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Bakgrunn 
Med utgangspunkt i samhandlingsreformen som ble innført 01.01.12, herunder Tjenesteavtale nr. 5 
«Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale 
tjenester etter utskrivning fra institusjon» gjennomførte Fylkesmannen i Nordland den 20. og 21. 
mai 2015 tilsyn knyttet til «Samhandling om utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten 
Nordlandssykehuset HF - til kommunen». I dette tilfellet Bodø kommune og Meløy kommune. 
 
Resultatet ble at Nordlandssykehuset, medisinsk klinikk, fikk ett avvik: 
 
«Nordlandssykehuset HF sikrer ikke at informasjonsutveksling med Bodø og Meløy 
kommune om innlagte pasienter med behov for hjemmesykepleie etter utskrivning, er i 
samsvar med myndighetskrav.» 
 
Avviket er fra følgende myndighetskrav:  
Lov om spesialisthelsetjeneste m.m. §§ 2-1e og 2-2, forskrift om kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter § 12, forskrift om pasientjournal § 9, lov om helsepersonell § 45a og 
forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5.  
               

Tiltak 
Avviket bygger på observasjoner gjort under tilsynet. I det følgende redegjøres for hvilke tiltak 
Medisinsk klinikk har gjort så langt for å lukke avviket: 
 
Observasjon: 
Det sendes ikke systematisk EVU eller tilsvarende relevant informasjon som er nødvendig for at 
hjemmesykepleien skal kunne gi forsvarlig legemiddelbehandling og medisinsk oppfølging etter 
utskriving 
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Det har vært gjennomført møte med avdelingsoverlegene med gjennomgang av hva innholdet i 
EVU (epikrise ved utskrivning) skal være, og hvordan ekspederingen skal foregå. 
 
Intern dialog om at EVU skal sendes elektronisk til kommunens PLO adresse i de tilfeller hvor 
pasienten har kontakt med hjemmesykepleie - eller der ny kontakt skal opprettes.  
 
Ytterligere detaljer om hvordan det praktisk gjøres blir avklart etter konvertering i HOS II, 
da det her kan bli noen tekniske forandringer.  
 
Observasjon: 
Det sendes ikke utskrivningsrapport fra sykepleierne på alle pasienter som har hjemmesykepleier 
 
Det ble 14. oktober avholdt internt informasjonsmøte med enhetslederne ved sengepostene på 
medisinsk klinikk. Det ble presisert at lederne må sikre at sykepleierne sender utskrivningsrapport 
til kommunen/hjemmetjenesten der det er relevant for hvert eneste opphold selv om pasienten er 
hyppig innlagt.  
 
 
Observasjon: 
Vanskelig å tolke IPLOS meldinger (informasjonsmelding fra kommunene som har et 
skåringssystem for pasientens egenfunksjon basert på tall) 

 
Det planlegges møte med Bodø kommune blant annet om det kan fremkomme informasjon i fritekst 
i meldingene for å bedre sikker informasjon. 
 
 
Observasjon: 
Generelt liten kunnskap om dokumentflyt, og varierende kunnskap om melding og håndtering av 
samhandlingsavvik 
 
Informasjon om dette tas med i opplæringsplanene for alle nytilsatte. 
 

Oppfølging av tiltak  
I kalenderuke 49 tas det stikkprøver der klinikken gjennomgår utskriving av pasienter i perioden 16. 
- 30. november til Bodø og Meløy kommune for å se om tiltakene blir fulgt opp. 
 
Ny stikkprøve tas medio februar 2016, og det planlegges en internrevisjon i slutten av april 2016. 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret tar saken til orientering. 
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                         Medisinsk klinikk   
                   Bodø  
 
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                 
:  

                                                                                                                      
 
 
Avvik  
Nordlandssykehuset HF sikrer ikke at informasjonsutveksling med Bodø og Meløy kommune om innlagte pasienter med behov for hjemmesykepleie etter 
utskrivning, er i samsvar med myndighetskrav.  
 
Avvik fra følgende myndighetskrav:  
Lov om spesialisthelsetjeneste m.m. §§ 2-1e og 2-2, forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 12, forskrift om pasientjournal § 9, lov 
om helsepersonell § 45a og forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5.  
 
