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Målinger utført av forbedringsteamet viser:  
 
• Pasienten føler seg ikke tilstrekkelig forberedt for 

utskrivelse. 
 
• Det  er forskjell på hva vi  i 

spesialisthelsetjenesten opplever å ha gitt av 
informasjon og hva pasienten opplever å ha 
mottatt . 

 
• Pårørende ønsker også å ha en stemme. 

 
 
 
 

Permens innhold: «Det er dine mål som styrer behandlingen. Vi er her for 
å støtte deg. Sammen med deg vil vi skreddersy dine planer og oppfølging, 
basert på dine behov og ønsker». 

 
 
Viktige arbeidsverktøy å jobbe aktivt med:  

Mål for behandling 

Huskeliste til teamet 

Samarbeidsavtale 

Samtykkeerklæring 

Risikokartlegging 

Mestrings- og kriseplan  

Individuell plan 

Behandlingsplan 

Treningstur 

Milepælsmøte 

Timeplan  

                 

Trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part 

Blir sett og hørt i dine egne og dine pårørendes ønsker og behov 

Tar vare på egen helse 

Kjenner til utfordringer som kan oppstå 

Lærer forebygging av tilbakefall 
  

 
Hva vet vi? 
En godt planlagt utskrivning der pasienten deltar aktivt, kan redusere risiko, skade og unødvendige 
reinnleggelser. Det øker pasientens helse og velvære, og bidrar generelt til en mer positiv pasientopplevelse. 
  
Brukermedvirkning innebærer at pasienten betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger 
som angår pasientens problem. 
  
Flere undersøkelser viser at norske pasienter ikke får god nok informasjon ved utskrivning. En internasjonal 
undersøkelse fra 2016 fant at Norge var svakest av 11 land på å legge planer for pasientene ved utskrivning.  
  
Mange pasienter har problemer med å forstå informasjonen som blir gitt, og en av fire unngår å stille spørsmål, 
fordi de ikke ønsker å være til bry. Forskning viser i tillegg at pasienter glemmer mellom 40 – 80 prosent av 
informasjonen de får, og at nesten halvparten av det de husker, er feil. Dette kan bidra til å redusere pasienters 
mulighet til å ta ansvar. 
  
Pårørende spiller i mange tilfeller en svært viktig rolle gjennom hele pasientforløpet. De kan fange opp viktig 
informasjon og støtte og uttrykke pasientenes behov overfor helsepersonellet. Pårørende blir imidlertid 
sjelden involvert ved utskrivning.  
 
Det anbefales derfor:   
1. Starte planlegging av utskrivelse ved innkomst (innkomstsamtale) 
2. Involvere pasient og pårørende gjennom hele behandlingsforløpet 
3. Formidle viktig informasjon til samhandlingspartnere 
4. Gjennomføre strukturert utskrivningssamtale 
5. Bruke sjekkliste før utskrivning  
 

Hva er  
viktig for  

deg? 


