Skjema for melding av avvik/uønska hending for samarbeid om innlegging i og utskriving
frå spesialisthelsetenesta.
Melding av avvik/uønska hending mellom kommune og sjukehus
Merk for
avvik

I samsvar med tenesteavtale 3-5 somatikk
6.1 Ikkje gitt tidlegvarsel til kommunen innan 24 t etter innlegging
6.2 Sjukehuset ikkje kontakta pårørande eller sikra ivaretaking av mindreårige
6.4 Ikkje samordna informasjon frå sjukehus. Forklar nærare:

6.5 Ikkje oppdatert tidlegvarsel til kommunen om endra behov hjå pasienten før varsel om
utskrivingsklar pasient blir gitt:
6.6 Ikkje oppdatert informasjon så snart som mogeleg om endra tidspunkt for utskriving:
6.7 Ønskje om vurderingsbesøk/samarbeidsmøte om pasient ikkje imøtekome.
6.8 Pas ikkje fått bistand til å senda skriftleg søknad om tenester.
6.9 Ikkje gitt melding om dødsfall.
7.3 Pasient skriven ut utan at kommunen har gitt aksept på utskriving.
7.4 Ikkje meldt om utskrivingsklar pasient.
7.5 Relevante opplysingar ikkje fylgt med pasienten:
- Sjukepleiarrapport/utskrivingsrapport
- Andre relevante faggrupper
- Epikrise frå lege til sjukeheim
Minimumskrav til innhald:
- diagnose og gjennomført behandling
- oppdatert medikamentliste
- avklaring av innleggande lege sine problemstillingar, og plan for vidare medisinsk oppfølging
- skildring av endringar i funksjonsnivå
- informasjon om søkte hjelpemidlar
- ernæringsplan dersom denne er starta

7.6 Praktiske forhold - før utskriving:
7.6.1 Ikkje samarbeidd slik at tilfredsstillande hjelpemidlar er kome på plass.
7.6.2. Manglar behandlingshjelpemidlar/tilhøyrande forbruksmateriell som vert dekka av spesialisthelsetenesta.
7.6.3. Manglar utstyr og forbruksmateriell for perioden frå utskriving og fram til det kan ventast at dette kan skaffast på heimstaden
må følgje pasienten.
7.6.4. Manglar reseptar eller dosert medisin/næringsmidlar for perioden frå utskriving og til det kan ventast at dette kan skaffast på
heimstaden må følgje pasienten dersom det er behov for det.
7.6.5. Ikkje søkt HELFO frå sjukehuset om medikament og næringsmidlar som krevjar individuell refusjon
7.6.6. Sjukehuset har ikkje informert pårørande om utskrivinga, der pasienten ikkje kan gjera dette sjølv

Uønska hending: (skildra kort)

Dato for avviket/hendinga:
Pasienten sitt namn:

Fødselsnummer:

Arbeidsstad avviksmeldar:

Namn avviksmeldar:

Mottakar av meldinga(Sjukehus og avdeling):

