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VEILEDER FOR UTSKRIVINGSSAMTALE MED PASIENT 

1. Hensikt 

Gi lege og sykepleier en oversikt for hva samtalen med pasient og pårørende bør inneholde av 

informasjon ved utskrivingen fra sykehuset.  

 

2. Gjelder for 

Innlagte pasienter ved somatiske døgnavdelinger i HSYK enhet SSJ. Leger og pleiepersonell som 

gjennomfører og deltar i utskrivingssamtale med pasient og pårørende.  

 

3. Grunnlagsinformasjon 

Viser til pasienttilfredsundersøkelse 2015 

 

4. Arbeidsbeskrivelse 

Gjelder alle pasienter:  

 Om mulig planlegge utskrivningstidspunkt 

 Orientere om at epikrisen vil gjenfinnes på Helsenorge.no/Min helse 

 Forsikre at pasienten/pårørende forstår/ har oppfattet resultat av oppholdet 

 Ta med pårørende om praktisk mulig ved utskriving – om pasienten samtykker 

 Har pasienten fått snakket med de som har utført behandling underveis 

 Behandlingshjelpemidler er bestilt og klar for levering 

 Opplæring er gjennomført eller bestilt 

 Evt. pårørende er informert om utskrivingen (samtykke fra pasient) 

 Er det indikasjon for å ta kontakt med fastlege pga. medisinske forhold til oppfølging av 

pasienten.  

 Eventuelt etablering av Åpen Kontakt. 

 Pasienten har legemidler til fortsatt behandling inntil apotek åpner 

 Det er søkt om individuell refusjon fra HELFO for legemidler som krever det. 

 Er det rekvirert pasienttransport tilpasset pasientens situasjon / nødvendig med ledsager? 

 

Følgende punkter skal være vurdert og diskutert med pasienten, i tillegg til å være dokumentert i 

pasientjournalen: 

 Problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være 

avklart. 

 Resultat av undersøkelser (blodprøver/ekko/røntgen/dyrkning osv) 
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 Øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart. 

 Hva pasienten bør være oppmerksom på ved hjemkomst, hva en kan forvente 

 Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av 

pasienten. 

 Avtaler som er gjort med kommunelege/ Hjemmesykepleie.  

 Orientere om eventuelle videre henvisninger 

 

 Samstemt legemiddelliste  

Gjennomgang av medikamenter i bruk ved utskrivelse 

Legemidler avsluttet og begrunnelse for endring 

Oppfølging av legemidler (Marevan? Bivirkng av kolesterolmidler og likn) 

Skrevet resepter? 

Videre plan og kontroll 

Evt. videre utredning 

Kontroll fastlege eller andre — (time til fastlege må pasienten selv bestille) 

Sykemelding/Henvisning fysioterapi el. lærings & mestringskurs 

 

For pasient som skal begynne å motta kommunale helse- og omsorgstjenester  

 Har kommunen fått de nødvendige PLO meldinger? 

 Har kommunen levert innleggelsesrapport – med navn på medisinering og pleiebehov og 

koordinator (det siste bare ved spesielt komplekse pasienter). 

 Ved endret forventet utskrivningstidspunkt eller hjelpebehov for ny pasient til kommunal 

helse- og omsorgstjeneste – er skjema Varsel om innlagt pasient – 24 timers varsel sendt 

(endringsvarsel). 

 Er det gjennomført funksjonsvurdering. (Skal sendes kommunen så snart behovet er klarlagt. 

Det skal ikke søkes om spesifikk tjeneste. Skjema for Funksjonskartlegging skal benyttes). 

 Tilsier pasientens behov at sykehuset skal oppnevnes koordinator (skal vurderes)? 

 Er det til epikrise innhentet opplysninger fra koordinator? 

 Har kommunen opprettet koordinator og eventuelt individuell plan? 

 Er koordinator i sykehuset og kommunen i dialog om pasienten 

 Ved usikkerhet om hjelpebehov: Er det i samarbeid med pasienten gjennomført 

samordningsmøte med kommunen på sykehuset eller i pasientens hjem (skal gjøres)  

 Hvis henvisning til habilitering / rehabilitering utenfor helseforetaket, har sykehuset drøftet 

dette med kommunenes helse- og omsorgstjeneste i forkant (skal gjøres) 

 Er det bekreftet at et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud til pasienten er klart? 
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Pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester  

 Pasienter med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester skal fortrinnsvis skrives ut 

fra sykehuset på hverdager. 

 Pasienten er utskrivningsklar. Skjema Varsel om utskrivningsklar pasient (PLO 

Helseopplysninger SO -  Utklarmelding) er sendt. 

 24 timers melding skrevet (PLO Helseopplysninger SO - Tidligmelding) og sendt/meldt 

 Funksjonsskjema (PLO Helseopplysninger SO - Funksjonskartlegging) skrevet og sendt/meldt 

 Endringsmelding (PLO Helseopplysninger SO - Endringsmelding) sendt/meldt 

 Lege-epikrise skrevet 

 Sykepleier-epikrise skrevet 

 Det er tatt telefonisk kontakt med leder for hjemmetjenesten for å bekrefte at de er kjent 

med at pasienten/brukeren kommer. 

 Hjemmetjenesten er informert hvis det er spesielle forhold som de skal følge opp. 

 Ved endret forventet utskrivningstidspunkt eller hjelpebehov – er skjema Varsel om innlagt 

pasient – 24 timers varsel sendt (PLO Helseopplysninger SO - Endringsmelding) 

 Er pasienten i behov for ytterligere behandling i ventetid for utskriving? 

 

Kopi av epikrise til  

Fastlege, Med.pol og Kir.pol. 

Forstår pasienten epikrisen, er enig i innholdet og veien videre 

 

5. Feilkilder 

Sammensatte problemstillinger hos pasient som gjør det vanskelig å dekke informasjonsbehovet.  

Langt sykehusopphold (kanskje også utenfor HSYK, enhet SSJ) og/eller komplisert behandling som 

gjør det vanskelig å dekke informasjonsbehovet.  

 

 

6. Eksterne referanser 

DS 6532Tjenesteavtaler mellom HSYK og kommuner på Helgeland (Docmap) 

Brosjyren Bare spør! (www.HelseNorge.no) 

Rapport fra Helsetilsynet 1/2016: Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent. 
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