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Pleie- og omsorgsmeldinger

Elektronisk samhandling mellom 
Nordlandssykehuset og pleie- og omsorgstjenesten 



• Et resultat av samhandlingsreformen 

Elektroniske pleie- og omsorgs(PLO) meldinger

• I samhandlingsreformen St.meld 47, beskrives dårlig 
koordinering og fragmenterte tjenester som en av 
hovedutfordringene for mange pasienter og brukere 
av helse og omsorgstjenester

• I samhandlingsreformen heter det at «elektronisk 
kommunikasjon skal være den normale måten å 
kommunisere på»

• Bruk av IKT skal realisere mål om helhet og god 
samhandling i helse og omsorgssektoren. 

• IKT skal brukes som kommunikasjonsverktøy mellom 
ulike tjenesteytere

• PLO-meldinger er et slikt kommunikasjonsverktøy



Elektroniske standardiserte meldinger som brukes i samhandling mellom:

• Pleie- og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

• Pleie- og omsorgstjeneste i kommune og helseforetak 

PLO-meldinger



1. Logistikkmeldinger

Benyttes til å overføre administrativ informasjon knyttet til sykehusinnleggelsen

• Melding om innlagt pasient
• Melding om utskrivningsklar pasient 
• avmelding om utskrivningsklar pasient
• Melding om utskrevet pasient

• 2. Fagmeldinger

Benyttes til å gi og innhente helsefaglig informasjon om pasienten/planlegge utskrivelse

• Helseopplysning
• Forespørsel
• svar på forespørsel
• Avvik
• Sykepleier utskrivningsrapport
• Innleggelesrapport

PLO-meldinger
standardiserte meldinger utviklet av HDIR/KITH





PLO meldinger i 
Nordlandssykehuset

• 2014 implementert i somatiske sengeposter 
(minus barn, barsel) + Akuttmottak

• 2015 implementert i psykiatriske sengeposter (alle)

Tilsammen 30 sengeposter

Implementert i somatiske og psykiatriske 
dagenheter



Sendte meldinger 2016 1 Juni: 25026 
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Sendte meldinger psykiatri 2016 t.o.m 1 Juni: 2052



Sendte meldinger 2016 1 Juni Somatikk: 22062
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PLO-kommuner som vi kan samhandle med elektronisk

Alle kommuner i Salten, Lofoten, 
Vesterålen (våre 
samhandlingskommuner), 

pluss Helgeland, og kommuner i 
Finnmark og Troms. 



Erfaringer til nå….

Bidrar verktøyet til en bedre samhandling?

Studie 2015 Sintef, UIO, NTNU: «Elektronisk meldingsutveksling ved utskriving av pasienter fra sykehus 
til kommune»

Studien viste at informantene stort sett var fornøyde med å kommunisere ved hjelp av PLO-meldinger. 
Generelle tilbakemeldinger peker på økt tilgjengelighet av nødvendig helseinformasjon og bedre 
kvalitet på informasjon som utveksles i forbindelse med utskrivelse. 

Konklusjon: PLO-meldinger er et nyttig kommunikasjonsverktøy. Det må likevel kompletteres med 
muntlig kommunikasjon og møter for å ivareta informasjonskontinuitet. Videre tiltak bør rettes mot 
hvordan informasjonsinnholdet i meldingenes fritekstfelt bør fremstå. 



Stort sett fornøyd!

• Automatisk dokumentasjon, slipper 
dobbeltarbeid med dokumentasjon i EPJ og 
i skjema

• Man kan selv sette seg ved pcèn å lese 
meldinger når man har tid i motsetning til å 
må ta en tlf fra kommunen når man er 
opptatt inne hos pasienten

• Slipper å bruke tid på å skrive ut – sende 
per post/faxe

• PLO-meldinger et effektiv kommunikasjonsverktøy

Erfaringer til nå… i NLSH
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«Trodde det skulle være 
mer tidkrevende, men nå 
kan jeg selv sette meg ned 
å logge på for å se om det 
er kommet svar fra 
kommunen. Fremfor å blir 
avbrutt av en telefon når 
jeg er inne hos pasienten»

Sykepleier Kristin



«I all hovedsak fornøyd med systemet. Aller mest fornøyd med at man kan gå 
tilbake å se hvilken avtaler som er gjort. Å se hvilken planer som er lagt. 
Tidligere kunne det være vanskelig å finne ut hva som var som konkret var 
avtalt med kommunen»

Sykepleier Karin, med. sengepost



Et nyttig verktøy – men hva med innholdet i 
meldingene?



Erfaringsmøter 2 ganger i året med representanter fra klinikkene og våre 
samhandlingskommuner

Generelle tilbakemeldinger :
Fornøyd over å ha et elektronisk verktøy som gjør samhandlingen lettere.

Erfaringer i NLSH?

Kommunene

- Mottar for lite/manglende 
kvalitet på helseopplysninger 
om pasient når pasienten er 
utskrivelsesklar og skrives ut.

- Meldingsflyten følges ikke 
alltid

- Mangler epikrise ved flere 
utskrivelser

NLSH

- Mottar for lite 
opplysninger/manglende 
kvalitet på helseopplysningene 
når pasienten innlegges



«Det kan være vanskelig å 
tyde opplysningene i 
innleggelsesrapporten fra 
kommunen. For veldig syke 
og hjelpetrengende 
pasienter sier IPLOS tallene 
oss veldig lite» 

Sykepleier Tanya, sengepost 
hode og bevegelse



«Det kan bli mye frem og tilbake 
hvis informasjonen som vi sender 
ikke er utfyllende nok. Det blir 
tidkrevende. Det kan også være 
greit å ta en telefon» 

Sykepleier, Roger, med. sengepost



«Elektroniske meldinger er ett veldig nyttig 
verktøy for å sikre god dokumentasjon mellom 
oss og kommunene. Vi opplever PLO 
kommunikasjonen som ett bra verktøy, men 
noen av sykepleierne savner litt enkelheten med 
å ta en telefon å få raske svar i forbindelse med 
utreise. 

Bør ha fokus fremover på å øke kvaliteten på 
meldingene som sendes mellom HF og 
kommune, slik at vi får enda bedre nytte av 
meldingene»

Nina, Ass. Enhetsleder ortopedisk sengepost



«

=  nyttig verktøy – men 
kvaliteten på innholdet 
kan bli bedre. 

Fysiske møter og dialog 
per tlf i stor grad erstattet 
av tekst sendt i en 
melding. 

Øvelse gjør mester?

Bruk av PLO - meldinger



• Vestlandsløftet

Ansvarlig for utbredelsen av 
meldingsutveksling i sin region. 

Siste av Prosjekt : opprettelse av 
arbeidsgruppe: innhold i meldingene

Rapport vedr kvalitet i PLO-meldinger. 

Hva gjenstår?

• Fokus – heve kvaliteten 
på innholdet i 
meldingene. 

• Innføring av ny måte å 
adressere meldingene 
(tjenestebasert 
adressering)

• Nye versjoner PLO-
meldinger


