
Handlingsplan etter konsernrevisjon utskriving til kommunehelsetjenesten 2015 

For å belyse helseforetakets prosess for utskrivning av pasienter, har revisjonen tatt utgangspunkt i to problemstillinger:  

1. I hvilken grad er det etablert rutiner for samarbeid med kommunene i tråd med gjeldende krav?  

2. I hvilken grad har helseforetaket etablert intern styring og kontroll med utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten? 

Ansvarlig for tiltaksplanen utskriving til kommunehelsetjenesten:  
Klinikksjef ( leder),  teamleder VO, teamkoordinator HS 6, fagansvarlig ergo RMN, overlege RMN, kvalitetsrådgiver HS 

Funn/observasjoner etter revisjon  Vurdering Konsernrevisjonens 
anbefalte tiltak og 
klinikkens oppfølging 

Tiltaksansvarlig  Lukkefrist  Egenevaluering 

1 De overordende dokumentene gir 
ulike føringer angående vurderingen 
av pasientens sannsynlige behov for 
hjelp fra den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten etter utskrivning. I 
retningslinjen (ID: 508) er det 
beskrevet at vurderingen skal gjøres på 
et tidlig tidspunkt, helst innen 1. 
vurdering.  I samhandlingsrutinen (ID: 
5292) står det at man skal varsle 
kommunen om antatt behov innen 2 
døgn. 
 
I gjennomgangen ble det oppgitt at 
vurdering av pasienten gjøres i løpet 
av de første dagene, og ofte på 
nyvisitten.  
 
Journalgjennomgangen viste at: 
 I 8 av 9 tilfeller var det ikke 

dokumentert at vurderingen var 
gjort ved innleggelse (innenfor en 
uke). 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi det ikke 
gjennomgående 
dokumenteres at en 
vurdering av 
pasientens antatte 
behov for hjelp fra 
den kommunale 
helse- og 
omsorgstjenesten 
etter utskrivning fra 
sykehuset ved 
innleggelse er gjort. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 
 Vurdering av pasientens 

sannsynlige behov for 
tjenester fra kommunen 
etter utskrivning blir 
gjennomført ved 
innleggelse og 
dokumentert i DIPS. 
 
- Felles rutiner 

etableres i de ulike 
avdelinger – nyvisitt 

- Inngår i koordinators 
sjekkliste 
 

 
 

Teamleder VO 
Samhandlingsnettverket 

1.9.15  



 

2 Det foreligger overordnede 
dokumenter som beskriver at SunHF 
skal varsle kommunen om pasientens 
sannsynlige behov for tjenester etter 
utskrivning innen 1-2 dager etter 
innleggelse. 
  
I gjennomgangen ble det oppgitt at det 
er teamkoordinator som er ansvarlig 
for å varsle kommunen når pasienten 
innlegges på post (1-2 dager etter 
innleggelse). 
 
Journalgjennomgangen viste at: 
 I 0 av 9 tilfeller var det 

dokumentert at kommunen var 
varslet etter 2 døgn. 

 I 0 av 9 tilfeller var det 
dokumentert at det er satt antatt 
utskrivningsdato innen 1 uke. 

 I 3 av 9 tilfeller var det ikke 
dokumentert antatt 
utskrivningsdato. 

 I 8 av 9 tilfeller var det ikke sendt 
A-skjema. 

 I 1 av 9 tilfeller var det sendt A-
skjema, men deler av skjemaet var 
fjernet. 

 I 0 av 9 tilfeller var det 
dokumentert at pasientene har 
samtykket til meldingsutveksling 
med kommunehelsetjenesten. 
 
 
 

Kriteriet vurderes 
som delvis oppfylt 
fordi det ikke 
dokumenteres at 
kommunen er varslet 
innenfor fristen og at 
samtykke fra 
pasienten er 
innhentet. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Det dokumenteres at 

kommunen varsles 
innenfor fristen på to 
døgn. 
 

 Pasientens samtykke til at 
informasjon utveksles 
med kommunen 
dokumenteres 

 
 

- Felles 
samtykkeskjema er 
sikret 
 

- Dokumentasjon av 
varsel til kommune 
inngår i koordinators 
sjekkliste 
 

 

Teamleder VO 
Koordinatornettverket 

1.9.15  



3 Det foreligger overordnede 
dokumenter som beskriver at lege skal 
vurdere og dokumentere når 
pasienten er utskrivningsklar. 
 
