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• Metode og materiale

• Funn & konklusjon

• Noen videre utfordringer



Samhandling på tvers

• Det er et ENORMT behov for 

samhandling – og gode 

samhandlingsløsninger – mellom 

kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Dette 

gjelder særlig ifm samhandling 

omkring eldre pleietrengende 

pasienter



Fyrtårn Stavanger

• Mål: ”Forbedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom 

pleie- og omsorgstjenester, sykehus, fastleger, apotek og 

hjelpemiddelsentral for at brukerne skal oppleve bedre sammenheng 

mellom tjenestene, og tjenesteyterne skal arbeide mer effektivt og 

med høyere kvalitet (Prosjektbeskrivelse nov. 2004)

• Tiltak: Utvikling og utprøving av elektronisk meldingsutveksling i 

kommunen og mellom kommunen og SUS



Innføring av elektroniske meldinger

Meldinger innført pr i dag:

• Epikrise

• Utskrivningsrapport (tverrfaglig 

epikrise)

• Melding om utskrivningsklar 

pasient

• Ergoterapirapport/henvisning

• Fysioterapirapport/henvisning



Studiens fokus

• Avdekke erfaringer med bruk av elektronisk utskrivningsrapport –

både blant ansatte i kommunen og ved sykehuset

• Kartlegging av arbeidsprosessen ifm utskriving av pasient fra sykehus, 

som har behov for kommunale pleie- og omsorgstjenester

• Identifikasjon av – og refleksjon omkring – helsepersonells 

informasjonsbehov i samhandlingen på tvers av sektoren



Metode og materiale

• Semistrukturerte individuelle- og gruppeintervju

• Innsamling: Juni og oktober 2006, sept. 2007

Intervju med Yrkesgrupper Antall respondenter/antall 

intervjuer

Ansatte i pleie- og 

omsorgstjenesten i 

Stavanger kommune

Sykepleiere, hjelpepleiere, 

leger og ansatte ved 

Bestillerkontor

32/18

Ansatte ved Stavanger 

Universitetssjukehus (SUS)

Sykepleiere, leger, merkantilt 

ansatte

13/6



Fra papir- til elektronisk 

utskrivningsrapport

• Skifte av medium, 

men strukturen fra 

papirrapporten er 

beholdt

• Lege og sykepleier 

skriver en felles 

tverrfaglig 

utskrivningsrapport 



Erfaringer med elektronisk rapport: 

Sykehusleger

• Lettere å lese

• Muligheter for gjenbruk av tekst  tidsbesparende med elektronisk 

rapport

• Muligheter for gjenbruk av tekst representerer nye utfordringer; lettere 

å sende mer informasjon enn nødvendig

• Mindre fleksibelt (sykepleier må opprette dokumentet)  mer 

tidkrevende med elektronisk rapport

• Forholdet utskrivningsrapport-epikrise: Utskrivningsrapport som 

mellomstasjon eller fullverdig epikrise?



Erfaringer med elektronisk rapport: 

Sykepleiere i sykehus

• ”Ser bedre ut”  enklere å lese for mottaker

• Enklere å opprette dokument og forbrede informasjonen som skal 

følge pasienten i forkant for utskrivingen

• Når rapporten er sendt til legen, er man ferdig med den

• Nødvendiggjør utfylling av kontaktinformasjon  forenkler når 

kommunen vil ha supplerende informasjon

• Fortsatt et stort behov for å bruke telefon, både for å formidle og for å 

innhente informasjon til kommunen



Erfaringer med elektronisk rapport: 

Hjemmesykepleien

• Veldig fornøyde med elektronisk rapport – når den først kommer!

• Mer utfyllende informasjon, særlig mer relevante 

sykepleieopplysninger

• Dokumentasjonen oppleves som mer ryddig

• Lettere å lese

• Enklere å gjenfinne rapporten

• Telefon oppleves som viktigere enn elektroniske meldinger



Erfaringer med elektronisk rapport: 

Sykehjem (leger og sykepleiere)

• Positive erfaringer – men fortsatt kommer mange rapporter i 

papirform

• Lettere å lese 

• Mer oversiktlig

• Dekker ikke sykehjemspersonalets informasjonsbehov

• Kommer ikke raskt nok – man har allerede lest papirkopien som 

pasienten har med seg



Hva med innholdet i rapportene?

• Tvetydige oppfatninger fra 

mottakerne:

– Grundigere, mer presist innhold

– Kortere og mindre 

gjennomarbeidede

– Men unison enighet om at 

medisinopplysninger et særlig 

kritisk område



Sammenfatning erfaringer

• I hovedsak positive erfaringer med 

elektronisk meldingsutveksling:

– Enklere å lese

– Mer oversiktlige rapporter

– Muliggjør bedre planlegging av 

inn/utskriving

– Gjenbruk av informasjon

– Behovet for scanning redusert

– Informasjonen kan komme raskere, 

men dette varierer. Papirkopier 

kommer ofte like raskt



Samtidig…

• Mottak av elektroniske rapporter 

oppleves heller som en integrert del 

av det stadig økende arbeidet med 

IKT i pleie- og omsorgstjenesten enn 

som noe isolert nytt

• Ca. halvparten av 

utskrivningsrapportene er fortsatt 

håndskrevet 

• En heterogen praksis der bruken av 

elektroniske og papirbaserte 

informasjonskilder må ses i 

sammenheng



Samhandlingsmønstre i forsiktig endring

• Har så innføringen av elektroniske 

meldinger (el utskrivningsrapporter) 

styrket samhandlingen mellom 

kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten?

 Volumet av kontakt mellom 

aktørene er mer eller mindre 

konstant – men samhandlingen er i 

ferd med å forflytte seg til nye 

kanaler

 Kvalitetsendringer knyttet ikke så 

mye til selve innholdet, men heller 

til økt leservennlighet og forenkling 

i gjenfinning av informasjonen



Videre utfordringer

• Mer kunnskap om mottakernes informasjonsbehov og arbeidsrutiner

• Nyttiggjøre seg innføringen av elektroniske meldinger til samtidig å 

øke kvaliteten på innholdet 

• Være bevisst på at 

– overgang fra papir til elektronisk kommunikasjon selvfølgelig også må 

innebære organisatoriske endringer/endringer i arbeidsrutiner

– Det som innebærer forenkling i arbeidet for én, kan bety merarbeid for en 

annen

• Ting tar tid!


