
Pasientflyt og samhandling innen helse og omsorg i Ålesund kommune

Brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester

• Sikre at mestrings-og rehabiliteringsfokuset legges til grunn når tjenester tildeles

• Sikre at brukeren tas aktivt med i utforming av tjenestetilbudet

• Sikre at der er planer, mål og tiltak for alle typer tildelte tjenester

Mål

• Tilgjengelige, relevante og individuelt tilpassede tjenester

• Ålesund kommune skal ikke betale bøter for utskrivningsklare somatiske pasienter

• Bidra til at innbyggerne får hjelp i eget hjem lengst mulig

• Helsetilbud og dagaktivitet skal ses i sammenheng



Bakgrunn

Kravdokument : https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_1143_2014_PLO-
innleggelsesrapport.pdf
Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende innleggelsesrappoer fra pleie- og 
omsorgstjenesten til sykehus i forbindelse med innleggelse. Meldingen inneholder opplysninger som er viktigs i 
forbindelse med oppholdet. 

Sendes fra
- Sykehjem når pasienten legges inn på sykehus/institusjon
- Hjemmebaserte tjenester når det er kjent at pasienten legges inn på sykehus/institusjon
- Pleie- og omsorgstjenesten som svar på «melding om innlagt pasient» når kommunal pleie- og 

omsorgstjeneste ikke har vært kjent med sykehusinnleggelsen

Obligatorisk innhold
- Relevante medisinske opplysninger
- Tjenester som pasienten mottar
- Legemiddelopplysninger
- Viktige opplysninger som er relevant for oppfølging av pasienten (Cave, smitte, allergier, anafylaktiske 
reaksjoner)
- Relevante sykepleieopplysninger
- Telefonnummer til utførende avdeling når relevant
- Funksjonskartlegging
Merk: Kun relevante opplysninger skal sendes med



Bakgrunn forts.

Samhandlingsavtalen mellom Helseforetak og kommunen:

4.2 Dokumentasjon ved innleggelse i HMR

… Når pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten og er kjent mottaker av 
kommunale helsetjenester, sender sykehus snarest «melding om innlagt pasient». 
Kommunen svarer med melding om innleggelsesrapport. Målet er at denne 
meldingen skal sendes 4 timer etter at sykehuset har meldt pasienten innlagt til 
kommunen.



Utfordringer

• Hvem er brukerne?

• Hvem sender innleggelsesrapport?

Tjenestested/bolig Dag (0800-1500) Kveld (1500-2200) Helg/høytid Natt (2200-0800)

Åpen oms Hessa Aspøy Åpen oms Hessa Aspøy Åpen oms Hessa Aspøy Åpen oms Hessa Aspøy Nattpatruljen Ytre

Åpen oms Sent/Klipra Åpen oms Sent/Klipra Åpen oms Sent/Klipra Åpen oms Sent/Klipra Nattpatruljen Ytre

Volsdalen bokollektiv Volsdalen bokollektiv Åpen oms Sent/Klipra Åpen oms Sent/Klipra Nattpatruljen Ytre

Boliger Brunholmgt. 5 Boliger Brunholmgt. 5 Åpen oms Hessa Aspøy Åpen oms Hessa Aspøy Nattpatruljen Ytre

Boliger A. Alvestadsgt Boliger A. Alvestadsgt Åpen oms Hessa Aspøy Åpen oms Hessa Aspøy Nattpatruljen Ytre



Utfordringer - avvik

• Meldte avvik fra sykehus til kommune

• Meldte avvik fra kommune til sykehus

• Pågående forbedringsarbeid i Ålesund 
kommune



Innleggelsesrapport i Visma Profil



Innleggelsesrapport - roller



Innleggelsesrapport - tjenester



Innleggelsesrapport - IPLOS



Innleggelsesrapport – Diagnose/Cave



Innleggelsesrapport - Legemiddel



Innleggelsesrapport Sykepleiedok.



Forbedringsmuligheter

• Oppdatert pasientjournal med standardiserte opplysninger i 
sammenfatning/OBS! 

• Ofte like viktig med informasjon om hva vi ikke vet/har full oversikt over –
f. eks bruker administrerer medisin selv m.m

• IPLOS – kommentarfelt alltid utfylt der bruker at bistandsbehov. 

• Opplysning om hvilken avdeling/sone bruker får tjenester fra og 
opplysning om telefonnummer

• Bruk dialogmeldinger ved behov for utfyllende informasjon. 

• Skriv avvik – gjør hverandre god!

• Bruk dagen i dag til å komme med innspill på hvilke opplysninger som er 
viktig å få med i innleggelsesrapport !


