
 

 

Skjema for løpende timeregistrering med signering. Tilstedeværelse for 
kommunale ledsagere som følger pasient under innleggelse på sykehus.  
 

• Tilstedeværelsen av ledsagere skal være i henhold til vurdering og beslutning om ledsager 
(dokumentert i pasientjournalen), og i henhold til inngått avtale mellom den aktuelle enheten i 
sykehuset og ansvarlig leder i kommunen.  

• Disse timeregistreringsskjemaene skal ligge på sykehuset. Signerte skjemaer sendes til 
kommunen når pasienten skrives ut, slik at både ansvarlig leder på sykehuset og i kommunen har 
tilgang til listene. Disse attesterte timelistene utgjør dokumentasjonen og grunnlaget for 
fakturering og utbetaling når sykehuset skal dekke kommunens medgåtte utgifter til ledsager.  

• NB! Det må foreligge en avtale for at kommunen kan kreve refusjon – se helseforetakets 
nettsider om samhandling, under avtaler, rutiner og prosedyrer (o.l) for hva som gjelder.  
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