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Hva sier pasientene?



PasOpp 2016



Erfaringer fra Fokusgruppeintervju med ca 100 pas. og 
pårørende i VV pasientforløp colorectal ca.

• Uforberedthet i forhold til 
utskrivelsestidspunkt

• Mangel på skriftlig og 
muntlig informasjon ved 
utskrivelse

• For lite involvering av 
pårørende i informasjon og 
utskrivningsprosess 

• Manglende eller lang 
ventetid på 
utskrivningssamtale



Det pasienten er opptatt av under sykehusoppholdet
UpToDate ”A patient-centered view of the clinican-patient relationship” (Oppdat.sep.2015)

• Tillit til kompetanse og effektivitet

• Ønske om å være diskusjonspartner - egen helse og bli behandlet med 
verdighet

• Ønske om å slippe smerter og bekymringer for  funksjonsnedsettelser 

• Få innsikt i hvordan sykdon og behandling påvirker livet

• Frykt for å ikke få vite alt om sykdommen

• Bekymring for hjemmesituasjon

• Bekymring for hvordan sykdom vil påvirke familien, venner og 
økonomi

• Bekymring for framtida





Torunn Wibe 2016 Pasient 
Lene Kildal Bragstad 2015 Pårørende 

• http://

• Pas. tilgang jounal og online komm. For å sikre 
nødvendig informasjon mellom 
helsepersonell

• Støtter praksis med kopi av epikrise samt 
elektronisk tilgang til epikrise og elektronisk 
kommunikasjon med helsepersonell

• Kompleksitet i spørsmål viser at en kan 
trenge kontakt med spesialister etter en 
sykehusinnleggelse

Disputas: Line Kildal Bragstad - Helsetjenesteforskning 
Indispensable intermediaries. The role of informal caregivers in the discharge process of older 
relatives

Fragmentert, mangelfull kontinuitet
• Sårbare eldre bidrar til at pårørende blir 

uunnværlige mellomledd i 
utskrivningsprosessen

• De yngre pårørende rapporterer i høyere grad 
enn de eldre pårørende at de får informasjon, 
samt at de deltar i dialog med og samarbeider 
med helsepersonellet i utskrivningsprosessen

• Pårørende ønsker en aktiv rolle i 
utskrivningsprosessen, for å sikre 
tilstrekkelige tjenester for sine eldre 
familiemedlemmer

• De pårørende har erfart at pasienten ofte er 
for skrøpelig til selv å innta en aktiv rolle 
som deltager i utskrivningsprosessen, og 
ønsker derfor å delta aktivt som pasientens 
mellomledd mellom helsetjenestene og 
pasienten 

• 50% av pårørende opplever at de deltar i et 
samarbeid med helsepersonellet

• Å være pårørende er en kompleks og tidvis 
utfordrende rolle som inntas for å sørge for 
den beste mulige omsorgen for eldre 
familiemedlemmer



Eldres erfaringer med utskrivelse fra sykehus
Kvalitativ studie 330 pas., gjennomsnittsalder 85,8

• Ønsket og bli hørt i større 
grad

• Mangel på medvirkning, 
informasjon og opplæring

• > 50% liten eller ingen 
informasjon om virkning 
eller bivirkning av 
medikamenter

• 25% ikke fått fortalt 
personalet hva som var 
viktig for at de skulle 
klare seg selv

• 15,4% skrevet ut til tomt 
hus



Discharge planning: best
practice in transitions of care 

Candice Pellett, OBE, Queen’s Nurse The Queen’s Nursing Institute, British Journal of Community Nursing November 2016 Vol 21, No 11

“Term discharge planning gives an impression of a

time towards the end of a typically hospital stay to

think about how a patient is going to get to their place

of residence. A more whole systems thinking approach

should be embraced to change the focus of care planning 
to embrace the totality of patient care, which

lends itself to a more proactive approach to seamless

care particularly when research highlights transitions

of care being problematic.” (Community nurse)



HSØ



«Trygg utskrivning»
Skreddersy utreisedokumenter 
Formidle viktig informasjon til 

samhandlingspartnere

Gjennomføre 
utskrivningssamtale

Anvende sjekkliste for utskrivning

Medikamentgjennomgang og 
legemiddelsamstemming 

Planlegge og dokumentere 

plan for utskrivning, tilpasset 

den enkelte

Alper, E et al. Hospital discharge and readmission. UpToDate 29.juni 2016
Sheppard S. et al, Discharge planning from hospital to home (Review). The Cochrane Library 2016 Issue 1

https://www.uptodate.com/contents/hospital-discharge-and-readmission
http://www.cochrane.org/CD000313/EPOC_discharge-planning-hospital


