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Viktig å vite om utlån av behandlingshjelpemidler fra 18.08.2014  
 
Vedlagt følger et informasjonsbrev om at Oslo universitetssykehus fra 18.08.2014 innvilger søknader om 

utlån av behandlingshjelpemidler også til beboere i sykehjem og andre institusjoner på kommunalt nivå. 

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at de regionale helseforetakene skal ha ansvar for 

behandlingshjelpemidler også i institusjoner på kommunalt nivå. En av fordelene ved den nye ordningen 

er at pasienten vil få fortsette behandling med samme behandlingsutstyr uavhengig av endringer i boform.  

 

For sykehusavdelinger/spesialister som søker om utlån av behandlingshjelpemidler, betyr dette: 

• For pasienter som skal skrives ut til sykehjem eller annen institusjon på kommunalt nivå, kan man 

fra 18.08.2014 ikke pålegge institusjonen å sørge for behandlingsutstyr. 

• En pasient med medisinsk behov for å ha behandlingshjelpemidler tilgjengelig ved utskrivning, er 

ikke utskrivningsklar fra sykehus før behandlingshjelpemidlene kan medfølge pasienten, og 

nødvendig opplæring er gitt. (Dette gjelder også for pasienter som bor i eget hjem og skal 

administrere sin behandling selv eller med hjelp fra hjemmesykepleie.)  

• Det vil kunne bli noe ekstraarbeid ved økning i antall søknader og medfølgende opplæringsansvar.  

 

Viktig for å unngå forsinket utskrivning: 

Så raskt som mulig 

• søke om behandlingshjelpemidler til pasienten 

• få avklart med bydel  om  pasienten skal ha et kommunalt tilbud 

• få avklart hvem som har behov for opplæring i bruk av utstyret  -  pasient, pårørende og/eller 

hjemmesykepleie, sykehjemspersonell eller andre som skal bistå pasienten i hverdagen  

• få avtalt og gjennomført opplæring i bruk av behandlingshjelpemidlene.   
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