I gjennomgangen fremkom det at det 
er kjent at lege skal ta beslutningen. 
Det er i varierende grad kjent hvilke 
krav som må oppfylles for at en 
pasient er utskrivningsklar, og hvordan 
dette skal dokumenteres. 
 
Journalgjennomgangen viste at det i 0 
av 9 tilfeller var dokumentert at lege 
vurderte pasienten som 
utskrivningsklar på bakgrunn av 
gjeldende krav. 
 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi det ikke 
dokumenteres at 
lege har vurdert 
pasienten som 
utskrivningsklar på 
bakgrunn av 
gjeldende krav. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 
 Lege vurderer pasienten 

som utskrivningsklar på 
bakgrunn av gjeldende 
krav og at dette 
dokumenteres i journal. 

 Utskrivningskriterier er 
gjennomgått og felles 
system for dokumentasjon 
er implementert 
 
 

 

Overlege RMN 
Seksjonsoverleger 
Teamleder VO 
Kvalitetsrådgiver 

1.10.15  

4 Det foreligger overordnede 
dokumenter som beskriver at 
kommunen skal oppdateres om 
pasientens situasjon og behov i 
forbindelse med utskrivning, men kun 
kommuner som benytter PLO-
meldinger skal varsles om at pasienten 
er utskrivningsklar. 
 
I gjennomgangen fremkom det at det 
er teamkoordinator som varsler 
kommunen når pasienten er 
utskrivningsklar, og at dette gjøres en 
uke før utskrivning. 
 
Journalgjennomgangen viste at det i 
liten grad var dokumentert i journal at 
sykehuset hadde varslet angående 
utskrivningsklar pasient. 

Kriteriet er ikke 
oppfylt fordi 
kommunene ikke 
gjennomgående 
varsles når pasienten 
er utskrivningsklar. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Sykehuset 

gjennomgående varsler 
kommunen om at 
pasienten er 
utskrivningsklar  
 

 at varsel til kommune 
inngår i koordinator 
sjekkliste og 
dokumenteres i journal  

Teamleder VO 
Koordinatorer 

1.9.15  



I ett tilfelle etterspurte kommunen om 
sykehuset hadde skrevet ut pasienten, 
og denne ble svart opp flere dager 
senere. 
 

5 Det foreligger overordnede 
dokumenter som beskriver at SunHF 
skal avklare behov for at kommunalt 
tilbud i møte med kommunen.  
 
I gjennomgangen fremkom det at 
gjennomførte kommunemøter blir 
referatført. I møtene blir det drøftet 
utskrivningsdato, og kommunen 
bekrefter at pasienten har et tilbud 
klart på utskrivningsdagen. 
 
Journalgjennomgangen viste at det i 
liten grad fremgikk av journal at det 
var mottatt bekreftelse på at 
kommunalt tilbud var klart ved utreise. 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi det ikke 
er dokumentert at 
kommunalt tilbud er 
klart før pasienten 
overføres. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at:  
 
 Mottatt bekreftelse på at 

kommunalt tilbud er klart, 
dokumenteres før 
pasienten overføres. 
 
- Det etableres en felles 

rutine for innhenting 
av bekreftelse på 
kommunalt tilbud. 
Dokumenteres i 
koordinators 
sjekkliste 

 
 

 
 

 1.9.15  

6 Det foreligger overordnede 
dokumenter som beskriver at 
pasienten skal ha tverrfaglig rapport og 
legemiddelliste ved utskrivning, og når 
pasienten utskrives til institusjon skal 
epikrise følge pasienten. 
 
I gjennomgangen fremgikk det at man 
er kjent med disse overordnede 
føringene. 
 
Journalgjennomgangen viste at: 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi 
pasienten ikke alltid 
får med epikrise eller 
tilsvarende 
informasjon ved 
utskrivning, og de 
dokumentene som 
sendes med i 
varierende grad er 
oppdatert. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Oppdatert og 

kvalitetssikret epikrise 
eller tilsvarende 
informasjon sendes med 
pasienten.    
- Det etableres et felles 

system i klinikk som 
sikrer at epikrise og 
tverrfaglig rapport 
sendes med pasient 

 Overlege RMN  
 

1.7.15  



 I 8 av 9 tilfeller fikk ikke pasienten 
med seg epikrisen ved utskrivning. 

 I 6 av 9 tilfeller var ikke 
legemiddellisten sendt med. 

 I 7 av 9 tilfeller var det ikke 
dokumentert hvorfor 
medisinlisten i epikrisen avvek fra 
kurven. 

 I 6 av 9 tilfeller fikk pasienten ikke 
med seg tverrfaglig rapport ved 
utskrivning. 

