
Gode pasientforløp
Sykehuset Telemark, avd. Notodden Sykehus

Ellen Marie T. Hufthammer
Fagutviklingssykepleier/Lungesykepleier



Strategien til Sykehuset Telemark HF 
2023-2025
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Lokalsykehus: Notodden sykehus, Sykehuset Telemark



Overordnet mål
Sikre gode pasientforløp og brukermedvirkning ved implementering av «Hva er viktig for 
deg?» hos inneliggende pasienter i Sykehuset Telemark, avd. Notodden innen mai 2023. 

Illustrasjonsfoto: conquereducation.com



Hva skal vi fokusere på: 

Innkomst: 
o Innkomstjournalen skal inneholde riktige og oppdaterte opplysninger
o Tydelig plan på videre tiltak for innleggelse
o Kvalitetssikre at pårørende er oppført og informert
o Legemiddelsamstemming 
o CFS «Clinical frailty scale» prosedyre

Illustrasjonsfoto: semanticscholar Illustrasjonsfoto: Dalhouse university



Under innleggelsen: 
o Avholde tverrfaglig pre-visitt og tavlemøter daglig
o Sikre brukermedvirkning ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» og følge

opp svaret
o Samhandle og oppdatere kommunen underveis om pasientens status og mulig økt 

hjelpebehov

Utskrivelsen:

o Planlegging av utskrivelse
o Sette tentativ UK-dato tidlig 

o Tilstrebe utskrivelsessamtale og skrive UK-notat dagen før planlagt utskrivelse

o «Informasjon gitt til pasienten» i epikrisen brukes skriftlig

o Tydelig behandlingsavklaring i epikrise (spesielt viktig hos komplekse pasienter)



«Hva er viktig for deg?»



Gjennomførte tiltak
o Informasjon og inkludering

o Ansatte 
o Bruk av buttons
o Informasjonsbrosjyre

o Dokumentasjon
o Endring i DIPS SPL Kartleggingsnotat for hele STHF
o Forbedre kvaliteten på dokumentasjon
o Sikre god opplæring til alle nyansatte i PLO-

meldinger

o Sjekkliste
o Fra innkomst til utskrivelse

o Tavlemøter
o Reviderte tavler og fått med «Hva er viktig for deg?»



«Hva er viktig
for deg?»-dagen

ble markert 09.06 med stand både i Skien og 
Notodden









Planen videre

o Informasjon
o Informere og holde ansatte oppdaterte 
o Ta jevnlig målinger og vise til ansatte for å gi økt motivasjon

o Stikkprøver
o Justere og evaluere i forhold til sjekkliste og tavlemøter

o Måle effekt av tiltak og justere fortløpende
o Innkomst
o Epikrise 
o Spl. Kartleggingsnotat

o Ha faste møter med teamet 

Illustrasjonsfoto: kontinuerlig 
forbedring: Helsebiblioteket.no, 2019



Samarbeid med Notodden kommune 

• Innhold i innleggelsesrapport fra kommunen
• Oppstart med CFS skår
• PLO-flyt 
• «Hva er viktig for deg?»



Samarbeid med Seljord kommune 
Hovedmål: Sikre gode og trygge pasientforløp via tidlig samarbeidsmøter 

Delmål: Unngå unødvendig innleggelser på sykehuset, med særlig fokus på re-innleggelser. Unngå innlegging og 
utskrivning på helg, kveld og natt når dette er forsvarlig og medvirker til gode pasientforløp. 

Kriterier for å bli inkludert av prosjektet: 
1. Re-innlegges innen 30 dager eller; har mer enn >2 innleggelser i løpet av 1 år. 
2. Pas. som har behov for utvidede tjenester/store endringer

Ansvar for å kalle inn til samarbeidsmøter: 
• Tjenestekontoret sender forespørsel om møte når «melding om innlagt pasient» er mottatt fra sykehuset ( 

tjenestekontoret har oversikt over kriterier). 
• Sykehuset innkaller tjenestekontoret til møte dersom pasienten har behov for å utvidet tjenester/stor endring i 

pasientens tilstand. Tjenestekontoret videresender innkallingen til aktuelle deltakere i kommunen. 



Deltakere i samarbeidsmøter: 
Det vurderes om pasienten skal delta i møtet. 
Fra sykehuset deltar: 
• Behandlingsansvarlig lege
• Pasientansvarlig sykepleier
• Evt. ergo eller fysioterapeut. 
Fra kommunen deltar: 
• Tjenestekontoret
• Fastlege
• Enhetsleder fra institusjon/ hjemmetjeneste
• Evt. fysioterapeut 

Tidspunkt og møteform: Ukedager 12.00-12.30, Join. 

Møtestruktur: Følg mal, møtet skal ikke vare lenger enn 10 minutter. 

Oppstart av pilotprosjekt: 1.februar 2023. 





Samarbeidsmøte 
19.01.23



For å bedre overgangene i pasientforløpet og for å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, trygge 
og koordinerte tjenester må vi huske at

Det er ikke vi på sykehuset 
og de ute i kommunene

DET ER OSS

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
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