


● Sikre brukermedvirkning

● Sikre god kommunikasjon med:

― Fastleger 

― Mellom tjenestene i kommunene

― Spesialisthelsetjenesten 

― Pasienter og pårørende 

● Minst mulig belastende overganger   

mellom ulike tjenestenivå



● Pasienten føler seg trygg og i varetatt

● Føle at han/hun blir hørt

● Bli respektert

● Medbestemmelse 



Suksess kriterier :

• Forbedringsteam tverrfaglig sammensatt, viktig med positive 

engasjerte folk

• Forankret i ledelse og deltagelse av ledere

• Ansatte i store stillingsprosenter 

• Erfaring fra andre læringsnettverk

• Organisering av  læringsnettverk

• Møteplan pr halvår – press for å produsere

• Ikke vent til du får god tid,  for den dagen kommer ikke

Sett i gang!



Utfordringer:

● Hva skal være vårt tema  ???

● I starten overveldende – hvor skal vi 

begynne?

● Idemyldring



● Sjekkliste innkomst og utskriving fra 

korttidsavdelingen 

● Sjekkliste tildelingskontor ved nye

pasienter fra sykehus



*Informasjon avdelingsmøte

*Avdelingsleder informerer og implementerer i det 

daglige arbeidet

*Inkludere de andre avdelingene som sykeavdelingen og 

demens

*Gitt informasjon skriftlig og muntlig





Rutine Utført Ikke 

utført

Kommentar

1:Informasjon til pasient ved innkomst ang. 

formål med oppholdet og event. utreise.

2:Pas. har fått stilt spørsmålet: Hva er viktig for 

deg?

3: Legemiddelliste samstemt innen første døgn

4:Informasjon til pårørende. 

Informasjonsbrosjyre lagt på rommet

5:Oppfølgingstime er bestilt hos fastlege

Målepunkt  for  rutiner inn/ut korttidsavd.   Gode pasientforløp
Pasient id:__________





Utskrivelse fra sykehus til hjemkommune.    

Pasient id:__________ 

Dette er informasjon som tildelingskontoret skal sikre blir gitt fra sykehus ved hjemreise til kommunen. 

Rutine Utført Ikke 
utført 

Kommentar 

1:Hva er pasientens sitt funksjonsnivå? 
 

   

2:Hvilke medisiner bruker pasienten og event.   
   endringer? 

   

3: Ved event. nye medisiner:  
    Sjekk om pasienten har fått med resept. 
    Ta kontakt med korttidsavd. som sjekker om de   
    har aktuell medisin. Hvis ikke så spør   
    korttidsavd. sykehuset om de kan sende med. 
 

   

4:Har pasienten behov for    
   hjelpemidler/tilrettelegging i hjemmet 

   

 

Målepunkt tildelingskontor



 

I-diagram Prosentvis gjennomføring av målepunkt sjekkliste  Tildelingskontor

EpiData Analysis Graph
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Prosentvis gjennomføring av målepunkt før innføring av 

sjekkliste.  

Prosentvis gjennomføring av 

målepunkt etter innføring av 

sjekkliste. 

Pasienter i rekkefølge 

Prosent 



Gevinster

• Mer struktur og faste rammer på innkomst og utreise

• Bedre kommunikasjon, informasjon og lik oppfølging 

av pasienter og pårørende

• Sikrere dokumentasjon

• Flere overføringsrapporter fra hjemmetjenesten

• Er sikrere og tryggere for pasienten ved at det er 

blitt bedre rutiner og fokus på  

pasientsikkerhetsprogrammets sine satsningsområder 

eks fallforebygging, LGM, trykksår, ernæring og 

dokumentasjon, bruk av tavle.

• Oppdatert informasjonsbrosjyre inne på alle 

pasientrom og i vedtaket.

• De ansatte mer involvert i rutiner 

• Sjekkliste implementert i alle avdelinger i institusjon



Takk for oppmerksomheten 

«Flokk»
av Gitte Dæhlin
Sør-Fron kommune
Kilde: www.online-instagram.com


