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Det hendte i de dager… 



Elektronisk meldingsutveksling i pleie og 
omsorg- et historisk perspektiv 
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Elektronisk meldingsutveksling i pleie og 
omsorg 
• Samhandling med sykehus 

• Samhandling med fastlege 

• Samhandling mellom kommuner- ØHD/KAD 

• Samhandling med legevakt 



Samhandlingsreformen-  
PLO meldinger mellom sykehus og kommune 

 



Meldingsflyt mellom 
kommune og sykehus 



Elektronisk meldingsutveksling ved utskrivelse 
fra sykehus til kommune 
• Bruk av PLO-meldinger skal sikre at tilstrekkelig og relevant 

informasjon overføres ved pasientoverganger mellom sykehus og 
kommune. 

• PLO-meldinger bidrar til raskere avklaring og tilgang til informasjon ved 
planlegging- og ved utskrivelse. 

• Bruker supplerende informasjonskilder for å sikre overføring av 
tilstrekkelig informasjon. 

• Inkonsistens mellom legemiddellister i kommune og sykehus. 

 

• Konklusjon: Nyttig kommunikasjonsverktøy. Det må likevel 
kompletteres muntlig kommunikasjon og møter. 

 
B.Brattheim, R.Hellesø, L.Melby, «Elektronisk meldingsutveksling ved utskriving av pasienter fra 
sykehus til kommune», Sykepleien Forskning nr. 1 2016 
 

 



Rapport fra helsetilsynet- 1/2016 
«Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent» 

• Tilsynet viste alvorlig svikt i 
samhandlingen mellom sykehus 
og kommune. 
• Måten informasjon ble oversendt 

på, med også mangler ved 
innholdet. 

• Spesielt legemiddelopplysninger. 

• Samarbeidsavtaler blir ikke fulgt 



Hvordan fungerer samhandlingen egentlig? 

• Samarbeidsavtaler som regulerer samhandlingen 

• Krav til oppdaterte opplysninger i journal, slik at man enkelt kan dele 
viktige opplysninger 

• Felles forståelse for hva som er viktige opplysninger 

 

 

• Innleggelsesrapport 

 



Film om ei melding sin reise i helsenettet. 

• https://www.youtube.com/watch?v=RPsztLvsKWE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPsztLvsKWE


Tekniske utfordringer 



Rutiner – klart og tydelig 



Mine erfaringer med bruk av PLO-meldinger: 
• Et nyttig og nødvendig redskap i 

samhandling omkring pasienter. 

• Enkelt å få tak i samhandlingspart 

• Bedre dokumentasjon- til beste for 
pasienten. 

• Nødvendig med en felles forståelse for 
hverandres behov for informasjon.   

 

• Workshop med tema elektronisk 
meldingsutveksling og samhandling 
• Innleggelsesrapport 
• Helseopplysninger 
 

 



SAMHANDLING MED PASIENTEN I FOKUS 



For vi er ennå ikke helt i mål… 

• Post, fax og telefon brukes ennå i 
stor/liten grad i deler av 
helsevesenet 

 

• Samhandling på polikliniske 
pasienter 

• Tjenestebasert adressering 

• Andre tjenester enn pleie og 
omsorg 

 



Takk for meg! 
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