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Illustration: Stine Langlo Ørdal    

22.April 2016 

Tove Røsstad,  

Overlege Trondheim kommune 

Informasjonsoverføring mellom 

sykehus og primærhelsetjenesten: 
Når – om hva – til/fra hvem? 
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Hvor svikter det  I –  

Innleggelse i sykehus 

 
•Legevakt blir (for) ofte brukt i situasjoner  

der pasienten blir dårligere og kunnskap  

om pasienten er ofte liten. 

 

•Innleggelsesskriv  er ofte  

mangelfulle i forhold til  

mottagers (sykehusets)  

behov 

  

•Mangelfull / manglende info 

fra omsorgstjenesten 
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Hvor svikter det  II –  

utredning på sykehus og 

utskriving 

 
•Pasienten blir ikke tilstrekkelig  

utredet på sykehus 

  

 
 
• Informasjon til mottagende 

instans er ikke tilpasset 

mottakers behov 



Definisjon av utskrivningsklar pasient* 

En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det 

ikke er behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. 

 

Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig 

vurdering, og følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i 

pasientjournalen.   

a) problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av 

innleggende lege, skal være avklart 

b) øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart  

c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for  

d) det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre 

plan for oppfølging av pasienten  

e) pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for 

innleggelsen, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert  

 
*Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter, §9 
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Frisk ved hjemreise? 

• Akutt sykdom 

• Betydelig stress 
• Søvnmangel 

• Forstyrret døgnrytme 

• Mangelfull ernæring 

• Smerter og ubehag 

• Forvirring ift informasjon 

• Medisiner som påvirker både hjerne og kropp 

 

 

• (Krumholz , N Engl J Med 2013) 
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Hvor svikter det  III –  

hjemkomst 
 

 

 

 

Generalistkompetanse 

 

Uforutsigbar oppfølging og samarbeid              

fastlege – hjemmesykepleien 
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Svikt i overganger 

Mesteig et al (NTNU) 2010:  

• Medikamenter 30,5 % 

• Informasjonsoverføring 22,9 % 

• Oppfølging i primærhelsetjenesten 19,5 % 

 

Kjartan Anthun et al (Sintef) 2007: 

Reinnleggelser  innen 30 og 60 dager: 

• Etablerte brukere: 16 % / 24 % 

• Nybrukere:24 % / 32 % 
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Molde 

St. Olav / Orkdal  

Trondheim kommune 

St. Olav / Øya 

Sunndal kommune 

Fræna kommune 

Molde sykehus 

Surnadal kommune 

Hitra kommune 

Orkdal 

Orkdal kommune 

Helhetlig pasientforløp for 

hjemmetjenestens brukere 

Representanter fra 

pasientorganisasjone

r 

Trondheim 

HMN - RHF 



Beskrive dagens pasientforløp. 
Identifisere situasjoner  med risiko for 
svikt – innen og mellom tjenestene 
 

Utarbeide pasientforløp for eldre 
pasienter som reduserer risiko for svikt 

Implementer pasientforløpet 



Behandle 

sykdom? 

Bidra til at den 

gamle mestrer 

å bo hjemme 

Diagnose 

-Hjertesvikt 

-KOLS 

-Hjerneslag 

 

Funksjon 

Fysisk og kognitiv 

funksjon 

Sosial situasjon 

Hva er formålet med et pasientforløp? 



HJEMMETJENESTEN 

SYKEHUS: 

BESTILLER-
KONTOR 

FASTLEGE 

FAGLEDER 

Besøk hos fastlege 
innen 2 uker 

Besøk av sykepleier 
innen 3 dager 

Innleggelse i sykehus 

Daglig observasjon og tjenesteyting:  

4 ukers samtale 
med 

primærkontakt 

Utredning/behandling,  
sykehus 

Telefon fra 
sykehus 

Pasienten meldes 
utskrivningsklar 

SJEKKLISTER 

SJEKKLISTE 

SJEKKLISTE 

Mal 

Line Kristoffersen 

SYKEPLEIER 

PRIMÆRKONTAKT 

Akutt funksjonssvikt 

Hver 6.mnd 

SJEKKLISTE 

Telefon til fastlege / 
legevakt / AMK 

SJEKKLISTE 

Vurderingsbesøk / 
telefon 

Revurdering 
av tjenester 

Time til 
fastlege 

Legevakt 

SJEKKLISTE SJEKKLISTE 



STRUKTURERT OPPFØLGING AV SYKEPLEIER  

INNEN 3 DAGER ETTER HJEMKOMST –  

SJEKKLISTE HPH 2; 

 

14. Angstlignende reaksjoner, nedstemthet, irritasjon og 
mistenksomhet?  
 
15. Søvnmønster natt/dag 
 
16. Beskriv matlyst og næringsinntak (Kvalme? Behov for 
kostveiledning?): 
 
17. Eliminasjon: 
 
18. Utholdenhet/trettbarhet: 
 
19. Fysisk aktivitet: 
 
20. Forflytningsevne, ute – inne. Balanse, fallrisiko og fallfeller:  
 



TIDSPUNKT: CA kl. 09.30 

DIAGNOSE/Problemstilling: 

 ANDRE HENSYN: 

Alzheimer. Astma. 
Kan ta lang tid før han åpner døren. Liker å gjøre ting i sitt eget tempo. 
Sjekk at han har alarmen på. Skriv i kommunikasjonspermen, ligger på 
micro –ovn på kjøkkenet.  

