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Formål  

Denne rutinen skal sikre oppfølging av avtaleinnhold i Helse og velferd. Over tid vet vi at det kan 

forekomme at kommunen får skrevet ut pasienter som er for dårlige, eller at kommunen får 

avmeldt utskrivningsklare pasienter. Dette påvirker pasientflyten vår.  

 

Kommunen har krav på redegjørelse for de vurderinger foretaket har gjort, jf § 9 i Forskrift om 

kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og 

nødvendig informasjon slik at kommunen kan etterprøve vurderingene foretatt av foretaket jf § 

14 i Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. 

 

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 

Oppfølging av samarbeidsavtale mellom Namsos kommune og Helse Nord Trøndelag HNT - Retningslinje 1 

pasientsamarbeid 

 

Utførelse: 

Pasient i somatisk døgnavdeling er utskrivningsklar når lege ved helseinstitusjon omfattet av 

spesialisthelsetjenesteloven vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i 

helseinstitusjonen. Pasient i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengighet er utskrivningsklar når lege eller psykolog ved helseinstitusjon omfattet av 

spesialisthelsetjenesteloven vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i 

helseinstitusjonen. Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig og psykososial vurdering, 

og følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen: 

 

a) problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være 

avklart 

b) øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart 

c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares, skal dette redegjøres for 

d) det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten 

e) pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet framtidig 

utvikling skal være vurdert 

 

For pasienter i psykisk helsevern skal tvangstiltak og bruk av tvangsmidler som ikke kan 

videreføres i den kommunale helse- og omsorgstjenesten være avsluttet før pasienten er 

utskrivningsklar. 

For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 

med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, skal helseinstitusjon omfattet 

av spesialisthelsetjenesteloven ved behov, og før pasienten er utskrivningsklar, også kalle inn relevante 

samarbeidspartnere for å starte arbeidet med å utarbeide en samlet plan for videre behandling og 

oppfølging, herunder plan for eventuell samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i 

spesialisthelsetjenesten. 

For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 

med behov for samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten skal det før 

https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115/§9
https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115/§14
https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115/§14
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
http://ek.nonakd01.local/docs/pub/dok06615.pdf
http://ek.nonakd01.local/docs/pub/dok06615.pdf


 Dok.ID: .5.5.5.29 

 

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

 

pasienten er utskrivningsklar også etableres kontakt med ansvarlig enhet eller behandler i 

spesialisthelsetjenesten 

 

Med bakgrunn i at kommunen har krav på en redegjørelse, kan det være hensiktsmessig å 

stille disse kontrollspørsmålene til sykehuset når pasient meldes utskrivningsklar: 

 

o Er problemstillingen(e) som var utgangspunktet for innleggelse avklart?  

o Har det fremkommet andre problemstillinger underveis i oppholdet? Og er disse avklart? 

o Hvis problemstillinger ikke er avklart underveis i oppholdet, hvorfor?  

o Hvilken diagnose(r) har behandlende lege kommet frem til? 

o Hva er planen videre for oppfølging og behandling av pasienten? 

o Hva er pasientens samlede funksjonsnivå? 

o Har det skjedd en endring i funksjonsnivå underveis i oppholdet, sammenlignet med 

forut for innleggelse? 

o Er behovet for et evt. Samarbeidsmøte før utskrivelse vurdert? 

o Hva er forventet utvikling i etterkant av utskrivning?  

o Følger epikrisen pasienten? 

 

Pasienter i psykisk helsevern: 

o Er tvangsmidler som ikke kan videreføres i kommunen avsluttet før pasienten er 

utskrivningsklar?  

o Er behovet for et evt. Samarbeidsmøte før utskrivelse vurdert? (spesielt med tanke på 

behandling av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengighet). 