 

som utskrives til 
annen institusjon 

7  Det foreligger overordnede prosedyrer 
som beskriver at ved utskrivning 
leveres den mengde legemiddel som 
er nødvendig til man kan få 
legemidlene på apoteket. 
 
I gjennomgangen fremkom det at 
ansatte er usikre på hvordan man skal 
dokumentere i journal når pasientene 
får med seg medisiner ved utskrivning. 
 
Journalgjennomgangen viste at det er 
lite dokumentasjon i journal angående 
medisiner som sendes med pasienter 
ved utskrivning. 

 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi det ikke 
fremgår i tilstrekkelig 
grad av journal om 
det er sendt med 
medisiner. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Det fremgår av journal 

hvilke medikamenter som 
sendes med. 

Overlege RMN 
Overlege slag 
Fagansvarlig spl. 3 stk 

1.7.15  

8 SunHF har overordnede dokumenter 
som beskriver at koordinator skal 
utnevnes for alle pasienter. 
 
I gjennomgangen ble det oppgitt at 
hvert team har en teamkoordinator 
som skal fungere som koordinator for 
alle pasientene som teamet har ansvar 

Kriteriet er i 
hovedsak oppfylt 
fordi det ikke alltid 
fremgikk av journal 
at det var utnevnt 
koordinator.  

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Det fremgår av journal at 

koordinator er utnevnt for 
alle pasienter.  
 

Teamleder VO 
Koordinatorer 

1.9.15  



for. 
 
Journalgjennomgangen viste at: 
 I 2 av 9 tilfeller fremgikk det ikke 

av journal at det var utnevnt en 
koordinator. 

 

9 De overordende dokumentene 
fremstod som kjent i gjennomgangen. 
 
Journalgjennomgangen viste at: 
 I 1 av 9 tilfeller var det 

dokumentert at det er søkt om IP. 
Utover dette er det i liten grad 
dokumentert noe angående IP i 
pasientenes journal. 

 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi det i 
liten grad 
dokumenteres at 
behov for IP vurderes 
og at kommunen 
varsles. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Vurdering av behov for IP 

og kontakt med 
kommunen angående 
dette gjennomgående blir 
dokumentert i journal. 

 

Teamleder VO 
Koordinatorer 

1.9.15  

10 Det finnes ingen overordnet 
prosedyrer for pasientinformasjon i 
SunHF, men det finnes noen føringer i 
diverse dokumenter. 
 
I gjennomgangen ble det oppgitt at 
pasientene får informasjon gjennom 
møter, Slagskolen og fortløpende 
dialog med de ansatte. Det fremkom 
videre at pårørende benyttes som tolk 
i noen tilfeller.  
 
Journalgjennomgangen viste at: 
 Pasientene deltok på utskrivnings 

- og oppsummeringsmøtene, hvor 
sykehistorien og videre plan ble 
drøftet. 

 Opplysninger om informasjon gitt 
utenom møter var ikke 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi:  
- Det ikke er etablert 
enhetlig praksis for 
informasjon til 
pasienter og 
pårørende, og 
dokumentasjon av 
dette i journal. 
- Pårørende benyttes 
som tolk.  

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Det er en enhetlig praksis 

for informasjon til 
pasienter og pårørende, 
og at dette dokumenteres 
i journal. 
 

 Ansatte og pårørende som 
hovedregel ikke benyttes 
som tolk. 

 

Fagansvarlig ergo 
Kvalitetsrådgiver 
LMS 
Koordinatorer 

1.10.15  



dokumentert.  
 Det fremgår ikke i hvilken grad 

pasientene er tilstrekkelig 
informert ved utskrivning. 

 I det ene tilfellet der det var 
aktuelt med tolk var det 
pårørende som ble benyttet. 

 

11 Nyansatte i teamet får tildelt en 
fadder, som følger dem gjennom 
opplæringsperioden. Det er utarbeidet 
kompetansekrav og tiltak for de 
enkelte yrkesgruppene.  
 
For sykepleiere og leger et foreligger 
ingen oversikter over hvem som har 
tilegnet seg hvilken kompetanse. 
 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi det ikke 
foreligger en oversikt 
for sykepleiere og 
leger over hvem som 
har hvilken 
kompetanse. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Det etableres oversikt 

over hvem som har 
tilegnet seg ønsket 
kompetanse.  
 

