
 

 

                      

 

Kort presentasjon av samhandlingsavvik for 2021 

Totalt antall samhandlingsavvik fra kommunene og sykehuset  

  

1. Rutiner for meldingsutveksling ikke fulgt 27 

2.  Manglende, mangelfull eller feil i informasjon 111 

3.  Manglende utstyr, medikamenter, respter, hjelpemidler 8 

4.  Dialog under innleggelse 1 

5.  Ikke etablert tilbud til utskrivningsklar pasient 22 

6.  Kriterier for utskrivningsklar pasient ikke oppfylt 2 

7.  Pasienttransport 9 

8.  Feilsendinger 1 

9.  Annet/forbedringsforslag 80 

Totalt 261 
 

 



 

 

                      

 

 

 

Samhandlingsavvik fra sykehus til kommunen 2021

1. Rutiner for meldingsutveksling ikke fulgt 13 ikke mottatt svar på melding om usk pasient

PLO meldinger ikke besvart 

svar på forespørsel mottatt for sent

ikke mottatt svar på melding om usk pasient

2.  Manglende, mangelfull eller feil i informasjon 49 mangelfull innleggelsesrapport

ikke samsvar i opplysninger i spl. Rapport og pasientinfo

3.  Manglende utstyr, medikamenter, respter, hjelpemidler 1 manglet smertepumpe ved innleggelse

5.  Ikke etablert tilbud til utskrivningsklar pasient 22 dato og plan for hvordan pas. Behov skal ivaretas mangler

Kommunen kunne ikke gi hj.spl. Eller ordne prekestol pga påske

Tilbakemelding om plan ikke gitt fra kommunen

kommunen responderer ikke på forespørsler via PLO på Usk pas

manglende tilbud og plan til Usk pasient

9.  Annet/forbedringsforslag 42 Pas. Burde vært henvist på et tidligere tidspkt. Sen diagnostikk

planlagt rehabopphold burde vært utsatt pga pas. Tilstand

Bedre kommunikasjon m saksbehandlertj. Og hj.spl. 

Gjennomgå rutine for nefrostomikateter, skal ikke sep i kommune

Avmeld oppsatt time når indikasjon ikke lenger forligger

forventer at vakthevande lege rykker ut på aktuell hendelse

riktig info om evt. smitte må formidles til ambulanse

uklart oppdrag fra legevakt til ambulanse. 

smerteplaster ikke påført dato og urinpose full, urin i blære

Beskjed internt i kommunen må formidles av kommunen

nedetid i meldingsutveksling må løses tidligere

Legevaktslege må være tilgjnegelig på nødnett.

forberedelse før innleggelse må følges opp

Bestilling av ambulanse må gjøres etter gjleldende kriterier

Kommunikasjon med legevaktslege/ambulanse

somatisk undersøkelse må gjøres før henvisning.

utføre avtalte prosedyrer slik at pas. Slipper retur

pårørende ikke varslet om innleggelse i sykehus

kommunen må sørge for at lege i vakt er tilgejngelig 

sørg for opplæring og klare prosedyrer 

avtale om ledsager/personlig assistent ikke fulgt 

Bedre samhandling om slike situasjon og problemstillinger

gjennomgang av aktuell hendelse kommune og HNT

Pasienter henvist til akk.innl. Må konfereres og meldes

øke kunnskapen om sambandsprosedyrer

Gitt info i PLO og telefon må brukes av k. i planlegging av utreise

bør bestilles mbulanse ved denne type hendelse

skriftlig dokumentsjon ved kjøp av plass i annen kommune

unødvendig reinnlagt pga av dårlig kommunikasjon i kommunen

høyere bemanning og kompetanse for å unngå å tilkalle ambulanse

Kompetanse legevakt

oppfølging og dokumentasjon av prøvesvar

pas. Fratatt plass uten at nytt tilbud var avtalt

mer utfyllende henvisning mtp hva som er bestemt

Informasjon må videreformidles fra saksbehandler

riktig  kompetanse om sårbehandling

følge opp pasient med grunnleggende sykepleie

Bedre samhandling mellom de ulike etatene i kommunen

følg prosedyre

gjennomgå prosedyre for sonde

Totalt 127



 

