10.1 HELSEOPPLYSNINGER
I hvilke situasjoner skal
meldingen sendes

Meldingen skal sendes for å varsle kommunen om at en pasient er vurdert å
ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning og dette
ikke er varslet tidligere. Meldingen må kunne sendes flere ganger i løpet av
pasientens opphold i sykehuset. Statusverdien til meldingen angir om dette er
første varsel eller påfølgende varsler med oppdaterte opplysninger.
Type innhold
Varsel om innlagt pasient
Oppdaterte opplysninger

Helseopplysninger (24 timersvarsel)
Meldingsstatus = ny
 Meldingen sendes innen 24 timer etter innleggelse når pasienten har
kommunale tjenester, eller vurderes å ha behov for kommunale
tjenester ved utskrivelse.


Meldingen skal sendes innen 24 timer hvis det i løpet av oppholdet
viser seg at pasienten har behov for kommunale helse- og
omsorgstjenester.

Helseopplysninger oppdatering
Meldingsstatus = Oppdatert, redigert og erstatter tidligere mottatt melding.
 Meldingen sendes med oppdaterte opplysninger underveis i
oppholdet, som svar på forespørsler fra kommunen eller med
utfyllende opplysninger uten at forventet utskrivningstidspunkt eller
hjelpebehov er endret. Dette sikrer at kommunen til enhver tid har
oppdaterte opplysninger fra sykehuset.


Meldingen skal sendes med oppdaterte opplysninger samtidig som
pasient meldes utskrivningsklar.

Det er alltid siste melding som er den gjeldende.
Det må framgå hvilke endringer som er gjort i ny melding.
Sendes til
Obligatorisk innhold

Saksbehandlertjenesten i kommunen
I alle meldingene:
Pasientens status
 Innleggelsesårsak/ medisinsk diagnose
 Aktuelle problemstillinger
Antatt forløp
 Forventet behandling og forløp
 Forventet funksjonsnivå
Forventet utskrivningstidspunkt
Helseopplysninger oppdatering: Fyll inn det som er relevant og nødvendig.
Kritisk informasjon/ cave/smitte/behandlingsavklaring

10.1 HELSEOPPLYSNINGER
Helseopplysninger
1. Hva er viktig for pasienten/pasientens ønsker og mål
2. Kommunikasjon/sanser/hørsel/språk
3. Kunnskap/utvikling/psykisk/mental status/ selvmordsrisiko/
voldsrisiko
4. Respirasjon/sirkulasjon
5. Ernæring/væske/elektrolyttbalanse/vekt/høyde/BMI
6. Eliminasjon/kateter
7. Hud/vev/sår/risiko for trykksår
8. Aktivitet/funksjonsstatus /risiko for fall
9. Smerte/søvn/hvile/velvære
10. Seksualitet/Identitet/reproduksjon
11. Sosialt/boforhold/hjemmesituasjon/nettverk /pårørende/barn som
pårørende/
12. Åndelig/kulturelt/livstil/Rus og avhengighetsproblematikk
13. Annet/ legedelegerte oppgaver/tverrfaglige
fagrapporter/samarbeidsmøter/behov for koordinerte tjenester
14. Behov for bistand til å administrere medisiner
Praktiske opplysninger
 Informasjon gitt til pasient og pårørende
 Hjelpemidler/Behandlingshjelpemidler/utstyr
 Planlegge utskriving/behov for opplæring
 Praktiske tilleggsopplysninger
Nærmeste pårørende
 Kontaktinformasjon
 Er de informert om innleggelse
 Barn under 18 år

Samtykke

Navn og telefonnummer til enhet
Samtykke kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått
informasjon om at denne type melding sendes, og at pasienten gis anledning
til å motsette seg dette. Pasienten skal også informeres om mulige
konsekvenser av å motsette seg slik utlevering av informasjon.

Oppfølging/respons

Følges opp iht. lokal samarbeidsavtale.

Akseptabel tidsfrist for
respons

Helseopplysninger og innleggelsesrapport skal sendes innen 24 timer.

Hvordan skal respons
adresseres

Adresseres til avsenderen

Andre forhold

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

