
Ved utfylling av «Utlån av behandlingshjelpemidler» skjema 

Utarbeidet: 03.08.2020   Sist revidert: 03.08.2020 

 

Seksjon for medisinsk hjemmebehandling ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, har ansvar 

for utlån av behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell til pasienter som er folkeregistrert i 

Oslo, unntatt i bydelene Grorud, Stovner og Alna.  

 

Lurer du på hvilken bydel en adresse tilhører? Søk på adresser her; 

https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydelsvelger/ 
 

1. Felt merket med * må være utfylt for at skjemaet skal kunne behandles 

2. Når det rekvireres oksygenkonsentrator (se vedlegg ‘Innstilling på bærbar -og stasjonær 

konsentrator’); 

 For Stasjonær konsentrator skal antall liter per minutt (LPM) være oppgitt 

 For Bærbar oksygenkonsentrator skal innstilling (ikke LPM) være oppgitt. 

(se vedlegg ‘Bærbar konsentrator sammenligning) 

3. Når det gjelder gastrostomi og tracheostomi må relevant vedlagte utstyrslister være utfylt 

4. Størrelse på PEG primærsonde (MIC/Corflo)/ PEG med ballong / Knapp med ballong må 

være oppgitt på utstyrsliste eller i utstyrsfeltet/øvrig begrunnelsesfelt i skjema.  

5. Ta hensyn til nasjonale-anbudsavtaler, https://sykehusinnkjop.no/nasjonale-avtaler, ved valg 

av medisinsk-teknisk utstyr. 

 Når valg av utstyr avvikes fra nasjonale-anbudsavtaler skal årsaken dokumenteres 

under øvrig begrunnelse, (se vedlegg ‘Når valg av utstyr avvikes fra 

nasjonaleavtaler’); 

o For kriteriene for individuell begrunnelse hvor det foreligger kun et produkt eller 

produkt er valgt etter rangeringen, skrives det: 

«Begrunnelse for valg av deltilbud er dokumentert i pasientjournalen.»  

o For kriteriene for individuell begrunnelse hvor det foreligger flere produkter, og det 

skal gjennomføres avvik fra rangeringen.  

«Årsak til avvik fra prioriteringslisten er dokumentert i pasientjournalen.»  

6. Vi er alltid behjelpelige slik at pasienten skal kunne skrives ut tidlig, men vi ønsker at 

utskrivelsen planlegges slik at vi mottar skjemaet minst en dag før.  

7. Om vi skal levere ut utstyr på vegne av et annet helseforetak ønsker vi at dere avklarer utlånet 

med den Behandlingshjelpemiddelenheten som pasienten tilhører. Vennligst oppgi til oss om 

navnet og telefonnummeret til den du har avtalt om utlånet.  

8. Skjema på faks; vi ønsker å begrense og på sikt avvikle denne ordningen pga 

pasientsikkerheten. Om dere absolutt må sende pr. faks, følg retningslinjene foreskrevet i 

eHåndbok, http://ehandbok.ous-hf.no/document/4763/fields/23  

9. DIPS; Vi har avtale med kun to avdelinger på Ullevål for å motta skjema på DIPS som en 

prøveordning. 
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