
SAMHANDLING / RUTINER E-LINK 
NESSET KOMMUNE

V/ KRISTIN STUBØ, LEDER FOR KOORDINERENDE ENHET



NESSET KOMMUNE

• Liten kommune: 2.963 innbyggere

• 534 personer mottar kommunale helse- og omsorgstjenester

• Tre ulike institusjoner: Sykehjem, korttidsavdeling og avdeling for personer med 

demens – totalt ca 50 plasser 

• Bofellesskap for eldre 9 plasser

• Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede

• Avlastningsbolig 

• Hjemmetjeneste



NOEN TALL

• Antall innlagte pasienter i 2016: 132 stk

• Antall innlagte pasienter på KAD i 2016: 7 stk

• Antall innlagte pasienter på sykehus frem til nå i 2017: 46 stk

• Antall innlagte pasienter på KAD frem til nå i 2017: 3 stk

• Antall mottatte e-meldinger i 2016: 2 467

• Antall mottatte e-meldinger frem til nå i 2017: 874



ANSVAR FOR E-MELDINGER

• Hverdager fra kl 08 til kl 15.30: Tildelingskontoret v/leder for koordinerende 

enhet fordeler alle meldinger – bortsett fra Melding om innlagt pasient

• Tildelingskontoret vurderer og koordinerer videre behov for heldøgns omsorg 

eller oppfølging fra hjemmetjenesten. 

• Ved fravær: Oppsatt liste over stedfortreder 



MELDING OM INNLAGT PASIENT

• Sykehjemsavdelingen behandler/svarer på alle meldingene gjennom hele 

døgnet

• Sender svar innen fire timer etter mottatt melding

• En meldingsansvarlig per vakt gjennom hele døgnet



KVALITET I INNLEGGELSESRAPPORTER

• Jevnlige oppdateringer av sammenfatninger

• Oppdaterte medisinlister

• Jevnlige oppdateringer av IPLOS-vurdering

• Jevnlig gjennomgang av hele journal

• Ideelt sett: Gjennomgang hver sjette uke, hyppigere ved endringer i pasientstatus

• Alle sitt ansvar, men primærkontaktene har et særlig ansvar

• Eksempel fra praksis når dette ikke har fungert



INNLEGGELSESRAPPORTEN

• Personalia

• Kontaktpersoner

• Tjenesteoversikt

• Legemiddelliste

• Diagnoser

• Cave, smitte, allergier

• Sammenfatning: Generell sammenfatning, sosiale forhold, tidligere sykdommer, 

spesielle forhold 



VIPS-MODELLEN, PASIENTSTATUS/
BRUKERENS HELSESTATUS 
(VELVÆRE, INTEGRITET, PROFYLAKSE OG SIKKERHET)

Kommunikasjon

Kunnskap/utvikling

Respirasjon/sirkulasjon

Ernæring/ matinntak

Eliminasjon

Hud/vev

Aktivitet/ADL

Søvn/hvile

Smerte/sanseinntrykk

Seksualitet /reproduksjon

Psykososialt

Åndelig/kulturelt

Sikkerhet

Sammensatt status



UTFORDRINGER I FORHOLD TIL KVALITET

• Oppdaterte opplysninger

• Ferskvare 

• Overgangene mellom tjenestenivå

• Kvaliteten på opplysningene/felles forståelse for innhold: Eksempel IPLOS og 

sammenfatninger


