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Under oppholdet opplevde jeg at helsepersonell 
var opptatt av hva som var viktig for meg

  Trygg utskriving 

Hva har vi gjort? 

  Innkomstsamtale; «Hva er viktig for deg?» 

  Rutine for tidlig kontakt med samarbeidsparter 

  Bruk av risikotavle 

 Utskrivingsmappe i EPJ 

 Sjekkliste for utreise 

 Opplæring i og implementering av TeachBack 

 Bruk av ark «Spørsmål til utreisesamtalen» 

 Strukturert utreisesamtale - lommekort 

 Internundervisning 

 Temauke 

Mål: -Implementere tiltakene i tiltakspakke trygg utskriving utgangen av 2017 

  -90 % fornøyde pasienter innen mai 2018 
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Hadde du en samtale på utreisedagen om videre oppfølging?

Veien videre 

 Tilpasse spørreskjema for videre datainnsamling 

 Utarbeide mal for utskrivningsnotat til pasienten 

 Opplæring i TeachBack for øvrige avdelinger og faggrupper 

 Rulle ut tiltakspakken på de øvrige 5 avdelinger i Helsehuset 

«Det norske helsevesen er i verdenstoppen» –Dame 83 år 

«Lege tar seg god tid til samtale om behandlingsforløpet og hvordan man skal forholde seg når man kommer 

hjem. Lege viser til å ha satt seg godt inn i situasjonen» - Dame 67 år 

Avdeling ØHD Helsehuset  

 9 Kommunale Ø-hjelps plasser 

 Innleggelse fra fastlege eller legevakt 

 Plasser for behandling av akutt sykdom i et begrenset tidsrom 

        Avdeling ØHD 

Totalt 71 svar i perioden uke 35 2017 til uke 18 2018. Grafen viser gjennomsnitts 

skår per pasient; 1= Ikke i det heletatt, 2= I liten grad, 3= I noen grad, 4= I stor 

grad, 5= I svært stor grad  

Antall av totalt 71 pasienter;  Ikke svar 3, Ikke aktuelt 10 ,  Ja 51,  Nei 7 

Antall av totalt 71 pasienter;  Svært stor grad  28, Stor grad 31,  Noen grad 8, 

Liten grad 1, Ikke svar 3 


