
Aktiv bruk av sjekkliste – fra første dag 
 
Vi laget en ny utgave av sjekklisten for 
utskrivning av pasienter – den er i dag 
trykket på en A4-konvolutt. Delen som 
omhandler utskrivning til kommunen ble 
endret i tråd med prosedyren og sendt på 
høring til brukerutvalg og til aktører i 
kommunehelsetjenesten.  

Prosjektgruppe: Marte Mellingsæter1, Janne Olsen Cicic1,2, Hedda Smedvold Fuglerud1,2, Mathangy Vithyatharasharma1, Vilde Hansen1, Bjørn Hjalmar Nielsen3, Marie Brudvik4, Marit Kise5, Svein Arne Holst-Larsen⁶, Frode Eidset1  
1Geriatrisk avdeling, 2Kliniske fellesfunksjoner, 3Avdeling samhandling og helsefremmende, 4Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet, 5Enhet for medisin og helsefag, ⁶Brukerrepresentant 

Sammendrag av Trygg utskrivning i Geriatrisk avdeling 
 
1. Starte planlegging av utskrivning allerede ved innkomst 
2. Aktiv bruk av ny sjekkliste ved utskrivning 
3. Samstemming av legemiddelliste ved innkomst, oppdatert liste 
skal følge pasienten også til sykepleietjenesten 
4. Gjennomføre en utreisesamtale med pasient eller pårørende 
5. Evaluere utskrivningsprosessen ved spørreskjema 

Trygg utskrivning starter ved innkomst 
 
Ved å dele ut tre foldere håper vi å: 
• Sørge for at kommunens tilbud og 
saksgang blir mer kjent for pasient og 
pårørende 
• Gi relevant informasjon om avdelingen og 
oppholdet 
• Oppfordre til å stille spørsmål og dermed 
bidra til at pasientene involveres mer i egen 
utskrivning og helse 

Gjennomføre en utreisesamtale med 
pasient og/eller pårørende 

 
 
 
 

 
 
 

Trygg hele veien 
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    SJEKKLISTE VED UTREISE – GERIATRISK AVDELING 

Nordbyhagen, 23. januar 2018 

NAVN (pregeplate): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASIENTEN REISER TIL: 
 

 
DOKUMENTASJON VED ALLE UTREISER 

 
 

  Ja        Ikke akt. (alle punktene må besvares) 
 

    Epikrise/utskrivningsnotat med oppdatert legemiddelliste (NB! godkjent og riktig mottaker DIPS) 

     E-resepter sendt 

     Sykmelding 

      
PRAKTISK 

 

    Utskrivningssamtale med sykepleier / lege 

     Kontrolltime hos fastlege   Er bestilt  Pasienten bestiller  Pårørende bestiller 

     Henvising fysioterapi 

     Pårørende er informert om utreise/overflytting 

     Pasienten har egne nøkler eller blir møtt hjemme 

     Pasienten har fått med seg alle sine klær/eiendeler/hjelpemidler/dosett etc. 

     Seponert   PVK   Kateter   Dren  

 
TRANSPORT      
 

    Reiser ved egen hjelp/pårørende henter 

     Sikker på at pasienten fysisk kommer seg inn i bolig?         Behov for trappeklatrer?    Ja      Nei    

 
 Taxi bestilt      Rullestolbil bestilt  Helsebil for sårbare pasienter bestilt  Ambulanse bestilt 

 
UTSKRIVELSE NÅR PASIENTEN HAR KOMMUNALE TJENESTER 
 

  PLO-melding sendt  Helseopplysninger ved innkomst sendt 

     Helseopplysninger med funksjonsbeskrivelse sendt 

     Melding om utskrivningsklar (UK-melding) sendt 

 
  Utskrivningsrapport, sendt og skrevet ut på papir i denne konvolutten (NB! godkjent og riktig mottaker DIPS) 

   Hjemmesykepleien/bolig/institusjon har fått beskjed om forventet ankomst 

     Gitt beskjed til taxisjåfør om at pasienten må følges helt inn eller møtes av personal 

     Nødvendige og nye medikamenter sendt med til og med første virkedag 

     Forbruksmateriell sendt med etter avtale 

     Ved nye prosedyrer for pasienten: Sikre kompetanse hos hjemmetjenesten eller ordne opplæring med Amb. spl.team 

