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Formål:  

Denne retningslinjen skal sikre oppfølging av avtaleinnhold i Helse og velferd på området 

pasientsamarbeid. 

 

o Gjøre avtalens innhold/konsekvenser og beslutninger /vedtak kjent og iverksatt i Namsos 

kommune.  

 

Ansvar: 

Alle ledernivå i helse og velferd, eller ansatte som delegeres disse oppgavene. 

 

Referanser 
Samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord Trøndelag 

Oppfølging av samarbeidsavtale mellom Namsos kommune og Helse Nord Trøndelag HNT 

Retningslinje 1 - pasientsamarbeid 

Oppfølging av samarbeidsavtale mellom Namsos kommune og Helse Nord Trøndelag HNT - sjekkliste 

utskrivningsklar pasient 

 

Utførelse: 

Alle ledere og ansatte i Helse og velferd som er i samhandling med sykehuset skal kjenne til, følge 

opp og kunne bruke innholdet i samarbeidsavtalen slik at dette skal bidra til at pasienter og 

brukere mottar et helhetlig, forutsigbart og faglig godt tilbud i begge forvaltningsnivåene. 

 

Rutinen beskriver Namsos kommunes ansvar og oppgaver. Men det er like viktig at Sykehusets 

ansvar og oppgaver som beskrives i samarbeidsavtalen er kjent, slik at vi har et kontinuerlig 

fokus på pasient- og brukersikkerhet og kvalitetsforbedring.  

 

Forklaring til koder i tabellen under: 

o R = Retningslinje 1 

o VR = Vedlegg til retningslinje 1 

 

R Oppgaver og ansvar knyttet til Retningslinje 1   

R 2 Felles ansvar for pasientsamarbeid Ansvar 

R 2d) Koordinerende enhet i kommunen skal ha oversikt over 

pasientforløp i egen organisasjon for å oppnå samhandling på 

system- og individnivå.  

Koordinerende 

enhet 

R 2a) Ta initiativ til samarbeidsmøter for å planlegge nødvendig helsehjelp 

og tiltak etter utskriving.  

Mottakende 

avdeling 

R 2c) Kjenne til Nasjonal veileder IS-1947 fra Helsedirektoratet og legge 

denne til grunn i arbeidet med å utvikle felles forståelse av 

habilitering og rehabilitering på individ og systemnivå.  

(Nasjonal veileder IS-1947) 

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

Koordinerende 

enhet 

R 2e) Namsos kommune skal delta i ansvarsgrupper både før, under og 

etter pasient/brukers sykehusopphold når det er behov for det 

Primærkontakter

/fagressurser 

R 2f) Kjenne til og ta i bruk utarbeidet rutine for samarbeid om bruk av 

hjelpemidler. Bruk av hjelpemidler 

Fagressurser/pri

mærkontakter/ 

ansvarsvakt/ 

ergoterapeut 

https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Revidert%20samarbeidsavtale%202021/Samarbeidsavtalen%20mellom%20kommunene%20og%20Helse%20Nord-Tr%C3%B8ndelag.pdf
http://ek.nonakd01.local/docs/pub/dok06614.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Revidert%20samarbeidsavtale%202021/Retningslinje%201%20Pasientsamarbeid.pdf
http://ek.nonakd01.local/docs/pub/dok06616.pdf
http://ek.nonakd01.local/docs/pub/dok06616.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://hnt.no/seksjon/helsefaglig/Documents/Samhandling/Rutine%20Hjelpemidler%20-%20mellom%20HNT%20og%20kommune%20Sak%2024-16%20Vedlegg%2015.06.16.pdf


 Dok.ID: .5.5.5.28 

 

Versjon:1.00 Godkjent av: Kommunalsjef Helse og velferd Side 2 av 4 

 

 Kjenne til og ta i bruk egen utarbeidet rutine for samarbeid i 

komplekse pasientsaker. Ansvarsavklaring i komplekse pasientsaker 

 

Koordinerende 

enhet/ledere 

/fagressurser  

 Kjenne til og ta i bruk egen utarbeidet rutine for meldingsutveksling 

av PLO meldinger. Utveksling av PLO-meldinger 

Koordinerende 

enhet. 

Alle spl og vpl 

 Kjenne til og ta i bruk egen utarbeidet rutine for bruk av ledsager ved 

innleggelse i sykehus. 

Ikke ferdig utarbeidet i HNT pr. dato – men kommer en borti en slik 

problemstilling så sjekk status på rutine på Samhandlingsrutiner - 

Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)  

 

Avdelingsledere 

R 2.1- 

2.2 
Bistand til pasient/brukers pårørende 

R 2 g) Vi skal involvere pårørende i pasientsamarbeidet  Alle ansatte 

R 2.1 Namsos kommune har ansvar for å avklare om pasient/bruker har 

pårørende som trenger bistand/omsorg når pasienten/brukeren 

mottar behandling i helseforetaket og/eller kommunen. Relevante 

instanser skal varsles så tidlig som mulig om bistands-

/omsorgsbehov som pårørende har, dette dokumenteres i journal.  