Læringsnettverk «Trygg utskrivning»
Vestre Viken

• Oppstart 7. september  
avsluttes 7. juni 2018

• 11 tverrfaglige 
forbedringsteam inkludert 
PKO

• Intervju av pasienter og 
pårørende om erfaringer 
og behov

• Presentert behovene til 
fastlegene fra 
spørreundersøkelse

• Kommunene presenterte 
sine erfaringer og behov



Trygg utskrivning 
– Pasienten som 

likeverdig part

Planlegge og dokumentere 

plan for utskrivning, tilpasset 

den enkelte

Skreddersy 
utreisedokumenter 

Formidle viktig informasjon til 
samhandlingspartnere

Gjennomføre systematisk 
utskrivningssamtale

Medikamentgjennomgang og 
legemiddelsamstemming 

Involvere pasient og forberede på  
utskrivningssamtale

Utarbeide en felles sjekkliste i Vestre 
Viken

Gjennomføre tiltak i 
Pasientsikkerhetsprogrammets 
«Samstemming av legemiddellister»

Samarbeide tverrfaglig 

Starte utskrivning  ved innleggelse

Anvende utskrivning som eget punkt i 
behandlingsplanen

Sikre innhold og kvalitet på  epikrise, 
PLO utskrivningsrapport,   
sammenfatninger

Lage pasientinformasjon/brosjyrer

Spørre pasienten: Hva er viktig for deg? 

Bruke god kommunikasjonsteknikk –
sikre at informasjon er forstått

Anvende sjekkliste for 
utskrivning

B

r

u

k

e

r

m

e

d

v

i

r

k

n

i

n

g



Lokal brukerundersøkelse

• Elektronisk besvarelse
– Innhente skriftlig samtykke, 

som scannes i journal

– Innhent epostadresse, som 
føres inn i DIPS

• Besvarelse på papir
– Gis pasienten rett før avreise

– Samles i en konvolutt og 
sendes kvalitetsavd. hver 
onsdag 

• Besvarelse på nettbrett er 
under uttesting



Oppsummering

• Tidlig planlegging av utreise - tverrfaglighet

• Pasient- og pårørendeinvolvering

• Sikre og koordinere dokumentasjon og informasjon 
til pasient, pårørende og samarbeidspartnere

• Informasjon er ikke gitt før den er forstått

• Bruk målinger for å følge med på om endringene gir 
forbedring og følg opp for å se at varige endringer 
fins

• PKO viktige samarbeidspartnere for at vi skal bli 
bedre 



Takk for meg!





Pasientintervju – 6 spørsmål

1 

Hvordan opplevde du utskrivningen fra sykehuset? 

Stikkord: Virket den godt planlagt? Ble du forberedt i forkant? Hvor ble den 

gjennomført? Ble personvern ivaretatt? 

Svar; 

 

2 

Hvordan opplevde du kommunikasjonen med helsepersonellet?  

Stikkord: Fikk du all den informasjonen du trengte? Forstod du informasjonen du fikk? 

Snakket de slik at du forstod alt de sa? Fikk du svar på alt du lurte på?  

Svar; 

 

3 

Opplevde du at helsepersonellet var interesserte i hva som var viktig for deg? 

Stikkord: Spurte de om hva som var viktig for deg under oppholdet?  Når du kom hjem? 

Svar; 

 

4 

Hva er det vi gjør i dag som du synes vi er gode på – og som vi bør fortsette med?  

Stikkord: Var det noe relatert til utskrivningen du syntes fungerte godt?  

Svar; 

 

5 

Har du noen tanker om hva vi kan gjøre annerledes i forbindelse med utskrivingen 

og hjemreisedagen? 

Svar; 

 

6 

Opplevde du at dine pårørende ble involvert og informert om din utskrivning? 

Stikkord: Ble de gitt mulighet til å delta på utskrivningssamtalen? 

