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Sjekkliste Forvaltning og koordinering  

Kjøp av korttidsplasser C19  
 
Versjon: Nr 1.1/ DATO 18.06.2020/KALE 
 

Fakta 
Avtale mellom Kristiansand/Lindesnes kommune og Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner 
 
Prosedyre 
Kryss av de punktene som er relevante for aktuell pasient. 
 
 

Tema Utført Forklaring av punkter 

1. Kommunikasjon med vertskommunen 

Mottatt søknad om korttidsplass til pasient 
med påvist C19 

  

Send mail til forvaltning i Kristiansand med 
forespørsel om kjøp av korttidsplass 

 Mailadresse: post.hs.forvaltning@kristiansand.kommune.no 
 
Du får bekreftelse fra Kristiansand på at mail er mottatt.  

Kristiansand / Lindesnes kommune tar 
kontakt. Følgende vil bli etterspurt: 
 

• Nødvendig personalia til å registrere 
pasient i vertskommunens 
fagsystem 

• Søknad med samtykke fra pasient 
må foreligge 

• Dokumentasjon på pos C19 må være 
mottatt 

• Det må være kartlagt at pasienten er 
medisinsk avklart, og helt avhengig 
av korttidsopphold 

• Dokumentasjon på at aktuell 
behandling er igangsatt og har effekt 
må foreligge 

• Videre behandlingsplan må være 
avklart, samt behov for antibiotika 
iv/lindrende behandling/O2 

 

  
Se Tjenestebeskrivelse periodevise opphold i institusjon - 
vedlagt 

Følgende info må så sendes skriftlig:  

• Saksutredning  

• Utfyllende anamnese hvis 
saksutredning ikke er tilstrekkelig 

• Oversikt over aktive tjenester ved 
innleggelse samt omfang av disse 

 Avtal med Kristiansand/Lindesnes om det skal sendes digitalt 
eller per fax 
 
NB må anonymiseres.  
 
 
 
 
 
 
 

Du mottar mail fra Kristiansand / Lindesnes 
kommune som inneholder følgende:  

• Tildeling av plass 

• Beskrivelse av nødvendig 
utstyr/medisiner som må medfølge 
pasienten 

  
 
 
 
 
 
Hjemkommunen må sørge for at nødvendige 
medisiner/utstyr medfølger pasienten fra sykehus til 
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• Presisering av at det må sørges for 
at epikrisen medfølger pasienten 

• Hjemkommunen må be sykehuset 
ringe koronasenter for å informere 
om transport 

koronasenter. Dette er en betingelse for tildeling av plass.  
 
 
 
 
 
slik at koronasenteret har et tidspunkt å forholde seg til og 
er informert om type transport. 
 

Vedtaket til pasienten oversendes skriftlig til 
Kristiansand / Lindesnes kommune 

 Nb anonymisert. Avtal om det skal sendes digitalt eller per 
fax. 

Informer fastlegen om innleggelsen   

3. Utskrivelse fra koronasenter til hjemkommune 

Planlegging av utskrivelse starter ved 
tildeling av plass på koronasenter 

  
Koronasenter forholder seg til FORVALTNING i 
hjemkommune ved utskrivelse. Uansett om det er aktuelt 
med nye tjenester eller ikke. All kommunikasjon går via dem.  
 
Obs behov for hjelpemidler i hjemmet her.  

 
 
 