Koordinerende 

enhet/ 

tjenestestedet  

R 2.2 Namsos kommune har ansvar for å avklare om pasient/bruker har 

mindreårige barn som pårørende, og om barnets situasjon er 

vurdert og ivaretatt, jf helsepersonellovens § 10 a. 

 

Koordinerende 

enhet/ 

sykepleier/ansvar

svakt  

R 3. Samarbeid om døgnbehandling 

R 3.2 Sjekk redegjørelse for vurdering av utskrivningsklar pasient. 

Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon. 

Jf. Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 9 

og § 14 

Koordinerende 

enhet 

Ansvarsvakt 

R 5. Samarbeid om pasienter som har behov for koordinerte tjenester  

R 5.2 a) Sørge for å utarbeide individuell plan, tilby koordinator og vurdere å 

opprette ansvarsgrupper ved behov 

Koordinerende 

enhet/ avd 

leder/fagressurs 

VR Oppgaver og ansvar knyttet til Vedlegg til Retningslinje 1 

VR1. Henvisning til HNT Ansvar 

VR 

1.1a) 
Vurdere om andre tjenester i kommunen kan benyttes før pasienten 

henvises helseforetaket for vurdering. 

Fastlege/legevakt 

VR 1.1 

b) 
Beslutte i samråd med AMK hvilken transport pasienten trenger til 

helseforetaket.  

Fastlege/legevakt 

/ansvarsvakt 

VR 1.1 

c) 
Vurder om det er medisinsk nødvendig med ledsager under 

transport til helseforetaket.  

Innleggende lege 

VR 1.1 

d) 
Sørge for at henvisning, som skal sendes elektronisk, inneholder alle 

relevante opplysninger som er nødvendig ved innleggelse for å 

kunne starte videre utredning/behandling så raskt som mulig.  

Innleggende lege 

VR 1.1 

e) 
Sikre at informasjon om pasientens helsetilstand, og den 

helsehjelpen som ytes, blir gitt til nærmeste pårørende hvis 

forholdene tilsier det. Barn som pårørende skal ivaretas og få 

relevant informasjon og oppfølging.  

Innleggende 

lege/ansvarsvakt 

VR 1.1 

f) 
Ved livstruende situasjoner kan ambulansepersonell i samarbeid 

med henvisende instans og AMK, transportere pasienten direkte til 

helseforetaket. Melding til helseforetaket for klargjøring av mottak 

med relevant personell, skal gjøres uten ugrunnet opphold. 

 

VR 1.1 

g) 
Kommunen skal gi nødvendige opplysninger om tjenester, 

medikamenter, sykehistorie og funksjonsnivå senest innen 4 timer 

Ansvarsvakt/syke

pleier/vernepleie

r 

https://hnt.no/seksjon/helsefaglig/Documents/Samhandling/Rutine%20Hjelpemidler%20-%20mellom%20HNT%20og%20kommune%20Sak%2024-16%20Vedlegg%2015.06.16.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Felles%20rutine%20for%20utveksling%20av%20PLO-meldinger%20-flytskjema%20med%20lommeveileder%2010.06.2019.pdf
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsrutiner
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsrutiner
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/§10a
https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115/§9
https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115/§14
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etter mottatt informasjon om innleggelsen, tilsvarende elektronisk 

innleggelsesrapport. Utveksling av PLO-meldinger 

  

Ved behov for supplerende opplysninger sendes disse senest innen 

24 timer etter innleggelsen. 

VR 1.1 

h) 
Pasienten er kommunens ansvar inntil vedkommende er innlagt, og 

24 timers varsel er sendt. 

 

VR 1.1 

i) 
Kommunen skal ikke gi løfter eller tilsagn om tjenester på 

helseforetakets vegne. 

Alle ansatte 

VR2. Samarbeid under innleggelse  

VR 2c) Planlegging av utskriving starter så snart som mulig når den kliniske 

situasjonen er avklart 

Ny bruker: 

Sentral og lokal 

kartlegger 

Kjent bruker: 

ansvarsvakt 

VR 2d) Begge parter kan ta initiativ til dialog og delta i møter ved behov Sentral og lokal 

kartlegger/ 

fagstilling 

VR 2e) Ansvarlige representanter for kommunen og helseforetaket avklarer 

videre oppfølging i samarbeid med pasient og nærmeste pårørende 

når det er aktuelt. 

Sentral og lokal 

kartlegger/ 

primærkontakt 

VR3. Samarbeid om pasientforløp ved utskriving  

 Motta informasjon om utskrivningsklar pasient fra helseforetaket. 

Vurder om redegjørelsen inneholder tilstrekkelig og nødvendig 

informasjon til å vurdere om kommunen kan motta pasienten eller 

ikke. Hvis kommunen vurderer at vi kan motta pasienten, send 

bekreftelse på dette. Jf. Forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter § 9 og § 14 

Koordinerende 

enhet 

Ansvarsvakt 

VR 3.2 

a) 
Kommunen skal straks etter mottatt elektronisk varsel om 

utskrivningsklar pasient, svare på 

o om vi kan ta imot pasienten 

o  evt. når vi kan ta imot, samt hvilket tilbud pasienten skal få ved 

hjemkomst.  

o Kommunen skal gi beskjed om behov for medikamenter/utstyr.  