 Det etableres oversikt 
over hvem som har 
tilegnet seg ønsket 
kompetanse 

 

Fagansvarlig ergo 
Fagansvarlig nettverk 
/leder 
kompetanseenheten 

1.9.15  

12 Gjennomgangen viser at 
utskrivningsprosessen som helhet ikke 
er risikovurdert. 

 

Kriteriet vurderes 
som ikke oppfylt. 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Utskrivningsprosessen 

risiko vurderes som 
grunnlag for igangsetting 
av eventuelle tiltak, eller 
justering av igangsatte 
tiltak.  

 

Klinikksjef 
Adm. koordinator 

1.11.15  

13 Det foreligger 
retningslinjer/prosedyrer/rutiner for 
utskrivningsprosessen.  
I E-håndboken finnes det imidlertid: 
 Utdaterte dokumenter. 
 Dokumenter/prosedyrer som gir 

ulik beskrivelse av samme 

Kriteriet vurderes 
som delvis oppfylt 
fordi det ligger 
utdaterte 
dokumenter i E-
håndboken, og at 
man gir ulik 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Utdaterte dokumenter 

fjernes fra E-håndboken. 
 

Kvalitetsrådgiver 
Adm. Koordinator 
 
 

15.6.15  



aktiviteter i utskrivningsprosessen. 
Dette har vi: 
Retningslinjer for utskrivelse av pasient RMN.   
Dok. nr. 274 utgått april 2014 
 
Utskrivelseskriterier for seksjon RMN 
 Dok. nr. 3369 Lenke retningslinjer for utskrivelse 
av pas til primærhelestjenesten 
Beskrives også i ryggmargskadeprogrammet 
  
Utskrivningskriterier / Utskrivningsplanlegging 
HS 
 Dok. nr 508 er utgått nov 2014. Lenke 
utskrivningsklar pas 
 
Utskrivningsklar pas 
Dok. nr 6078. 
 
Samhandlingsrutine: Utskrivning av pasient til 
primærrehabilitering til kommune 
Dok. nr.5292. Lenker til bl.a 
 Lov om spesialisthelsetjenester  
Lov om kommunehelsetjenester  
Pasientrettighetsloven  
Forskrift om habilitering og rehabilitering 

beskrivelse av 
samme aktiviteter i 
prosessen. 

14 Det gjennomføres en 
pasienttilfredshetsundersøkelse hvert 
år, men man benytter ikke 
informasjonen fra den som en del av 
evalueringen. 
 
Avvik meldt fra kommunen benyttes 
som evalueringsgrunnlag. Utover dette 
tas det ikke ut data knyttet til 
prosessen. 

 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi det ikke 
tas ut tilstrekkelig 
data fra prosessen 
som grunnlag for 
evaluering i klinikken 
eller teamet. 
 

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at: 
 Det fastsettes hvilken 

informasjon fra prosessen 
som skal benyttes i 
oppfølgingen, og 
oppfølgingen settes i 
system (hvem skal gjøre 
hva og når). 

Klinikksjef 
Adm. Koordinator 
Teamleder slag 

1.7.15  

15 I retningslinjen «Behandle uønskede 
hendelser, avvik og 
forbedringsforslag» (ID: 641), er det 
beskrevet hva som skal regnes som 
avvik, og hvordan melding og 

Kriteriet er delvis 
oppfylt fordi det ikke 
meldes interne avvik 
knyttet til 
utskrivnings-

Det gjennomføres tiltak som 
sikrer at:  
 Det meldes avvik i 

seksjonen på interne feil i 
utskrivningsprosessen. 

Teamleder VO 
Teamleder slag 

 
1.9.15 

 
 

http://sunhfintranett/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=274
http://sunhfintranett/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=3369
http://sunhfintranett/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=717
http://sunhfintranett/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=508
http://sunhfintranett/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=508
http://sunhfintranett/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=6078/
http://www.sunnaas.no/omoss_/avdelinger_/regional-kompetansetjeneste-rehabilitering_te-rehabilitering_/
http://www.sunnaas.no/omoss_/avdelinger_/regional-kompetansetjeneste-rehabilitering_te-rehabilitering_/
https://lovdata.no/
https://lovdata.no/
https://lovdata.no/
https://lovdata.no/


håndtering skal foregå.  
 
Det foreligger avviksmeldinger, som er 
basert på negativ tilbakemelding fra 
kommunene, og disse er håndtert i 
TQM av teamet.  
 
Det er ikke praksis i teamet å melde 
avvik dersom ansatte oppdager 
interne avvik i prosessen. 
 

prosessen.  
 

 
 

SunHF, oppdatert 12.05.2015 