MEDIKAMENTER: Gi medisin fra Multidose på sonekontor. Ta med 1 stk Exelon plaster, 9,5 mg 
som sette på ryggen. Gi også tranebærkapsel og Vitamintablett, 
oppbevares hjemme til bruker.  MÅ SE AT BRUKER TAR SIN MEDISIN. 
Har Airomir inhalasjon hjemme, kan få 1 dose inntil x 3 ved tungpusthet. 

SPESIELLE OBSERVASJONER: 
 

HVA GJØR VI VED FORVERRING:  

Vær obs ved tungpusthet og forvirring, evt feber. Får fort lungebetennelse 
 
Ta kontakt med fastlege. 

OPPDRAG: 
-Hva mestrer bruker selv: 
 

-Forebyggende tiltak: 
 
-Hjemmetjenestens oppdrag: 

 
Vasker og steller seg selv med veiledning 
 
Viktig at bruker får i seg nok drikke 
Tilrettelegg for at bruker selv lager frokost.  Re seng. Trekk fra gardiner. 
Hjelp til barbering 

VARSLING VED FORSINKELSE: JA/NEI Nei 

DAGLIG OBSERVASJON OG TJENESTEYTING 



Samhandlingsreformen 

• 24 timers varsel* 

    pasientens status 

    antatt forløp 

    forventet utskrivningstidspunkt 

• Melding om utskrivningsklar pasient 

 Ved utskrivning fra sykehuset skal epikrise eller tilsvarende 
informasjon sendes det helsepersonell som trenger 
opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig 
oppfølging, jf. forskrift om pasientjournal § 9 

 
*Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 
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Legeskriv 

Melding om 
innlagt pasient 

Innleggelsesskriv fra 
omsorgstjenesten innen 

4 timer 



Skal sendes elektronisk innen 4 timer: 

Kontaktinformasjon enhet (navn på enhet med 

telefonnummer)  

Relevante og nødvendige diagnoser  

Medikamentliste (Når kommunen administrerer 

medikamentene)  

Cave -kritisk informasjon - Smitte,  

Hovedpårørende.  

Fastlege 

IPLOS 

 



Legeskriv 

Melding om 
innlagt pasient 

Innleggelsesskriv 
fra 

omsorgstjenesten 
innen 4 timer 

24 timers 
varsel 

Innleggelsesskriv 
fra 

omsorgstjenesten 
innen 24 timer 



Skal sendes elektronisk innen 24 

timer: 
•Innleggelsesårsak (endring i funksjon/symptom): 

•Er pårørende informert om innleggelsen?  

•Er det oppnevnt verge for pasienten? 

•Bor alene? 

•Omsorg for barn under 18 år? 

•Tjenesteoversikt (antall x per dag, type hjelp) 

•Problemområder / Spesielle observasjoner (eks. sår, 

psykisk helse, rus –og avhengighetsproblematikk, 

smerte, smitte, administrering av medisiner) 

 

 



Pasientens normalsituasjon forut for innleggelsen i 

forhold til: 

•Forflytning (reise seg fra seng / stol selv) 

•Fall og falltendens siste 3 mnd: 

•Hjelpemidler i bruk (forflytning, kommunikasjon) 

•Bolig (egnethet, flere plan, trapp, heis, bolignøkkel) 

•Eliminasjon (inkontinent, kateterisering, stomi) 

•Personlig hygiene / påkledning 

•Ernæring (vektendring, spiser pasienten selv) 

•Kognitiv funksjon (eks. hukommelse, tilkalle hjelp, oversikt 

over daglige gjøremål) 

•Samtykkekompetanse 

•Utfordrende adferd 

 



Innleggelses-
skriv fra lege 

Melding om 
innlagt pasient 

Innleggelsesskriv 
fra 

omsorgstjenesten 
innen 4 timer 

24 timers 
varsel 

Innleggelsesskriv 
fra 

omsorgstjenesten 
innen 24 timer 

Melding om 
utskrivningsklar 

Utskrivnings-
rapport 

Epikrise 



Skal sendes elektronisk innen 4 timer: 

Kontaktinformasjon enhet (navn på enhet med 

telefonnummer)  

Relevante og nødvendige diagnoser  

Medikamentliste (Når kommunen administrerer 

medikamentene)  

Cave -kritisk informasjon – Smitte, allergi, fall  

Hovedpårørende.  

Fastlege 

IPLOS 

 



Skal sendes elektronisk innen 24 

timer: 
•Innleggelsesårsak (endring i funksjon/symptom): 

•Er pårørende informert om innleggelsen?  

•Er det oppnevnt verge for pasienten? 

•Bor alene? 

•Omsorg for barn under 18 år? 

•Tjenesteoversikt (antall x per dag, type hjelp) 

•Problemområder / Spesielle observasjoner (eks. sår, 

psykisk helse, rus –og avhengighetsproblematikk, 

smerte, smitte, adm.av medisiner) 

•Forflytning (reise seg fra seng / stol selv) 

 

 



Pasientens normalsituasjon forut for innleggelsen i 

forhold til: 

•Fall og falltendens siste 3 mnd: 

•Hjelpemidler i bruk (forflytning, kommunikasjon) 

•Bolig (egnethet, flere plan, trapp, heis, bolignøkkel) 

•Eliminasjon (inkontinent, kateterisering, stomi) 

•Personlig hygiene / påkledning 

•Ernæring (vektendring, spiser pasienten selv) 

•Kognitiv funksjon (eks. hukommelse, tilkalle hjelp, oversikt 

over daglige gjøremål) 

•Samtykkekompetanse 

•Utfordrende adferd 

•Videre plan for oppfølging 

•Potensial for rehabilitering 

 



Felles forståelse  
God stafettveksling er viktig.. 

    …for slutt resultatet…. 


