
PLO MELDINGER  
PÅ AGDER 

BEDRE KVALITET SAMMEN 
 

Anne Lyngroth – prosjektleder for gode pasientforløp i Østre Agder 

Kristine Bjørk-Rasmussen – SSHF 4A 
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Kunnskapsgrunnlaget 

•Vestlandsløftet 

•HPH og  

Anders Grimsmo 

•Egne erfaringer 



FRA RUTINEKART TIL INNHOLD 



Flytskjema for plo meldingene 



Forberedelse hjemkomst – til frustrasjon 

Kommunen hadde mange spørsmål… 

• Medisiner  

• Hjelpemidler 

• Oppfølging 

• Kompetanse 

• Brukermedvirkning/informasjon 

• Avklaringer før hjemkomst 



Hva er viktig for pasienten? 

• Hva er viktig for pasienten? Innleggelse 

• Hva er viktig for pasienten? 

• Pasientens egne ønsker/mål for 
videre oppfølging 

Helseopplysninger/ 

utskrivningsrapport 



HVA TRENGER DERE AV INFORMASJON 
OG  NÅR TRENGER DERE DEN?  

Arbeidsgruppen som har arbeidet med PLO meldinger:  
SSHF: Inger Lise Gausdal, Bente Sandvik Kile, Vivi Tønnesen, Eli Torgrimsen, Kristine Bjørk-

Rasmussen, Kjetil Juva 
Kommunene: Trine Hompland, John Horve, Bente Karlsen/Ellen Torgersen, Anne Lyngroth 

John Horve representerer også OSS IKT forum 



MALER FOR  
INNHOLD 

Normalsituasjon og endring i allmenntilstand/funksjon (nyoppstått? Varighet?) 



ERFARINGER MED Å FYLLE UT  
INNLEGGELSESRAPPORTEN 

• Malen gjør meg til en bedre 
sykepleier 

 

• Den er enkel i bruk 

 

• Huff, hva sendte jeg egentlig fra meg 
før? 



Hvorfor er innleggelsesrapport viktig for 
SSHF? 

 

• Samhandling 

• Pasientens behov 

• Pasientens funksjonsnivå 

• Hva er viktig for pasienten? 

• Riktig medisinliste 

• Pasientsikkerhet 

 

 

 

 



Det er derfor viktig å: 
 

 

 

Snakke  samme språk! 

 

 



Funksjonsområder 

• 1. Kommunikasjon/sanser/hørsel/språk 

• 2. Kunnskap/utvikling/psykisk/mental status/ selvmordsrisiko/ voldsrisiko 

• 3. Åndedrett/sirkulasjon 

• 4. Ernæring/væske/elektrolyttbalanse/vekt/høyde/BMI 

• 5. Eliminasjon/kateter 

• 6. Hud/vev/sår/risiko for trykksår 

• 7. Aktivitet/funksjonsstatus /risiko for fall 

• 8. Smerte/søvn/hvile/velvære 

• 9. Seksualitet/reproduksjon 

• 10. Sosialt/boforhold/hjemmesituasjon/nettverk /pårørende/barn som pårørende/planlegge 

• utskriving 

• 11. Åndelig/kulturelt/livstil/avhengighetsproblematikk 

• 12. Annet/ legedelegerte oppgaver/tverrfaglige fagrapporter/samarbeidsmøter 



Helseopplysning i DIPS 



Sjekkliste for helseopplysninger og utskrivningsrapport 

Innkomststatus 
• Aktuell situasjon/bakgrunn for innleggelse 
• Forventet behandling og forløp 
• Forventet utskrivingsdato 

Funksjonsnivå  
1. Kommunikasjon/sanser/hørsel/språk 
2. Kunnskap/utvikling/psykisk/mental status/ selvmordsrisiko/ voldsrisiko 
3. Åndedrett/sirkulasjon 
4. Ernæring/væske/elektrolyttbalanse/vekt/høyde/BMI 
5. Eliminasjon/kateter  
6. Hud/vev/sår/risiko for trykksår  
7. Aktivitet/funksjonsstatus /risiko for fall 
8. Smerte/søvn/hvile/velvære  
9. Seksualitet/reproduksjon  
10. Sosialt/boforhold/hjemmesituasjon/nettverk/pårørende/barn som pårørende/utskrivning 
11. Åndelig/kulturelt/livstil/avhengighetsproblematikk  
12. Annet/ legedelegerte oppgaver/tverrfaglige fagrapporter/samarbeidsmøter 
  

Praktiske opplysninger (viktige opplysninger å ta med i oppdatert helseopplysning eller i 
utskrivningsrapporten) 
•Info om medisiner /resepter 
•Hjelpemidler/bandasjemateriell/utstyr.  Behov og hvem bestiller? 
•Medisinsk teknisk utstyr 
•Spesielle observasjoner/restriksjoner/prosedyrer/medisinsk  oppfølging/opplæring 
•Eksterne henvisninger/videre oppfølging 

Pasientens egne vurderinger 
•Hva er viktig for pasienten? 
•Pasientens egne ønsker/mål for videre oppfølging 



Sjekkliste for helseopplysninger og utskrivningsrapport 

Annet 
• Send med  epikrise/utskrivingsblankett 
• Info om spesielle legemidler 
• Medisiner gitt i dag 
• Legemidler sendt med for 1 døgn eller helg 
• Marevan-dosering de neste døgn 
• Resepter sendt til apotek Status ved utskrivning 

•Hvor pasienten reiser til (hjemmet, sykehjem, korttidsplass mv.) 
•Tidspunkt for taxi/ambulanse/annen transport 
•Avtale om evt. mottak av pasient.  
Dersom hjemmesykepleien skal møte pasienten ved hjemkomst og avreisetidspunkt ikke kan 
avtales på forhånd, må det følges opp med telefon til sonekontoret/sykepleietjenesten når 
pasienten drar.  



Erfaringer med PLO malen for 
Helseopplysning og utskrivningsrapport 

 

• Lett å implementere 

• Positive tilbakemeldinger 

• Til god hjelp 

• Lett å bruke 

• Pasientens behov er i fokus 

 



Utførte målinger 

 

•  2016  (3uker) 

• 2017 (3 uker) 



Helseopplysninger 

Utskrivningsrapport 



Hva viste målingen? 



 
Vurdering av kvaliteten i PLO meldingen, Helseopplysning, ved første 

måling 2016 

 
• Sjekkliste er ikke brukt: 

  

 

 

• Sjekkliste er brukt: 

• Sjekkliste er brukt: 

 



 
Vurdering av kvaliteten på helseopplysningen ved andre måling 
2017 

Mal brukt 

Mal ikke brukt 



Vurdering av kvaliteten på innholdet innleggelsesrapport 2017 

• Mal brukt 

• Mal ikke brukt 



Hvordan kan dette være 
nyttig for dere? 



Internkontroll og kvalitetsforbedring 

• Vet du hva dere sender fra dere? 

      Gå inn og vurder kvaliteten på meldingene dere sender og får.  

 

• Bli enige om en standard mal med den som mottar og skal nyttiggjøre seg 
informasjonen.  

 

• Når dere har innført maler:  

 Sjekk om dere bruker malen, for vi vet at kvaliteten stiger ved å bruke ett 
 standard oppsett!! Arendal har gjort en strålende jobb.  



Malene er klare til bruk hvis dere vil starte! 



LURER DU PÅ NOE MER??  

TA GJERNE  KONTAKT MED OSS: 

Anne.Lyngroth@grimstad.Kommune.no 

 

Kristine.bjork@sshf.no 
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