
 
Pasientens navn og fødselsnummer:______________________________________Sjekklista makuleres når pasienten har reist. 

Sjekklista er utarbeidet som vedlegg til prosedyre ID: 33395 i samarbeid med Pasientforløp for den eldre multisyke pasient. Innspill om innhold 

mottas gjerne som kommentar til prosedyren i EQS. Sjekklista er ikke utfyllende, det er selvfølgelig flere viktige momenter som også skal utføres i 

denne prosessen, de anses som implementert og er utelatt for å forenkle sjekklista.  

Sjekkliste for innlagte pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Mål for sjekklisten: Sikre at pasienter får en trygg overgang mellom tjenestenivåene.  

Ansvar  Utført  

Sykepleier Gjennomføre samtale med pasienten / pårørende med vekt på «Hva er viktig for deg?» 

Dokumenter med VIPS innholdsmal. 

 

Lege Vurdere om pasienten skal henvises til farmasøyt for legemiddelgjennomgang.  

Lege Legemiddelsamstemming gjennomføres.  

Sykepleier Sikre videreformidling av informasjon om resultat av gjennomførte screeninger.     

Lege Lege definerer pasienten utskrivningsklar etter § 9 med dokumentasjon i 

Utskrivningsklarnotat etter godkjent innholdsmal. Godkjenn klinisk tekst, be om Brev av 

Utskrivningsklarnotat til fastlege, kopi til: 

 Sykepleietjeneste når pasienten mottar hjemmesykepleie 

 Psykisk kommunehelsetjeneste når pasienten mottar psykiske helsetjenester.  

 Legetjeneste når pasienten skal til kommunal institusjon. 

 

Lege Epikrise klargjøres slik at den kan sendes utskrivningsdag. Dersom kontorpersonell ikke 

er tilgjengelig, og epikrise ikke kan sendes, skal brev av utskrivningsnotat sendes 

utskrivningsdag. (Viser til egen framgangsmåte i prosedyre ID 33395 under fane 

relatert) 

 

Sykepleier Når kommunen etterspør, pakk medikamenter, evt. utstyr   

Lege/syke

pleier 

Pasient og evt. pårørende får informasjon om videre plan muntlig og skriftlig gjennom 

Pasientorientering A6 i samsvar med gjeldende innholdsmal. Denne sendes med 

pasienten ved utskrivning.  

 

Lege Ferdigstille epikrise og sende oppgavemelding til sekretær, som sender ut epikrise 

elektronisk til fastlege, oppfølgende instanser i kommunen og henvisende instans 

dersom denne er forskjellig fra fastlege. Vi må sjekke at epikrise, evt. annen nødvendig 

informasjon er sendt til kommunen før pasienten reiser fra sykehuset. 

 

 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/