 

                      

 

 

Samhandlingsavvik fra kommunene til sykehuset 2021

1. Rutiner for meldingsutveksling ikke fulgt 14 pas. utskrevet før kommunen har svart på USK

ikke mottatt melding om USK pasient

PLO meldinger sendt feil adressat

ikke mottatt PLO meldinger

2.  Manglende, mangelfull eller feil i informasjon 62 feil i medikamentliste i epikrise og pasientinfo

manglende medisinliste i epikrise

manglende informasjon om utført behandling 

feil info om funksjonsnivå i PLO fra sykehuset

ikke samsvar i opplysninger i spl. Rapport og epikrise

mangelfull epikrise

mangelfull informasjon i helseopplysninger

mangelfull informasjon ved utskriving

manglende informasjon og plan for oppfølging ved utreise

manglende informasjon om utført behandling 

manglende oppdaterte helseoppluysninger

manglende skriftlig informasjon

manglende tilbakemelding etter pol.kl. time

manglende epikrise etter ø.hjelp pol.klinikk 

3.  Manglende utstyr, medikamenter, respter, hjelpemidler 7 nødvendige medisiner ikke medsendt

ikke medsendt medikamenter eller tatt ut resept. 

nødvendige medisiner ikke medsendt

manglende medisiner ved hjemkomst.  

ikke sendt med medikament til sykeheim

medisiner ikke medsendt

oppgave overført fastlege, ikke skrevet resept

4.  Dialog under innleggelse 1

6.  Kriterier for utskrivningsklar pasient ikke oppfylt 2 sendt hjem uten at årsak til infeksjon er funnet. Re-innlagt x 2.

7.  Pasienttransport 9 drosje ikke rekv. Selv om det sto i brevet at det var det

rekv. Ø.hjelpsdrosje dukket ikke opp

rekv. Ø.hjelpsdrosje dukket ikke opp

Drosje ikke levert pas. Innen tid for time

lang ventetid på drosje etter time

lang ventetid på drosje 

rekvirert transport møter ikke opp

lang ventetid på drosje

melder mener oppdraget var et ambulanseoppdrag

8.  Feilsendinger 1 PLO sendt på feil pasient 

9.  Annet/forbedringsforslag 38 pas. Med store smerter må tas med til sykehuset

 Ikke overføre oppgaver til fastlege

behandler må sende oppdaterte medikamentoversikt. 

bruk kollegial tone i telefonen Uo lege nekter å ta inn akutt pas.

burde fått næring mens han var på sykehuset

burde vært vurdert for annet omsorgsnivå

dialog og forberedelse til overføring til kommunen

Flere enn 1 drosje på vakt for å betjene både nderøy og Steinkjer

forebygge komplikasjoner 

følge inngått avtale om innleggelse

helhetsplanlegging ved utreise

hj.spl gitt oppdrag av AMK til en som ikke er bruker avhj.spl.

hyppigere informasjon fra pol.klinikk til kommune/fastlege

ikke svar på vakttelefon

KAD skal ikke bestilles av sh til inneliggende pas. 

manglende informasjon om utført behandling 

må få beskjed tidligere på dagen om oppdrag samme em

oppfølging etter operasjon

overholde avtalt klokkeslett for overføring

Personlig hygiene må ivaretas

planlegg for kjent smitte

send med prosedyre for utførelse ved overføring til helsehus

send/skriv ut pasienter tidligere på dagen 

sendt i felles transport med sykehusklær

sjekke at venflon er fjernet før utreise

svar på rtg. Skal sendes henviser 

sykehuset har forespeilet tjensetr på vegne av kommunen

sykehuslege må bestille us selv. Ikke overføre oppgaver til flege

sørge for tilgjengelig medikament etter prosedyre

Trussel må håndteres umiddelbart

unødvendig forsinkelse

utskrevet uten at det var avklart om oppgaver kunne utføres

vurdere pas. Ressurs og behov for transport før avreise

Totalt 134