Svar; 

 













Fordeling av utskrivning med og uten 
kommunale tjenester 2016*
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Pasienters erfaringer med døgnopphold i 
psykisk helsevern 2014

Vestre Viken HF

Nasjonalt, identifisert som forbedringsområder blant 12:
• Behandlerne/personalets samarbeid med pårørende

• Behandlerne/personalets forberedelse på tiden etter utskrivning



Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). 

Vestre Viken (En seksjon) 2015
Nasjonalt, dårligst erfaringer med bl.a.:
• Forberedelse til tiden etter utskrivning



Oppsummering av Rapport fra Helsetilsynet 
1/2016

Statens helsetilsyn funn fra det landsomfattende tilsynet i 2015:

Samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

• Når flere tjenester skal samhandle, oppstår det ofte svikt.

• Tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset 
og hva som skulle skje når de kom hjem. 

• Tilsynet viste også alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune.

Flest lovbrudd og forbedringsområder fant sted i overføring av informasjon mellom sykehus 
og kommune. Dette handlet dels om måten informasjon ble oversendt på, men også om 
mangler ved innholdet, eksempelvis om pasientens helsetilstand, funksjonsvurdering og 
legemiddelinformasjon. Når vesentlig pasientinformasjon mangler eller er ufullstendig, kan 
det få alvorlige konsekvenser for den pasientbehandlingen kommunen skal yte.





2014 konsernrevisjon av utskriving på Ringerike sykehus. 
Målgruppen var pasienter som skrives ut til hjemmet med vedtak om oppfølging 
av kommunehelsetjenesten. I denne revisjonen ble det avdekket svakheter som 
mangel på tidlig vurdering av pasientens behov for kommunale tjenester og 
kunnskapsmangel i forhold til vurdering av utskrivningsklar pasient i forhold til 
gjeldende krav. Det ble også påvist svikt i informasjonsoverføring. 

Anbefalinger:
• tiltak som sikrer at vurdering av pasientens sannsynlige behov for tjenester fra 

kommunen blir utført ved innleggelse og dokumentert i DIPS
• tiltak som sikrer at varselet har det innhold som er påkrevd
• tiltak som sikrer at pasientens samtykke til at informasjon utveksles med 

kommunen dokumenteres
• tiltak som sikrer at epikrise eller tilsvarende informasjon som sendes med 

pasienten er oppdatert og kvalitetssikret, og at den sendes 
• tiltak som sikrer at medikamenter som sendes med pasienten dokumenteres



5 elementer i trygg utskrivning
Kunnskapsgrunnlag

1. Utskrivningsplan tilpasset den enkelte

2. Medikamentgjennomgang og 
legemiddelsamstemming

3. Utreisedokumenter

4. Utskrivningssamtale

5. Sjekkliste for utreise

Kilde:
Alper, E et al. Hospital discharge and readmission. UpToDate 29.juni 2016
Sheppard S. et al, Discharge planning from hospital to home (Review). The Cochrane Library 2016 Issue 1

https://www.uptodate.com/contents/hospital-discharge-and-readmission
http://www.cochrane.org/CD000313/EPOC_discharge-planning-hospital


1. Utskrivningsplan

• Skreddersydd plan for å kunne skrives 
ut til riktig tid og med godt opplegg for 
tiden etter  utskrivelse. Prosessen bør 
startes så fort som mulig etter 
innkomst.

– Der hvor det er innført tavlemøter 
inkluderes tidlig planlegging av 
utskrivning som et fokusområde. 

– Standard mal for utskrivning bør 
utarbeides for å sikre gjennomgang 
av viktige områder. PLO 
meldingene og mal for epikrise kan 
danne utgangspunkt for tverrfaglig 
tilnærming og danne grunnlaget for 
malen til utskrivningsplan. 

– Planen må inneholde involvering av 
pasient og pårørende evt. viktige  
andre for pasienten. 

Hospital discharge and readmission (UpToDate 2016),
Midlertigig fagutvalg Helse SørØst



2. Medikamentgjennomgang/samstemming

• Sjekke at riktig liste foreligger ved 
innkomst

• Sjekke at riktig liste foreligger ved 
utskrivelse

• Formidle kunnskap om endringer 
under opphold og hvorfor 

• Informasjon om pasientenes 
medikamenter må gjøres 
tilgjengelig for pasient og 
helsepersonell som er knyttet til 
helsehjelpen. 

