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Felles fagutvikling og opplæring

Kommunikasjon

Forebygge re-innleggelser
Figur 2 Felles satsningsområder for kommuner og sykehus
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Individuelt 
fokus

Det var viktig for oss å ta med pasientens 
opplevelser i arbeidet med Gode 
pasientforløp. Vi spurte pasientene hva 
som var viktige for dem i møtet med 
helsevesenet. Innspillene har vi tatt med i 
arbeidet med å utarbeide «Helhetlige 
pasientforløp, fra hjem til hjem». 



Felles målsetninger

• Innen november 2019 skal vi ha utarbeidet et felles beskrevet og 
visualisert pasientforløp for PLO pasienter som overføres mellom 
sykehus og kommune (Kirkenes og Sør-Varanger)

• Innen 2020 implementere «Trygg utskrivning» ved Klinikk Kirkenes og 
«Trygt mottak» i Sør-Varanger kommune.





Hvor Legevakt/kommunen Akuttmottak På sengepost På sengepost På sengepost I Hjemmet/kommunen

Hva Henvisning Innleggelse Kartlegging Utredning og behandling Trygg utskrivning Trygg mottak
Overordnet mål er å forbedre 

pasientens erfaring med 

utskrivning fra sykehus. Det skal 

være et vern mot skade og 

unødvendige reinnleggelse. 

Forløpet skal sikre pasientens 

medvirkning og realisering av 

egne ressurser. 

Sikre god vurdering, 

henvisning og kommunikasjon 

videre i systemet

Sikre viktig 

informasjonsoverføring og gi 

godt grunnlag for utredning og 

behandling i sykehuset. 

Sikre kvalitet i kartlegging og 

grunnlag for endring i sykdomsbilde 

og funksjon. Få frem hva som er 

viktig for pasienten, pasientens 

ressurser og eventuelt behov for 

opplæring og mestringstilbud.

Sikre et helhetsbilde for 

pasientens funksjon og 

sykdomsbilde. Sikre helhetlig 

behandling risikovurdering og 

behov for opplæring for å mestre 

sin egen hverdag med 

sykdommen. Vurdere 

pårørendedeltakelse i 

opplæringen

Sikre pasientens medvirkning, at 

h-n forstår informasjon og 

opplæring som blir gitt, sikre at 

kommunen er klar for å ta imot 

pasienten. 

Sikre trygg mottak av pasienten i hjemmet, 

og at pasienten får oppfølging og 

behandling som er igangsatt og nødvendig. 

Sikre at pasienten kommer til kontroll hos 

fastlegen dersom dette er aktuelt. Følge opp 

behov for opplæring av pasient, pårørende 

der økt sykdomsforståelse og mestring er et 

mål. At pasienten klarer seg med bruk av 

egne ressurser, og får hjelp der det er et 

behov.

Tiltak  Undersøkelse 

henvisende lege

 Henvisning med 

samstemt 

legemiddelliste

 NEWS

 ISBAR 

/kommunikasjon

 Triage

 KAD seng, Utarbeide 

egen veileder?

 Mottakssykepleie 

innkomst

 Legens innkomst med 

oppstart av 

legemiddelsamstemming 

Tilkalle farmasøyt i 

mottak ved behov

 Supplerende 

undersøkelser 

 Tidlig henvisning til 

aktuelle faggrupper (slag, 

DIA, underernæring mm).

 Strukturert 

kartleggingssamtale

 «Hva er viktig for deg?»-

fokus

 Pasient og 

pårørendeopplæring/Læring 

og mestring

 Tidlig planlegging av 

utskrivning  

 Samstemming som ikke er 

ferdig i mottak, fullføres 

første ordinære visitt

 Behov for involvering av 

tverrfaglig vurderingsteam i 

kommunen. 

 Tverrfaglig samarbeid

 Bruk av risikotavler

 Henvisning til aktuelle 

faggrupper

 Pasient og 

pårørendeopplæring

 Supplerende 

undersøkelser

 Veiledningsbehov 

kommunen

 Planlegge utskrivelse

 Utskrivningssamtale

 Epikrise sendes 

elektronisk samtidig med 

at pasienten reiser ut

 Epikrise i hånden, ett 

eksemplar til kommunal 

tjeneste

 Tiltak i hht sjekkliste ved 

utskrivning

 Sykepleiebesøk utskrivningsdag i 

kommunen

 Bruk av sjekkliste for oppfølging 

 Besøk av sykepleier og/eller 

tverrfaglig vurderingsteam innen 3 

dager. 

