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 Per tiden lokalisert på Økern, med 127 plasser. 
Det vil stå et nytt bygg ferdig på Ryen i 2020 

 Helsehusets primære oppgave er å bidra til at
pasientene skal kunne bo i eget hjem, og sørge 
for bestilling av optimale hjemmetjenester. 

 Vi tilbyr døgnplasser med tilbud om observasjon, 
etterbehandling, lindrende behandling, 
rehabilitering og habilitering.



 Godt samarbeid med bydelene
God dialog,  faste møtepunkter og god tilgjengelighet. Flere bydeler har høy prioritet på 

oppstartssamtalen. 

 Mottak av nye pasienter innen 4 timer
Fullstendig NEWS i løpet av 1 time etter ankomst på over 90 %, oppdatert Iplos og ADL, 

videre plan, følge helt inn til neste helsepersonell overtar. 

 Hva er viktig for deg? – oppstartssamtalen
Alle tilbys oppstartsamtale (ikke målt) innen 3 dager, lager mål for oppholdet. 

 Oppstart av tavlemøter
Gjennomgang av risikoområder og pasientforløp daglig. 



 Kommer for sent i gang
Kan ta flere dager før man starter et målrettet arbeid med å lage tiltak, og litt vanskelig å få 

alle med på laget i forhold til målrettet arbeid. 

 Gerica hindrer oss i å gjøre en god jobb 
Vanskelig å få ut beskjeder om spesifikke treningsmetoder osv.

Dokumentasjonsverktøyet er ikke tilrettelagt for pasienter med korte opphold. Verktøyet er 

for omfattende og vanskelig å manøvrere i, og lite tilrettelagt for å finne frem i raskt. 

 TA noen ganger til litt hinder for raske 

beslutninger  -
Ting blir satt på vent til tjenesteansvarlig kommer på jobb neste gang



 Folk gjør litt det de selv vil –
Gerica som dårlig verktøy, mye å lete i, og gjentagende informasjon mange ganger,  

mange får samme behandling til tross for ulike mål. 

 Standardiserte tavlemøter
Ikke bruke tavlemøter til visitt, og fora for historier. 

 Målrettet dokumentasjon
Er en del dokumentasjon som er litt ”meningsløs”.

 Komme raskere i gang 
– hver time teller





 PLO meldinger
Inneholder ikke nødvendigvis det vi trenger å vite.

Epikrise kommer ofte etter pasienten er ankommet.
Helsehuset får kjeft fordi bestiller har gitt feil beskjed om hva sykehuset skal gjøre.  

 Behandlingshjelpemidler 
Helsehuset må passe på at dette følger pasienten, og innebærer ofte mye argumentasjon fra 

sykepleierne på sykehuset. 

 Transport blir bestilt før vi har laget avtale om ankomst –
både fra sykehus og hjemmet

Vanskelig med gode mottak når alle kommer samtidig

 Helsehuset fylles opp med pasienter med behov for LTP 
Vanskelig å holde fokus på målrettet arbeid om å få pasientene hjem igjen



 Kick- off på huset 

 «Undervisningspakke» for alle ansatte 
i målrettet dokumentasjon

 Standardisere tavlemøter 

 Spisse oppstartsamtalen med ”Hva er viktig for 
deg?” 