• Leger og sykepleiere må sikre at 
pasient har tilgang på 
medikamenter etter utskrivning. 

Hospital discharge and readmission (UpToDate 2016)



3. Utreisedokumenter

• Utreisedokumenter – epikrise og PLO 
utskrivningsrapport 
– Innhold – resultat av innleggelse, 

pasientens tilstand, videre planer 
etter utskrivelse

– Viktig at innhold er tydelig på 
hva som skal følges opp videre og 
av hvem

• Muntlig informasjon må understøttes av 
skriftlig informasjon. Eksempler på hva 
som kan inngå
– hvordan pasienten skal forholde 

seg til symptomer
– forverring av sykdom
– hva som er normalt og forventet
– hvor pasienten skal henvende seg 

for hjelp, kontrolltimer på sykehus 
• Både pasienten og helsepersonell, som 

trenger opplysningene for å gi pasienten 
forsvarlig oppfølging, må få tilgang til 
epikrise utreisedagen. 

Hospital discharge and readmission (UpToDate 2016)



4. Utskrivningssamtale

• Alle pasienter skal ha en 
planlagt og systematisk 
utskrivningssamtale før 
utreise. 

• Samtalen skal tilpasses 
pasientens behov, årsak til 
innleggelse og funksjonsnivå 
ved utskrivning. 

• Samtalen avtales på forhånd 
slik at pasient og pårørende 
gis anledning til å forberede 
spørsmål og pårørende gis 
mulighet til å delta

Hospital discharge and readmission (UpToDate 2016)

– Hva var mitt 
hovedproblem?

– Hva må jeg gjøre når jeg 
kommer hjem?

– Hvorfor er det viktig at jeg 
gjør dette?

– Benytt ”teach back” for å 
sjekke at informasjon er 
forstått



5. Sjekkliste
• Sjekklisten skal inneholde alle 

viktige områder ved 
utskrivning. 

• Den skal ivareta pasientens 
behov ved utreise, og sikre 
overgangen mellom 
tjenestenivåene. 

• Sjekkliste er en effektiv måte å 
sjekke at alle nøkkelelementene 
i forhold til utskrivning blir 
gjort.

Hospital discharge and readmission (UpToDate 2016)



Driverdiagram

Hva er et driverdiagram

Et driverdiagram er en visuell fremstilling av forbedringsarbeidets mål og hva som skal 
bidra til at målet nås

Hvorfor bruke et driverdiagram?

Driverdiagrammet brukes til å synliggjøre mål og tiltak på en måte som gjør det lettere 
å diskutere og prioritere tiltakene

Hvordan lage et driverdiagram?

Driverdiagrammet har tre kolonner

1) Resultatmål

2) Primære drivere (faktorer som må adresseres for å kunne oppnå resultatmålet)

3) Sekundære drivere (spesifikke områder der vi planlegger spesifikke endringer 
eller intervensjoner)Sekundære drivere bør være prosessforandringer som vi har 
grunn til å tro at vil påvirke resultatmålet





Bakgrunn: Tilsyn og rapporter

• http://www.helse-
sorost.no/omoss_/styret_/konsernrevisjonen_/Documents/Revisj
onsrapporter/2014/Rapport_Oppsummering_Utskrivning.pdf

• https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Aust--
og-Vest-Agder/2016/Helse-Sor-Ost-samhandling-om-utskrivning-
av-pasienter-fra-spesialisthelsetjenesten-til-kommuner-
gjennomfort-2015/

• https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Samhandlings
reformen.aspx

• http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfari
nger-med-norske-sykehus-i-2015.resultater-etter-en-nasjonal-
undersokelse

• http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_kunnskap_om_
samhandlingsreformen/1254018927211?lang=no

http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/konsernrevisjonen_/Documents/Revisjonsrapporter/2014/Rapport_Oppsummering_Utskrivning.pdf
https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Aust--og-Vest-Agder/2016/Helse-Sor-Ost-samhandling-om-utskrivning-av-pasienter-fra-spesialisthelsetjenesten-til-kommuner-gjennomfort-2015/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Samhandlingsreformen.aspx
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfaringer-med-norske-sykehus-i-2015.resultater-etter-en-nasjonal-undersokelse
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_kunnskap_om_samhandlingsreformen/1254018927211?lang=no


«Bruker med virkning»
Hvordan sikre reell medvirkning?

