ORIENTERING OM STATUS PÅ PKT 2.4 PÅ HANDLINGSPLANEN:

FELLES E-LÆRINGSPROGRAM FOR Å SPRE BEVISSTHET,
KUNNSKAP OG KOMPETANSE RUNDT VURDERINGEN AV
NÅR ER EN PASIENT UTSKRIVNINGSKLAR FRA
SPESIALISTHELSETJENESTEN

Samarbeidsutvalgene
mai/juni 2022

SAMMENSETNING ARBEIDSGRUPPEN

TIDSLINJE FREM TIL MAI 2022
Vår 2019: sak til
Samarbeidsutvalgene
Sep. 2019: oppstart
arbeidsgruppe
Des. 2019: vedtak om
at programmet skal
kun gjelde somatikk
Vår 2020: innhentet
informasjon om
hvordan kurset skulle
produseres (KS, Elæringsteam HB)

Høst 2020: sak utsatt til
høst 2021 pga pandemi

Mars 2021 – sept
2021:
Fire digitale møter i
arbeidsgruppen for
utarbeidelse av faglig
innhold

Vår 2022: arbeidet er
startet opp igjen
KS læring bistår i
utformingen av
programmet
April 2022: 5. Fysisk
møte i arbeidsgruppen

HENSIKT MED E-LÆRINGSPROGRAMMET
Skape felles forståelse hos ansatte i kommunene og sykehusene om innskrivning
og utskrivning

Spre kunnskap og kompetanse om hverandre
Gi en økt bevissthet rundt helhetlige pasientforløp

RAMMER FOR ARBEIDET
Avgrensing til somatiske pasienter, som blir innlagt på en sengepost/har
døgnopphold
Ønske om tilsvarende program for pasienter innen rus – og psykiatri. Behov for
annen kompetanse inn i arbeidsgruppen.
Målgrupper

Helsepersonell i kommunen og sykehus
Lege på sykehus som skriver pasienten ut
Lege (fastlege, legevaktslege, sykehjemslege) som legger pasienten inn

KS – LÆRING
Rådgiver i Kvam Herad lager i samarbeid med SSE, e-læringsprogrammet i KSlæring
Enkel tilgang for kommuner med KS-læring som plattform

Andre kommuner og eksterne deltakere på kurset må lage bruker/logge på via ID
port.

DET FAGLIGE INNHOLDET I
E- LÆRINGSPROGRAMMET TAR UTGANGSPUNKT I
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
Tjenesteavtale 3-5, inn – og utskrivelse (somatikk)
Retningslinje for elektronisk meldinger innen somatisk sektor
Lege til lege samarbeidet

UTFORMING
Max 30 min lengde

Ulike effekter, som bla film og bilder blir brukt for å gjøre kurset lærerikt og
brukervennlig
Innhold skal være forståelig for både nyansatte og viderekommende

Flytskjema

Sykehus

Kommune

For helsepersonell i kommunene og sykehus som har PLO dialog
Generell
innledning
• Forskrift om
kommunal
betaling for
utskrivnings
klare
pasienter
• Tjenesteavt
ale 3-5, inn
– og
utskrivelse
(somatikk)
• Retningslinj
e for
elektronisk
meldinger
innen
somatisk
sektor
• Avtale om
avvik

Innlagt pasient
• Dagens
rutine
• tidsfrister

Innleggelsesrapport
• Dagens
rutine
• tidsfrister
• Mulighet for
innleggelses
rapport som
første
melding

Tidligmelding
• Dagens
rutiner med
tidsfrister
• Tentativ
utreisedato

Fortsettelse
Helseopplysninger

• Oppdaterte
helseopplysni
nger
• Oppdatert
funksjonsbesk
rivelse
• Beskrivelse av
pasientens
nå-funksjon,
hva er viktig
for
kommunene å
vite.

• Endring i
hjelpebehov
• Informasjon
fra fysio, ergo,
KEF

Dialogmelding
• Dialog
mellom
sykehus og
kommunen
for
planlegging
av utreise
• oppdatering
av
informasjon
som er
viktig før
utskrivelse

Under opphold
• Overholde
frister.
• be om de
konkrete
opplysningene
kommunen
trenger for å
gjøre en
vurdering av
tjenestenivå.
• gi informasjon
til sykehuset
om planlagt
tjenestetildelin
g i kommunen
• Sørge for god
samhandling
og avklaring
innad i
kommunen.

Før utreise
• Dialogmelding

• Melding om
utskrivningsklar
pasient
• Utreisetidspunkt

• Sykepleiersam
menfatning,
fysio, ergo, KEF

• Epikrise

Utskrivningsklar
pasient
• Pasient er
utskrivningsklar
• Frister og aksept
fra kommunen

For leger som legger inn og skriver ut
For lege som legger inn

For lege som skriver ut

• Rutiner for innleggelse

• Mulighet for dialog mellom fastlege
og sykehuslege når pasienten er
innlagt
• Generelle retningslinjer for
samarbeid mellom fastlege og
spesialisthelsetjenesten

• Dialogmelding mellom legene under
opphold
• Planlegge oppfølging hjemme.
• Involvering tidlig.
• Velge mottaker i PLO dialog melding,
velge fastlege/sykehjemslege og
henvisende lege
• god og tidsnok epikrise
• E-resept
• Hvilke avtalt er det gjort for videre
oppfølging
• Oppfølging av kroniske tilstander
• Unngå unødvendig reinnleggelse ved
svært skrøpelige pasienter
• ect

VEIEN VIDERE MAI - SEPTEMBER 2022 - I
Mai 2022
SSE utformer og lager programmet sammen med KS læring

Juni 2022
Arbeidsgruppens representanter tar e-læringsprogrammet ut i sine respektive kommuner og
sykehus for småskalatesting:
 Austevoll, Bergen kommune, Alver kommune, Askøy kommune, Kvam Herad.
 Helse Bergen og Haraldsplass

Småskalatesting av





Faglig innhold
Tidsbruk
Nytteverdi
Brukervennlighet

VEIEN VIDERE MAI - SEPTEMBER 2022 - II
August/september 2022

Innarbeidelse av innspill etter småskalatesting

Høst 2022
Presentasjon i alle Samarbeidsutvalgene av ferdigstilt e-læringsprogram og
avklaringer for videre arbeid med innspill knyttet til innhold og implementering.

