
Elektroniske meldinger i et sykepleieperspektiv-bedre kvalitet og samhandling

Kulturforskjeller mellom sykepleiere i spesialist og primærhelsetjenesten

De kan ha ulik vurdering av hvilken informasjon som er viktig og vesentlig å få med

Nødvendig med en felles forståelse for hverandres behov for informasjon

Viktig for pasientsikkerhet: Gode rutiner for dokumentasjon. Krav til oppdaterte 
opplysninger i journal. Bedre dokumentasjon til beste for pasienten. Nyttig, nødvendig, 
relevant, viktig informasjon. Godt språk i pasientjournalen kan styrke 
pasientsikkerheten, norsk/ikke norsk, utydelig formulering.

Problemstillinger: 
God tilgangsstyring-Sykehus sender til en adresse, ikke alle i kommunen som har behov 
for å lese informasjon har tilgang. Behov for å lese utskrivningsrapport og epikrise 24/7.
Psykiatri-Har ikke tilgang i PAS til å skrive inn pasienter som kommer på helg
Ulik kompetanse. Ikke tilstrekkelig opplæring. Ulik lederoppfølging.

Bruk av e-meldinger pleie og omsorg skal sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon 
overføres ved pasientoverganger mellom sykehus og kommune. Bidrar til raskere 
avklaring og tilgang til informasjon ved planlegging- og ved utskrivelse. Informasjonen 
vises direkte i pasientens journal.



Gjennomgang av i bruken av e- meldingene pleie og omsorg, forståelse for hva som er viktig informasjon inn 
til spesialist helsetjenesten og hva som er viktig ut til kommunehelsetjenesten



Personalia i Doculive



Utskrivning fra sykehus A til innleggelse sykehus B i HMN, der det er startet med e-
meldinger pleie og omsorg.



Melding om innlagt pasient 

• Sendes til Sykepleietjenesten i kommunen når det er 
kjent at pasienten mottar helsetjenester fra 
kommunen. Meldingen sendes snarest mulig etter 
innleggelse.



Innleggelsesrapport sendes fra sykepleietjenesten i Kommunen
innen 4 timer etter mottatt melding om Innlagt pasient.



Sykepleiesammenfatning må være oppdatert. Hvordan kan sykepleietjenesten i 
kommunen ivareta dette?



Helseopplysninger 24 timers varsel-Varsel om innlagt pasient



Bruk e-melding Forespørsel når en har behov for mer 
informasjon. Avviksmelding e-melding skal brukes kun når det er 
sendt til feil kommune/sykehus/domene og på feil pasient, i 
tillegg skal en ringe for å gjøre sender eller mottaker 
oppmerksom på feilen og meldingene skal makuleres



Pasienten overflyttes til annen avdeling innen 
samme domene.
Da  blir det mottagende avdeling som fortsetter 
samhandling med kommunen og sender 
helseopplysning oppdatering når det er behov.



Helseopplysninger-Oppdatert





Utskrivningsrapport fra sykehus, til sykepleietjenesten eller psykisk kommunehelsetjeneste



Send Melding om utskrevet pasient
Kommunen skal ikke sende flere e-meldinger når denne 
melding er mottatt.

Avslutt alle Problem og Tiltak i 
pleieplan!!!!!!



Film om ei melding sin reise i 
helsenettet. 

• https://www.youtube.com/watch?v=RPsztLvs
KWE

•

• www.helsekompetanse.no