Ansvarsvakt/ 

brukerkontoret 

VR 3.2 

b) 
Kommunen skal normalt ta imot pasienter samme dag (dag 0) 

forutsatt at nødvendig informasjon er sendt i perioden 8-15 mandag 

til fredag. 

 

VR Helseforetakets oppgaver og ansvar som kommunen må følge 

opp og evt. melde avvik på 

Ansvar 

VR 1.2 Oppgaver knyttet til henvisning 

 

Helseforetaket ansvar og oppgaver  

a) Helseforetaket tilbyr konferansemulighet ved all øyeblikkelig hjelp 

innleggelser.  

b) Helsepersonell skal sikre at informasjonen om pasientens 

helsetilstand, og den helsehjelp som ytes, blir gitt til nærmeste pårørende 

når forholdene tilsier det. Barn som pårørende skal ivaretas og få 

relevant informasjon og oppfølging.  

c) Avklare om pasienten har helse – og omsorgstjenester i egen kommune 

og varsle så snart som mulig om innleggelsen.  

d) Innhente supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, 

hjemmetjeneste, fastlege, tilsynslege og pårørende ved behov.  

e) Behandlende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med 

tilstedeværelse av ledsager under oppholdet, i samarbeid med 

Avdelingsleder/ 

fagressurser/ 

ansvarsvakt 

https://hnt.no/Documents/Samhandling/Felles%20rutine%20for%20utveksling%20av%20PLO-meldinger%20-flytskjema%20med%20lommeveileder%2010.06.2019.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115/§9
https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115/§14
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pårørende når det er aktuelt. Jf. Ledsager fra kommunen under 

sykehusopphold  

f) Hvis det vurderes at pasienten ikke har behov for 

spesialisthelsetjeneste, tar helseforetaket kontakt med henvisende lege i 

kommunen, og det vurderes i fellesskap videre behandling. Beslutningen 

om kommunale tjenester ligger til kommunen.  

g) Når pasientforløpet krever avtale om direkte kontakt til helseforetaket, 

kan pasienten selv eller helse- og omsorgstjenesten avtale innleggelse 

direkte med oppfølgende klinikk. Kommunens kontaktperson skal 

informeres. Side 5 av 7  

h) Ved planlagte innleggelser: Pasient og henvisende lege skal varsles om 

resultat etter vurdering av henvisningen, og gis dato for innleggelse, evt. 

ukenummer for innleggelse.  

i) Ved innleggelse vurderes det om pasienten har behov kommunale 

helsetjenester etter utskriving. Det er viktig med tidlig varsling for å sikre 

faglig forsvarlig pasientforløp mellom helseforetaket og helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen.  

j) Dersom det antas å være behov for omfattende eller langvarig 

behandling på sykehus, eller det på grunn av pasientens helsetilstand 

ikke er mulig å foreta vurderingene innen 24 timer etter innleggelsen, 

skal vurderingene foretas fortløpende og kommunen varsles så snart det 

lar seg gjøre.  

k) Informasjon skal gis innen 24 timer etter innleggelsen.  

· Informasjon skal inneholde: pasientens status, antatt forløp og 

forventet utskrivningstidspunkt.  

· Helseforetaket skal informere kommunen dersom det blir endringer i 

forventet utskrivningstidspunkt eller hjelpebehov / funksjonsnivå 

 

VR 3.1 Samarbeid om pasientforløp ved utskriving 

 

Helseforetakets ansvar og oppgaver:  

a) Når en pasient er definert utskrivningsklar, skal kommunen varsles så 

tidlig som mulig. Varsling skal skje på dagtid mellom 08.00 og 15.00 

(mandag – fredag) Jfr. Rutiner for elektronisk meldingsutveksling.  

b) Når utreise av pasient skal skje samme dag, skal det etter anmodning 

fra kommunen sendes med medikamenter og nødvendig utstyr fra 

helseforetaket, som regel fram til første virkedag eller der annet er avtalt, 

for å unngå brudd i behandlingsforløpet.  

c) Helseforetaket skal ikke gi løfter eller tilsagn om tjenester på 

kommunens vegne.  

d) Ved behov for hjelpemidler er samarbeidet beskrevet i Rutine for 

hjelpemidler  

e) Helseforetaket rekvirerer transport tilpasset pasientens situasjon etter 

kriteriene til Pasientreiser.  

f) I tillegg til nødvendig informasjon sendt til kommunen, skal pasienten 

få med seg tilpasset skriftlig informasjon om oppholdet og videre plan.  

g) Helseforetaket er forpliktet til å ivareta den utskrivningsklare pasienten 

i påvente av at kommunen kan gi et faglig forsvarlig tilbud.  

 

Skjema for samhandlingsavvik: Samhandlingsavvik 

Avdelingsleder/ 

fagressurser/ 

ansvarsvakt 

 

https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavvik%20og%20forbedringsforslag/Skjema%20for%20samhandlingsavvik%20og%20forbedringsforslag.pdf