     Sårprosedyre/prosedyre trykksår dokumentert i     Utskrivningsrapport  Epikrise 

     Fallscreening utført og tiltak dokumentert i  Utskrivningsrapport  Epikrise 

     Ernæringsscreening gjort og tiltak dokumentert i  Utskrivningsrapport  Epikrise 

     Sende epikrise fra fysioterapeut / ev. andre faggrupper 

      Behandlingshjelpemidler bestilt   Følger pasienten   Utlevert hjemme   Leveres senere 

      Ganghjelpemidler      Utlevert hjemme   Leveres senere 

 
 
 
Sted/dato: Signatur: 

 
 

NAVN OG TITTEL MED BLOKKBOKSTAVER: 
 
 
 

KONTAKTOPPLYSNINGER      
Avdeling/sengeområde:  
Telefonnummer:   

 

Sjekk av elektronisk 
dokumentasjon 

 
Følgende vektlegges: 

 
• Hva som har skjedd under oppholdet 
• Legemidler og ev. endringer(Samstemming av legemidler) 

• Hva kan pasienten selv gjøre fremover  
for at det skal gå så bra som mulig 
• Bivirkninger, plager, tegn på forverring 
• Ev. restriksjoner (drikkemaks. etc.) 
• Plan for oppfølging (sårstell, kontroll) 
• Presisere pasientens ansvar for å bestille 
ev. kontroll dersom aktuelt  
• Hvor kan pasienten henvende seg for   
hjelp og spørsmål 
 
 
 
 

 
 

”Jeg har hatt det bra, 
men nå gleder jeg meg 
til å komme hjem…” 

Mål: Tryggere og mer fornøyde pasienter 
ved systematisk arbeid gjennom hele 
pasientforløpet, målet er medianverdi 6 
poeng pr. pasient innen 30.09.2018 

 

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare! 

Hilsen Geriatrisk avdeling – Akershus universitetssykehus 

Dine erfaringer med utskrivning 

Målet med undersøkelsen er få vite hvordan du opplever våre rutiner for 

utskrivning, slik at vi kan forbedre oss. Dine erfaringer er viktige og vi håper 

du kan bruke noen minutter på å fylle ut spørreskjemaet.   

 
 

 
  

Fikk du informasjon om hva du selv kan gjøre hjemme ved 

forverring? 

 
 

 
 

 

Fikk du informasjon om hvilke plager du kan regne med å få 

etter sykehusoppholdet? 

 
 

 
 

 

Tok sykehuspersonalet hensyn til dine og pårørendes ønsker 

da de vurderte behovet for helsetjenester etter 

sykehusoppholdet? 

 
 

 
 

 

Jeg har god forståelse for hva jeg selv kan gjøre for å ta vare 

på egen helse etter utskrivning 

 
 

 
 

 

Jeg forstår hvorfor jeg tar de forskjellige medisinene mine 
 

 
 

 
 

Synes du at du fikk bli lenge nok på sykehuset? 

 
 

 
 

 

Jeg opplevde at sykehuspersonalet var opptatt av hva som er 

viktig for meg 

 
 

 
 

 

Stort sett, hvordan vil du si at din helse er? 

 
 

 
 

 

 

 

Hadde du en samtale på utreisedagen om videre oppfølging? 

Ja Nei 
 

 

Hva er din alder?     

16-29 30-49 50-69  70-79   80 +    

 
 

 
 

 

Har du noen andre kommentarer til utskrivningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skjemaet er fylt ut av (sett kryss for riktig svar):  

Pasient   
 

Pasient og pårørende sammen  
            Pårørende   

(Fylles ut av avdelingen) Ukenummer:  

Veien videre vil innebære en kontinuerlig  
evaluering av utskrivningsprosessen ved 
spørreskjema 
Spørreskjemaet gir informasjon om hele 
prosessen og måler de viktigste punktene i 
utreisesamtalen  

Samstemming av legemiddelliste 
 

Oppdatert liste til pasient i 
utskrivningsnotat.   
Papirkopi og elektronisk versjon til: 
Sykepleietjenesten i kommunen 
og/eller legetjenesten ved sykehjem 

Spørreskjemaet ble endret 
for å passe bedre til 

brukergruppen 

Bakgrunn: Akershus universitetssykehus (Ahus) 
er lokalsykehus for ca. 500 000 innbyggere. 
Geriatrisk avdeling har vært pilot for Pasient-
sikkerhetsprogrammets tiltakspakke ”Trygg 
utskrivning med pasienten som likeverdig part” 


