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Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke pasienter 

som har behov for kommunale tjenester etter 

utskrivelse

Målgruppe for læringsnettverket



Mål

Bedre samhandling og informasjonsflyt 
mellom sykehus og kommune



… for eldre og kronisk syke pasienter som mottar tjenester både fra 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten?

Hva er et pasientforløp…..

Før innleggelse ||  Sykehusopphold || Etter utskrivelse 

- Skjæringspunkter mellom spesialisthesetjenesten og kommunehelsetjenesten
- Resultater fra PassOpp-undersøkelsen: Indikator samhandling og utskrivning 



Innhold i elektronisk dokumentasjon 
– vårt fokusområde

Før innleggelse            Sykehusopphold               Etter utskrivelse 

Opplysninger inn            Opplysninger ut
Innleggelsesrapport PLO Helseopplysning
Henvisning Utskrivelsesrapport

Epikrise



Utfordringer for det gode pasientforløp

• Ulik definisjon og forståelse av funksjonsnivå 
(funksjonsbeskrivelse)

• Varierende kvalitet på dokumentasjon
- Ulik forståelse hva sykepleieopplysninger bør inneholde

• Ulikt fokus på hva som er viktig i et pasientforløp

• Ulik praksis på meldingsflyt



Fokusområder i forbedringsprosessen 

• Kvalitetssikre og presisere innhold i dokumentasjon ved 
utskrivelse

• Fokus på «Hva er viktig for deg?»

• Revidering av interne prosedyrer for Nordlandssykehuset

• Revidering av samhandlingsprosedyrer sammen med 
referansekommuner



Suksessfaktorer

• Solid ledelsesforankring av forbedringsprosessen i egen og samarbeidende 
organisasjoner

• Standardisering av opplysninger inn- og ut av sykehus 

• Fokus på «Hva er viktig for deg?»
- Minimere fokus på «hva er best for sykehuset og hva er best for 
kommunen» 

• Tett samarbeid med kommunene om tilbakemelding og pilotering

• Implementering, måling og evaluering av de rutiner som revideres 
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