
En god dialog mellom pasient og  
helsearbeider gir en trygg utskrivning.  

 Trygg utskriving  
med pasienten som likeverdig part 

               MÅL: 
                   Alle pasienter skal ha en  
            strukturert utskrivningssamtale. 
     Pasientens behov skal være i fokus i  
  utskrivningssamtalen.  
 Spør pasienten «Hva er viktig for deg?». 
Alle skal ha med en oppdatert legemiddelliste  
ved  utskrivning. 
  Utskrivningssamtalen skal avsluttes med at  
    pasienten gjenforteller viktig informasjon.            
        Utskrivningssamtalen skal være en  
                      gjensidig  dialog. 

INNLEGGELSE 

Evaluere for å bli bedre. 
Hvordan opplever pasienten  
utskrivingssamtalen? 

Pasienten savnet:  
Informasjon om det som kan 
oppstå etter hjemkomsten og  
informasjon om rehabilitering. 

Forbedringstiltak 
Sjekkliste ved utskriving 

Informasjonsbrosjyrer 

Kommunikasjonskurs 
«Teach back» for helse-
personell 

Før innleggelse:  
Pasientskole og informa-
sjonsskriv forteller hvem 
får rehabiliteringsopp-
hold. 

Effekten av forbedrings-
tiltakene måles. 

 
Sjekkliste ved utskrivning: 
 
Spørsmål fra pasienten? 

• Gjennomgang av epikrise 
• Oppdater legemiddelliste 
• Treningsopplegg? 
• Sykemelding? 
• Hjelpemidler? 
• Bandasjeskift –  

hvordan /når 
• Tegn på infeksjon 
• Tegn på blodpropp 
• Pasienten gjenforteller  

viktig informasjon 
 

Hvor lenge skal 
jeg bli her? 

Jeg må huske å spørre 
om alt jeg lurer på. . . . . 

For bruk under 
utskrivnings-
samtalen: 
- Hvilke spørsmål 
har du ? 

- Bruk brosjyren 
«Bare Spør» 

Her er spørsmålene 
mine . . 

Hva er viktig for deg? 

UTSKRIVNINGSSAMTALE 

Sjekk at pasienten 
har forstått infor-
masjonen og bruk  
kommunikasjons-
metoden «Teach 
back» 

Hvordan har opp-
holdet ditt vært 
her på sykehuset? 

UTSKRIVNING / HJEMREISE 

Etterspør pasientens opplevel-
se av oppholdet, eventuelt 
med spørreskjema og be om 
forslag til forbedringer. 
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