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Overordnet mål
Sikre gode pasientforløp og brukermedvirkning ved implementering av «Hva er viktig for 
deg?» hos inneliggende pasienter i Sykehuset Telemark, avd. Notodden innen mai 2023. 

Illustrasjonsfoto: conquereducation.com



Hva skal vi fokusere på: 

Innkomst: 
o Innkomstjournalen skal inneholde riktige og oppdaterte opplysninger
o Tydelig plan på videre tiltak for innleggelse
o Kvalitetssikre at pårørende er oppført og informert
o Legemiddelsamstemming 
o CFS «Clinical frailty scale» prosedyre

Illustrasjonsfoto: semanticscholar Illustrasjonsfoto: Dalhouse university

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Pasientforløpet ble delt opp i tre deler: Innkomst, under innleggelsen og utskrivelsen. CFS er et verktøy for å identifisere skrøpelighet hos innlagte pasienter. Denne vil kunne predikere graden av funksjonssvikt, helsetjenester m.m man kan forvente ved akutt sykdom/foverringstilstand.Kartleggingsverktøyet tar utgangspunkt i pasientens funksjonsnivå i habituell tilstand 14 dager før innleggelse/ før akutt forverring. Dersom pasienten har en høy score og er skrøpelig vil pasienten trolig få et stort funksjonsfall under akutt sykdom og ha behov for økte tjenester etter innleggelse på sykehus. Dersom lav score og «sprekere» eldre vil graden av funksjonssvikt sannsynligvis være mindre og pasienten kommer seg raskere. 



Under innleggelsen: 
o Avholde tverrfaglig pre-visitt og tavlemøter daglig
o Sikre brukermedvirkning ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» og følge

opp svaret
o Samhandle og oppdatere kommunen underveis om pasientens status og mulig økt 

hjelpebehov

Utskrivelsen:

o Planlegging av utskrivelse
o Sette tentativ UK-dato tidlig 

o Tilstrebe utskrivelsessamtale og skrive UK-notat dagen før planlagt utskrivelse

o «Informasjon gitt til pasienten» i epikrisen brukes skriftlig

o Tydelig behandlingsavklaring i epikrise (spesielt viktig hos komplekse pasienter)



«Hva er viktig for deg?»



Gjennomførte tiltak i forbedringsarbeidet
o Informasjon og inkludering

o Ansatte 
o Bruk av buttons
o Informasjonsbrosjyre

o Dokumentasjon
o Endring i DIPS SPL Kartleggingsnotat for hele STHF
o Forbedre kvaliteten på dokumentasjon
o Sikre god opplæring til alle nyansatte i PLO-

meldinger

o Sjekkliste
o Fra innkomst til utskrivelse

o Tavlemøter
o Reviderte tavler og fått med «Hva er viktig for deg?»



Nullpunktsmåling og måling for uke 37
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«Hva er viktig
for deg?»-dagen

ble markert 09.06 med stand både i Skien og 
Notodden





Planen videre

o Informasjon
o Informere og holde ansatte oppdaterte 
o Ta jevnlig målinger og vise til ansatte for å gi økt motivasjon

o Stikkprøver
o Justere og evaluere i forhold til sjekkliste og tavlemøter

o Måle effekt av tiltak og justere fortløpende
o Innkomst
o Epikrise 
o Spl. Kartleggingsnotat

o Ha faste møter med teamet 

o Samarbeid med kommunene
o Møter
o Nettverkssamlinger

Illustrasjonsfoto: kontinuerlig 
forbedring: Helsebiblioteket.no, 2019



For å bedre overgangene i pasientforløpet og for å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, trygge 
og koordinerte tjenester må vi huske at

Det er ikke vi på sykehuset 
og de ute i kommunene

DET ER OSS

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
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