
 

 

Rutine for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-

Trøndelag om utskrivning av COVID-19 pasienter  
Godkjent i ASU 02.06.2020 sak 14/20 

 

Kommunene skal ha informasjon om alle pasienter med Covid 19  (også de som ikke har kommunal 

oppfølging som hjemmesykepleie o.l) –  

Melding til kommuneoverlege/smittevernlege skjer ved bruk av Forespørselsmelding til 

Saksbehandlertjenesten i kommunen. Saksbehandlertjenesten vil da ha ansvar for å videreformidle 

informasjonen, til rette ansvarlig for smittevern i de enkelte kommunene. Dette betyr at kommunene 

må opprette journal på pasienter som ikke har, eller kommer til å ha behov, for tjenester i 

kommunen, disse blir i dag kalt 0-brukere.  

Informasjon som kommunen har behov for ved påvist smitte:  

Innholdet i denne meldingen bes videreformidles til smitteansvarlig i kommunen. 

● Kontaktinformasjon til pasienten  

● Smittestatus 

● Avdeling  

● Innleggelsesperiode 

● Utskrivelse som levende eller død 

Sykepleier på sengepost har ansvar for å sende den overnevnte meldingen når pasienten skrives ut. 

Seksjonsleder på den aktuelle sengepost har ansvar for å ha oversikt over alle COVID 19 pasienter, og 

iverksette en kontrollrutine som sikrer at det er sendt ovennevnt informasjon ved utskrivning i en 

Forespørselsmelding til saksbehandlertjenesten i kommunen.  

Vi skiller mellom disse Pasientforløpene som går til hjemmet: 

● Fra akuttmottak/poliklinikk til hjemmet (ikke aktuelt med innleggelse) Uten kommunale 

tjenester 

● Fra akuttmottak/poliklinikk til hjemmet (ikke aktuelt med innleggelse) Med kommunale 

tjenester 

● Etter innleggelse: Utskriving til hjemmet uten kommunale tjenester 

● Etter innleggelse: Utskrivning med behov for kommunale tjenester (både hjemmesykepleie 

og institusjon) 

Dette er obligatorisk for alle forløpene: 

● Varsling til smittevern – som ovennevnt 

● Epikrise eller tilsvarende informasjon sendes samme dag – til fastlege og til 

sykepleietjenesten når pasienten har oppfølging fra kommunen. 

● Informasjon til pasienten. Både muntlig og skriftlig. 

Informasjon om når pasienten skal kontakte lege, og informasjon om isolasjon og hva det 

innebærer. Ved behov for telefonisk kontakt med pleie- og omsorg finnes det en 24/7 

telefonliste se her. 

https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/Sakspapirer/Protokoll%20ASU%20-%20PSU%2002.06.2020%20utkast.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/RegionaltFagrad/Presentasjoner/Telefonlister%20for%20pasientrelaterte%20henvendelser%20kommuner%20og%20sykehus/Telefonnummer%20kommuner%20Midt-Norge.pdf
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Samhandling om pasienter som er innlagt på sykehus og har behov for oppfølging av 

kommunehelsetjenesten etter utskrivning skal i prinsippet gjøres som før, dvs. Jf. prosedyre ID 33779 

Riktig informasjon og til rett tid er viktig for at kommunehelsetjenesten skal kunne følge opp alle 

pasienter faglig forsvarlig.  

Det kan hende at vi kommer i en situasjon, der sykehuskapasiteten er sprengt, og pasienter må 

skrives ut før de er Utskrivningsklar jf. §9.  Ingen pasienter kan skrives ut uten at kommunen har 

bekreftet mottak av pasienten. Jf. § 12 Den enkelte kommune  vurderer selv hva som er faglig 

forsvarlig. Det kan være ulik kompetanse og tilbud i den enkelte kommune som avgjør om 

kommunen har mulighet til å ta imot pasienten. 

Pasienter som skrives ut til institusjon – det skal tas hensyn til dette: 

Mange av Covid-19-pasientene kan fremdeles skille ut virus, slik at dråpesmitte-regime vil være 

nødvendig, også etter ankomst institusjonen. 

Følgende oppfølging er nødvendig for disse pasientene: 

● Personale som behersker dråpesmitte og utsyr for dråpesmitte  
● Det må finnes et pulsoksymeter og mulighet til å gi 1 – 3 l oksygen på nesekateter eller 

maske. 
● Det må kunne gis iv. væske/antibiotika  
● Det må være tilsynslege som kan kontaktes ved behov. 

 
Ved utskrivelse må pasienten være i en stabil fase og NEWS score må oppgis før overflytting.  

Før utskrivning vurderer lege pasientens forventet framtidig utvikling. Det tas også stilling til om det 

er aktuelt om pasienten skal på respirator og om det skal gjøres hjerte- og lungeredning (HLR) ved 

forverring. 

  

http://eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&DocumentID=33779
https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115/%C2%A79
https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115/%C2%A712


 
 


