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Trygg utskrivning



Hvorfor?

PasOpp- undersøkelsene 2016, nasjonal og 
internasjonal forskning og nasjonale tilsyn og 
revisjoner gjennomført i 2015 – 2016 
bekrefter at utskrivningsprosessen for 
pasientene er et område hvor 
helseforetakene  ikke er gode nok. 



Trygg utskrivning 

• PasOpp 2016

• Alle RHF og HF har i 2017 fått dette i 
oppdragsdokumentet /Veileder utviklingsplan 
sykehus 

• Vestre Viken ønsker i 2017 å sette fokus på og 
forbedre utskrivningsprosessen for pasientene. 

• Start: Spørreundersøkelse fastleger

• Læringsnettverk «Trygg utskrivning» 2017-2018



Trygg utskrivning 

Pasientsikkerhetskampanjen 



Hva trenger fastlegene og sykehjemslegene 
av sykehuset for god oppfølging av 

pasientene?

Trygve Kongshavn

PKO leder Vestre Viken



Vestre Viken:  Fokus på å forbedre 
utskrivningsprosessen for pasientene

• Startet med å spørre 
fastleger/sykehjemsleger om deres syn 

• PKO med i utforming av spørsmål



Spørreundersøkelse til fastleger og 
sykehjemsleger

• Sendt til 444 fastleger og 42 
kommuneansatte leger (sykehjemsleger) i 
alt  487 respondere

• Svarprosent fastleger 38

• Svarprosent Sykehjemsleger 40



Spørsmålene besvart etter en svarskala:

• Ikke i det hele tatt =1

• I liten grad = 2

• I noen grad =3

• I stor grad = 4

• I svært stor grad = 5



Bakgrunnsdata









Svar

• Ikke store forskjeller mellom sykehusene

• Lite forskjell mellom fastleger og 
sykehjemsleger



Samhandling





Samhandling

• Få opplever at de blir kontaktet av sykehuset 
vedrørende pasientoppfølging

• Sykehuset bestiller sjeldent kontrolltime
• Skårer «midt på treet» vedrørende

o Pasient fått oppdatert medisinliste
o Informasjon om behandling
o Beskjed om å kontakte fastlege for oppfølging
o Spesialisttilgjengelighet
o Ofte behov  for etterlyse undersøkelser initiert av

sykehuset

• Fastlegene opplever stor nytte av telefonkontakt 



Epikrise





Epikrise

• Mangler ofte funksjonsbeskrivelse

• Mangler informasjon om kommunale tjenester

• Fastlegene har i «noen grad»  rutiner for å kalle 
inn pasient til kontroll

• Ønske om angitt hvem  man kan kontakte for 
rådgivning

• Retningslinjer ønskes beskrevet 

• Kommer ikke alltid frem hvem som  er 
ansvarlig for henvisning  til kontroll



Pasientforløp hjem til hjem





Pasientforløp

• Lite kjent

• Ikke klar over at ligger på VV internettsider

• Ja, aktuelt å anvende hele/deler av disse



Begrunnelser for å ville anvende pasientforløp

• De er konkrete og gode

• Øker min kunnskap

• Liker at det er systematisert

• Sikrer kvalitet

• Viktig med samhandling for god behandling 
og oppfølging

• Vinn, vinn

• Ønsker, men  ikke hatt tid til å se på de enda



Begrunnelser for ikke å ville anvende 
pasientforløp

• Må ligge i epikrisen

• Tungvint å slå opp

• Internettsidene rotete

• Tungvint å gå ut av journal og inn på 
internettsider

• Bruker heller NEL eller andre

• For omfattende



Generelle kommentarer….

• Sykehuset skal alltid kalle inn når kontroller der …også hvis om 
flere år…

• Medisinske epikriser best
• Epikriser bedre nå enn før
• Må alltid stå klart hvem som har ansvar videre 

behandling/utredning
• Sykehjemsleger bruker mye tid på å innhente diverse 

opplysninger. Har ikke tilgang hverken DIPS eller fastlegejournal
• Fastleger skal ikke være «sekretær» for sykehusleger
• Behov for elektronisk dialogmeldinger sykehusleger/sykehjem-

fastleger
• Takk for godt samarbeide!



Oppsummert
Hva trenger fastlegene og sykehjemslegene av 
sykehuset for god oppfølging av pasientene?

10 punkter
1. Hvem gjør hva?
2. Hvordan følge opp? 
3. Bestilt time hos fastlegen?
4. Rutiner for innkalle pasient
5. Anbefalinger. Retningslinjer angitt 
6. Når bør pasienten rehenvises?
7. Kontroll når og hvor?
8. Kontaktlege for pasienter som trenger dette
9. Oppdatert medisinliste
10. Funksjonsbeskrivelse
11. Kommunale tjenester?