 Bestille kontroll hos fastlegen jf 

epikrise

 5 ukers oppfølgingsbesøk

Elektronisk meldesystem fra 

sykehus Melding om innlagt pasient Tidligmelding innen 24 timer

Underveismelding

(Fagmelding og 

Oppdatert fagmelding)

Utskrivningsklar pasient, 

utskrevet pasient.

Sykepleiesammenfatning.

Elektronisk meldesystem fra 

kommunen

Henvisning

Legemiddelliste

Innleggelsesrapport fra 

sykepleietjenesten i kommunen Dialogmelding Dialogmelding Svar på mottatt melding.

Melding om utskrivningsklar pasient 

behandles og fordeles til rett tjeneste for 

oppfølging.

Målepunkter

Interne kvalitetsmålinger

Den gode hensvining

Samstemt legemiddelliste

Måle ventetid i 

mottak?

Melding om innlagt 

pasient sendt 

Bruk av Innleggelsesrapport.

Strukturert kartleggingssamtale 

gjennomført

Har vi spurt pasienten "Hva er viktig 

for deg"?

Henvisning til aktuelle faggrupper

Tilbud om pasient og 

pårørendeopplæring

Utskrivningssamtale 

gjennomført

Bruk av sjekkliste ved 

utskrivning

Epikrise sendt elektronisk innen 

24 timer. 

Oppdatert legemiddelliste. 

Gjennomført sykepleiebesøk 

utskrivningsdag

Gjennomført strukturert kartleggingsbesøk 

innen 3. dager

Gjennomført evalueringsbesøk innen 5 uker.





Mål og målinger internt i SVK

• Innleggelsesrapport – 100 % bruk av skjema for innleggelsesrapport

• Kartleggingsbesøk mottak – 100% av utskrevne pasienter får 
strukturert kartleggingsbesøk av sykepleier utskrivningsdag. 

• Grundig kartlegging innen 3. dag – 100% av utskrevne pasienter skal ha 
et grundig kartleggingsbesøk innen 3. dag. 

• Evaluering innen 5 uker – Igangsettes innen 1. kvartal 2020. 
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Prosent

Bruk av innleggelsesrapport.



Målinger Sør-Varanger kommune.
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3. juni -30 sept

Grundig kartlegging innen 3 dager
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Periode 5 nov 2018-30 sept 2019

Målinger mottak i hjemmet.

Besøk av Spl utskrivelses dag Sjekkliste brukt



Kvalitet i samhandlingen

Sør-Varanger kommune 
skal ha 

sammenhengende og 
trygge pasientforløp.

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Gjennomgang av hele 
pasientforløpet- justeres? Er alle 
rutiner på plass?

Gjennomgå  mål verktøy.
Planlegge 6. juni
Opplæring/ Workshop for 
sykepleiere

Gjennomføre målinger
Starte med planlegging av 6. Juni

Gjennomføre målinger. 

Gjennomføre målinger

Gjennomgå pasientforløpet-
justeringer?
Markere 6. juni 

Gjennomføre målinger

Workshop/ opplæring sykepleiere

Oppdatere hovedkort/Iplos. Minne 
avdelingene på dette.
Gjennomføre målinger

Evaluering av årshjul, måleverktøy 
og pasientforløpet. 

Oppstart forbedringsteams 
møter

Årshjul SVK forbedringsteam







Målinger klinikk Kirkenes

• Kartleggingssamtalen – Innen utgangen av 2019 skal 80% av innlagte 
PLO pasienter skal få en strukturert kartleggingssamtale innen 48 timer. 

• Brukerens stemme – Alle pasientene skal ha 9 av 10 tiltak i hht
brukertilfredshetsundersøkelsen innen 2019. 

• Epikrisetider- Innen 2020 skal 80 % av epikriser sendes elektronisk 
utskrivningsdagen. 

• Sjekkliste ved utskrivning 

• Utskrivningssamtale
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Veien videre

• Kontinuerlig kvalitetsforbedring.

• Vedtatt 3 års felles arbeid med forløp.

• Jobbe videre med trygg utskrivning og trygt mottak.

• Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (KlinObsKommune). 

• Samarbeid og samhandling med resten av kommunene i Øst-Fylket 
(USHT?). Tilbud mht workshop og opplæring. 

• Skype i forberedelse og ved utskrivning.

• Søkt såkornsmidler for å utarbeide profesjonelle verktøy. 
undervisningsmateriell mm. 