 
Avvik Tiltak Ansvar Tidsfrist Oppfølging Videre kontroll Ansvar 

1. Det sendes ikke systematisk 
EVU eller tilsvarende 
relevant informasjon som 
er nødvendig for at 
hjemmesykepleien skal 
kunne gi forsvarlig 
legemiddelbehandling og 
medisinsk oppfølging etter 
utskriving 

 
EVU sendes ikke alltid til 
hjemmetjenesten 

Gjennomgang med avd. 
overlegene om hva 
EVU skal inneholde og 
ekspedering av denne. 
Inkludert legemiddel 
liste som skal være 
oppdatert i EVU 
 
 
 
Gjennomgang og 
klargjøring av 

 
 
Klinikk-
overlege 

31. 
oktober 
2015 
 
 
 
 
 
 
31. 
oktober 
2015 

Kontroll en 
gang pr. uke 
etter at 
tiltakene er 
iverksatt - i 
seks uker 
 
 
Dette skal 
kontrolleres: 
-Utsendt EVU 
-Innhold 

Tas med i 
revisjonsplan for 
2016.  
Som skal være klar 
innen utgangen av 
2015 
 
Følgende skal 
revideres 
Utsendt EVU 
-Innhold 
-Riktige adressater 

Klinikksjef 
 
 
 
Revisjons-
leder 

 
Postadresse: Telefon: 75 53 40 00* Avd: Medisinsk klinikk Saksbehandler: Kirsten Johansen 
Nordlandssykehuset HF Teksttlf: 75 53 44 22 Avd tlf: ingen data Dir tlf: 75534209 
Medisinsk klinikk Org nr: MVA : 983.974.910 NO Avd faks: ingen data Avd e-post: 
8092 Bodø   ikke tilgjengelig 
    
Besøksadresse: Internett: Sykehusets e-post: Saksbehandlers e-post: 
Prinsensgate 164 www.nordlandssykehuset.no postmottak@nlsh.no kirsten.johansen@nlsh.no 

 

 



  

 
 
 

samarbeidsavtalen for å 
sikre at alle vet hva som 
ligger i den  

-Riktige 
adressater 
 

  
 
 

2. Det sendes ikke 
utskrivningsrapport fra 
sykepleierne på alle 
pasienter som har 
hjemmesykepleier 

 
 

Gjennomgang og 
klargjøring av 
samarbeidsavtalen for å 
sikre at alle vet hva som 
ligger i den.  
 
 

Klinikksjef 
Enhets-
lederne 

31. 
oktober 
2015 

Kontroll 
1g/uke i 6 
uker. 
-Sendt 
utskrivnings-
rapport fra 
sykepleier 

Ta inn i 
revisjonsplanen 
2016. 

 

3. Vanskelig å tolke IPLOS 
meldinger 

 Det planlegges møte 
med personell fra Bodø 
kommune for å se om 
man i tillegg til 
skåringstall også kan 
skrive fritekst på 
IPLOS meldingen. 

Klinikksjef     

4. Det er ikke avklart hvem 
som har ansvar for at EVU 
blir sendt og at det er rett 
adressat 

 
 
 
 

Lage rutiner for hvem 
som har ansvar for at 
EVU blir sendt ut - 
også etter kl 16 og i 
helgene. 
 
Rutine for opplæring og 
sikre at EVU blir sendt 
til riktig adr. 
 
Fra sentralt hold er det 
foreslått endringer i 
DIPS i funksjonen 
utsending EVU. Det er 
planlagt møte  

Klinikksjef 
Kontorleder 

31. 
oktober 
2015 
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9. oktober med 
ansvarlig person på IKT 
for å høre hva det 
innebærer. 

5. Generelt liten kunnskap om 
dokument flyt. 

Opplæring av 
nåværende personell.  
Få det inn i 
opplæringsplan for nytt 
personell. 
Dokumenteres.  

Kontorleder 
Enhetsleder 
Klinikk-
overlege 

31. 
oktober 
2015 

 Internrevisjon 
2016: 
Etterspørre 
dokumentasjon på 
opplæring. 

 

6. Generelt dårlig kunnskap 
om avviksmelding, og 
behandling av 
samhandlingsavvik 

 

Opplæring og 
oppfølging på enhetene. 
Ta det inn i 
opplæringsplanene for 
leger og sykepleiere. 
Dokumenteres 
 

Enhetsleder 31. 
oktober 
2015 

 
 

Meldingene  
Internrevisjon 
2016: 
-Etterspørre 
dokumentasjon på 
opplæring 
-Behandle 
avviksmeldinger i 
klinikkens KVAM 
møter 

 

7. Prosedyre 
Utskrivningsklarepasienter 
– samhandling med 
kommuner var ikke 
oppdatert. 

Ligger til godkjenning Direktør     
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