
 

 
Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, 
Ullevål sykehus,  Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
    
 
 
 

Vår ref.: Deres ref.: Saksbeh.:  Dato: 
2010/5496  Anne Orderud 18.06.2014 

Oppgis ved all henvendelse   

 

 
Ny ordning for behandlingshjelpemidler i institusjoner på kommunalt nivå  
 
Fra og med 18.08.2014 innvilger Oslo universitetssykehus søknader om utlån av behandlingshjelpemidler 
også til beboere i sykehjem og andre institusjoner på kommunalt nivå. Dette gjelder for alle bydeler i Oslo, 
unntatt Grorud, Stovner og Alna, hvor Akershus universitetssykehus allerede har overtatt tilsvarende 
ansvar. Det er pasientens/beboers adresse i Folkeregisteret som avgjør sykehustilhørighet. 
 
Søknad må være signert av legespesialist i helseforetak eller i sykehus/spesialistpraksis med avtale med 
regionalt helseforetak. Helseforetaket har ansvar for vedlikehold og reparasjon av utlånt utstyr, samt 
forbruksmateriell til utstyret. Sykehjem og andre institusjoner vil fortsatt ha ansvar for å ha eget utstyr til 
behandling som igangsettes av sykehjemslege, legevaktslege eller annen tilsynslege, samt akuttutstyr. 
 
Ved utskrivning fra sykehus  

En pasient med behov for behandlingshjelpemidler, som skrives ut fra sykehus til sykehjem eller annen 
institusjon, er ikke utskrivningsklar før behandlingshjelpemidler kan medfølge pasienten og nødvendig 
opplæring er gitt. Personell på kommunalt nivå, som skal overta ansvaret for pasienten, må bidra til at 
nødvendig opplæring blir gjennomført uten unødig forsinkelse.  
 
Behov for forbruksmateriell eller tekniske problemer med utstyr 
Avdeling for behandlingshjelpemidler holder til i Bygg 15 ved Ullevål sykehus. Telefon: 23 01 65 04.   
Åpent: Mandag-onsdag 08:30-14:30, torsdag 08:30-16:30 (14:30 sommer, romjul), fredag 08:30-14:00.  

• Beboers navn og fødselsdato oppgis ved bestilling av forbruksmateriell  -  viktig å bestille 1-2 uker 
før man går tom. Utstyr/forbruksmateriell hentes i Bygg 15 ved Ullevål sykehus eller fås tilkjørt. 

• Utstyr leveres for kontroll/reparasjon i Bygg 15 ved Ullevål sykehus, eller sykehuset henter og 
bringer (i ordinær åpningstid). Hvis utstyrssvikt vurderes å medføre fare for liv og helse, ring 113. 

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med alle som blir berørt av den nye ordningen. 
 
Med vennlig hilsen 
Avdeling for behandlingshjelpemidler 
 
 
Kathrine Olsen (sign.) 
avdelingsleder 

Til  

Oslo kommunes etater SYE, BFE og HEL  
Sykehjem og andre institusjoner på kommunalt nivå 
Sykehusavdelinger/spesialister som søker om 
behandlingshjelpemidler til enkeltpasienter 

Oslo Sykehusservice

VO Medisinsk teknologi

Avdeling for behandlingshjelpemidler

Oslo universitetssykehus HF

Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Sentralbord: 02770