• Bruker med relevant erfaring
– Hvordan rekruttere?

– Finansiering?

• Reell medvirkning

• Delta i forbedringsteam

• Fokusgruppeintervju 

• Delta i referansegruppe/ekspertgruppe

• Pårørende





Planlegge og 

dokumentere plan for 

utskrivning, tilpasset 

den enkelte
Involvere pasient og pårørende ved å:
• forberede på utskrivningssamtalen
• Oppfordre til å stille spørsmål

Samarbeid tverrfaglig 

Starte utskrivning ved innleggelse ut fra:
• Tidlig oppstart av utskrivning
• Kartlegge pasientens behov
• Hjemmesituasjon
• Nettverk hjemme

Anvende utskrivning som eget punkt i 
behandlingsplan?

Koordinere tjenester innad i og på tvers av 
omsorgsnivå

Vurdere om PLO-meldinger og mal for 
epikrise  kan danne grunnlaget for planen  
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Medikamentgjennomgang 
og 

legemiddelsamstemming 

Gjennomføre tiltak beskrevet i 
Pasientsikkerhetsprogrammets 
«Samstemming av legemiddellister»

Etablere et system for at leger og sykepleier 
sikrer at pasienter har tilgang på 
medikamenter etter utskrivning

Bearbeide området i tråd med retningslinjer 
for  legemiddelhandtering i Vestre Viken
(utskrivning  dok.id. 2995, 2996, 2998)
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Skreddersy 
utreisedokumenter 

Gjennomgå muligheter i PLO 
utskrivningsrapport 
• Tverrfaglig utskrivningsrapport
• Innhold utskrivningsrapport
• Sykepleiesammenfatning

Gjennomgå epikrisemal mht innhold og kvalitet
• Epikriseinnhold (forståelig språk, unngå klipp 

og lim, utforming og hensikt, ansvar for 
oppfølging, av hva og når, beskrive 
retningslinjer fremfor lenker)

• Beskrive funksjonsnvå og evt komm tjenester
• «Epikrise i hånda» - klar utreisedagen

Gjennomgå pasientinformasjon skriftlig og 
muntlig
• Oppfølging etter utskrivning
• Diagnoserelatert; hva kan forventes e 

utskrivning
• Generell
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Gjennomføre 
utskrivningssamtale

Tilrettelegge samtalen ut fra pasientens 
behov
• Hva er viktig for deg?
• Åpne opp for spm fra pasienten
• Involvering av pårørende hvis ønskelig for 

pasient

Anvende lik samtalemetodikk
• Anvende «Fire gode vaner», «teach

back»
• Sikre at informasjon er forstått 
• Hva har skjedd under oppholdet?
• Hva kan jeg forvente når jeg kommer 

hjem?
• Hvordan skal jeg forholde meg ?

Gjennomføre samtalen planlagt og 
systematisk
• Avtalt på forhånd
• Samtaletematikk
• Standardiserte punkter som skal inngå i 

samtalen

Be om tilbakemelding fra pasienten på 
oppholdet, med forslag til forbedring
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Anvende sjekkliste for 
utskrivning

Utarbeide en felles sjekkliste i Vestre Viken

• foretaksomfattende dokument

• Kvalitetssikre utskrivningene – hindre uønsket 

variasjon

• Sikre likeverdig oppfølging ved utskrivning

Tilse at sjekklisten skal ivareta:

• Pasientens behov ved utreise

• God overgang mellom tjenestenivå

• Bedre samhandling mellom spesialist og fastlege 

for pasienter med behov for snarlig 

kontroll/skrøpelige:
• «Time til oppfølging i hånda» ved utreise fra 

sykehuset

• Telefonisk kontakt mellom sykehuslege og 

fastlege ved utskrivning

• Opprette kontaktlege ved behov
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• Discharge planning for consumers living with a mental 
health issue involves many stakeholders who have 
different expectations regarding the type of information 
required and the necessary level of involvement of people 
living with a mental health issue in this process.

• See comment in PubMed Commons belowJ Clin Nurs. 2014 
May;23(9-10):1175-85. doi: 10.1111/jocn.12297. Epub
2013 Jul 12 Nurjannah I1, Mills J, Usher K, Park T.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23844598#comments
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23844598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nurjannah I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23844598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mills J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23844598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Usher K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23844598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23844598

