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Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 

Else Ørstavik Hollund
Fagsjef sykepleie Mottaksklinikken

.

……….så langt og veien videre .



2017

Hvilke rutiner hadde vi i 

forhold til utskrivning av 

pasienter til 

kommunehelsetjenesten ? 



• «Dere sender og sender på 

meldinger – men jeg få jo 

ikke vite det jeg trenger»

sitat fra Mona, saksbehandler i en 

mellomstor Rogalandskommune

MEN: 







Utskriving før 13  



Sikre trygge utskrivelser fra SUS og bidra til å 

redusere antall reinnleggelser ved hjelp av:

• Strukturert tilnærming til problemstillingen

• Prøve ut, tilpasse og følge opp definerte tiltak

• Læring på tvers av organisasjonen

• Tverrfaglig tilnærming 

• Systematisk bruk av og veiledning i forbedringsmetodikk

Læringsnettverk på SUS - målsetting



12  team knyttet til 8 klinikker 

Trygg utskrivning 





 Dine erfaringer med utskrivning Ikke i det 

hele tatt  

    1 

I liten grad 

 

    2 

I noen 

grad 

     3 

I stor grad 

 

       4 

I svært stor 

grad 

       5 

Ikke 

aktuelt 

1 Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle 

tilbakefall/komplikasjoner? 

      

2 Ble du informert om hvem du kunne kontakte hvis det oppsto 

problemer etter utskrivelse? 

      

3 Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden 

etter sykehusoppholdet? 

      

4 Har du fått tilstrekkelig hjelp av kommunale tjenester etter 

utskrivelse? 

      

5 Opplevde du god forståelse for hva som var ditt ansvar for å ta vare 

på din egen helse etter utskrivelse? Som f.eks sårskift og aktivitet. 

      

6 Forsto du klart hensikten med å ta de forskjellige medisinene dine 

etter utskrivelse? 

      

7 Hadde du en samtale på utreisedagen om videre oppfølging?       

8 Fikk dine pårørende tilbud om å bli med på samtale eller legevisitt?       

9 Fikk du beskjed om å bestille time hos fastlegen etter utskrivelse?       

10 Spurte helsepersonell om hva som var viktig for deg under 

sykehusoppholdet? 

      

 Basert på dine erfaringer med utskrivning, hva fungerte godt ved 

denne utskrivningen? 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Basert på dine erfaringer med utskrivning, hva er dine forslag til 

forbedring? 

 

 

 

 

 

     

 



Læringsnettverk Trygg utskrivning 

Tre samlinger av 3 timer og tilbud om veiledning i forbedringsmetodikk.

Ledelse av nettverket: Seksjon for samhandling
Metodestøtte: Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet
Deltagere: Tverrfaglige team fra aktuelle sengeposter

SAMLING 1

Innhold:
Utfordringsbilde

Tiltakspakke 
Forbedrings-

metodikk
Måldefinering
Fremdriftsplan 

SAMLING 3

Innhold:
Strukturert 

erfarings- og 
resultatdeling

Evaluering 
Fremdriftsplan 

SAMLING 2

Innhold:
Målinger/SPC 

Strukturert 
erfaringsdeling
Fremdriftsplan 

5. april 30. januar3. sept.

Veiledning

Innen 
utløpet 
av juni

Innen 
utløpet av 
mars

VeiledningVeiledning

Innen 
utløpet av 
november

Definer status ved:
- Brukerundersøkelse
- Sjekkliste utskrivelse 
Definer målsetting
Start utprøving av tiltak

Arbeid 
for 

teamet

Oppgaver til samling 2:
- 5 min presentasjon 

av status, ideer, 
utfordringer 

Fortsett 
utprøving 

av tiltak og 
målinger. 

Fyll ut 
status-
rapport

Oppgaver til samling 3:
- 5 min presentasjon 

av status
- Statusrapport 

sendes Sissel Hauge 
én uke før samling

Implementer 
tiltak/test 

nye. Definer 
videre   

målinger

Utarbeide felles 
sluttrapport med forslag 

til spredning av 
innsatsområdet ved SUS



Gjennomgang 
Risiko områder i forhold til 

pasientsikkerhet 



Hva er fremtiden? 



Hva er utfordringene ? 

• Ressurser 

• Tillit

• Variasjon 



Takk for oppmerksomheten!


