepersonell.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/15v6_191201_Parkering%20for%20følgepersonell.pdf
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FREMGANGSMÅTE 
Ved planlagt og akutt innleggelse skal ”meldeskjema fra kommunehelsetjenesten ved innleggelse i 
Sykehuset Østfold – sykepleieopplysninger” og/ eller eventuelt ”mitt sykehuspass” medfølge ferdig 
utfylt. 

Planlagt innleggelse 
Aktuell kommune kontakter SØ og drøfter om pasienten/brukeren har behov for følgepersonell 
under sykehusoppholdet og avklarer omfanget sammen med døgnområde. Skjema/avtalen 
”fakturering, bruker/ pasient med behov for følgepersonell” fylles ut. Nytt skjema må fylles ut for 
hver innleggelse. 
 
Akutt innleggelse 
Kommunen og aktuelt døgnområde avklarer behov for bistandsomfang og inngår avtale som 
beskrevet over.  

 På kveld/ natt/ helg/ høytider: Ansvarlig sykepleier på døgnområde inngår avtale med 
ansvarsvakt i kommunen. Ansvarlig sykepleier/ ansvarsvakt eller tilsvarende har deretter 
ansvar for å overlevere avtale til seksjonsleder/ avdelingsleder som vurderer omfang av 
inngått avtale.  

 På virkedager: Det tas direkte kontakt med seksjonsleder/ avdelingsleder 
 
Ved fakturering gjelder følgende 

 Kommunen skal oversende krav til SØ innen 2 måneder fra utskrivning.  

 Krav fra privat tilbyder skal godkjennes av kommunen før det faktureres 

 Kommunen vedlegger i sitt krav en oversikt med navn, stillingsbenevnelse og timeliste på 
følgepersonell som har utført tjenester. Det utbetales regulativ lønn for gjeldende 
stillingsbenevnelse. Lønnskostnader utover regulativlønn (f.eks. når kjent følgepersonell er 
ansatt i vikarbyrå) må avtales særskilt på forhånd. Kommunen vedlegger i sitt krav 
reiseregning med kopi av bilag for parkeringsutgifter. Parkeringsutgifter refunderes ikke 
dersom bilag ikke foreligger.   

 SØ skal ikke faktureres for overtid. Kommunen har ansvar for at AML blir fulgt og at avtalte 
tidsrom blir dekket på en forsvarlig måte 

 Overlapping/ rapportering på sykehuset mellom følgepersonell kan ikke faktureres med mer 
enn 15 minutter 

 SØ skal faktureres for faktisk medgått reisetid fra normalt arbeidssted til SØ 

 Utfylt sjekkliste (vedlegg 1) og avtale (vedlegg 2) legges ved faktura. 
 

Referanser:   

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Pasientreiseforskriften 

 Tolkningsuttalelse fra Sosial og helsedepartementet (2007) 

 Pasient- og brukerrettighetsloven 

 Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 
Vedlegg 

1. Sjekkliste dokumentasjon av tilstedeværelse for følgepersonell fra kommunen 
2. Avtale om fakturering av følgepersonell til pasient med behov for innleggelse i Sykehuset 

Østfold 

3. Ansvar for pasientreiser og reiseledsagere 
4. Veileder for samarbeid om polikliniske pasienter 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_11
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-25-793/KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1217
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5. Avtale om fakturering for følgepersonell til poliklinisk pasient i Sykehuset Østfold 
Slutt på rutinen. 


