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Fordeling av ansvar for aktiviteter oppfølging fra sykehus med overgang til kommune
Aktivitet

Bruker /
pårørende

Fastlege

Sykehusoppfølger

Identifisering/henvisning

Forvaltning
Hjem

A

Inkludering
Tildeling av utstyr
Opplæring

U

Kartlegging (EBP)

U

Rapportering

Forvaltning
TMS

Kommunal
Oppfølger

R

R

A

U

A

U

A

U

A

A

R

U

R

U

R

Vurdering

U

R

Evaluering

R

A

U

R

U

R

R

R

A

U

R

U

R

R

Avslutning

A = Ansvarlig
© PA Knowledge Limited | Confidential between PA and hdir

U = Utførende

R

A

R = Rådgivende
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Beskrivelse av aktiviteter
Aktivitet

Beskrivelse

Identifisering/henvisning

Identifisere brukere som er aktuelle for medisinsk avtstandsoppfølging. Henvise brukere til
aktuell instans.

Inkludering

Vurdere egnethet for avstandsoppfølging og ta beslutning om oppstart av tjenesten.

Tildeling av utstyr

Klargjøre, utlevere og installere utstyr.

Opplæring

Gjennomføre opplæring og veiledning av brukere, personal og pårørende.

Kartlegging (EBP)

Utarbeide og godkjenne egenbehandlingsplan.

Rapportering

Registrere data i henhold til oppsatt plan.

Vurdering

Motta, vurdere og evaluere brukerrapporterte data. Gjennomføre tiltak i henhold til
egenbehandlingsplan.

Evaluering

Vurdere egenbehandlingsplan og nytten av avstandsoppfølging.

Avslutning

Ta beslutning om avslutning av tjenesten. Avslutte oppfølging og samle inn utstyr.
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Faser

Aktiviteter

Bruker

Henvisning

Ønske om
avstandsoppfølging

Inkludering

Gir
samtykke

Utlevering

Får utlevert KIT
på sykehuset
evt når bruker
har kommet
hjem

Opplæring

Utfører
målinger

Fastlege

Sykehusoppfølger

Kommunal
oppfølger
TMS kommune

Forvaltning

Hjemkommune

Sender PLO til
kommune og
dialogmelding
til FL og
forvaltning

Kartlegging

Tverrfaglig
møte
Beskriver
behov og
utfordringer

Rapportering

Starter
prøveperiode
med innrapportering 2
uker

Tverrfaglig
møte
Godkjenner evt
EBH

Får informasjon

Identifiserer og
informerer
bruker

Oppfølging

Oppstart

Rekruttering

Tester KIT gir
opplæring

Kartleggingssamtale.
Dokumenterer
mål og forslag
til EBH.

Tverrfaglig
møte
Evt. Forslag til
EBP

Vurdering

Deltar i endring
av EBP

Godkjenner
justeringer EBP

Gir opplæring
og veiledning i
EBP

Vurderer
registrerte
verdier, agerer
på alarmer

Får informasjon

Overføring
kommune
Får informasjon
fra forvaltning

Får informasjon
om mulig
overføring
kommune

Overføring
kommune
Mottar PLO
sykehus-TMS

Evaluering, videreføring
og avslutning
Evaluering

Avslutning

Ikke lenger
egnet, eller
ønsker å
avslutte

Informere om
overgang til
TMS kommune

Konsulteres

Overfører
oppfølgingsansvar til
TMS/PHT
Informere involverte
og avtaler
innlevering av KIT
Overføring
kommune
Elektronisk
notat/dialogmelding til
TMS/PHT

Mottar PLO
melding

Informeres om
avslutning,
vurderer andre
tjenester

Faser

Rekruttering innlagte pasienter til pilotering av oppfølging sykehus

Aktiviteter

Henvisning

Inkludering

Får informasjon
om utprøving
DHO

Bruker
med
KOLS

Ønsker
avstandsoppfølging

Mottar infoskriv og
Signerer
samtykke

Gir samtykke til
kontakt med fastlege
og kommune

Utskrivende lege legger inn
forslag til referansegrense på
SpO2 og puls i epikrise fra
sykehuset

Fastlege

Identifiserer
bruker

Sykehusoppfølger

Pasienten
oppfyller
inklusjonskriterier

Forteller
pasient om
utprøvingen av
DHO

Går gjennom
info-skriv og
innhenter
samtykke

Ber utskrivende lege legge
inn forslag til referansegrense
på SpO2 og puls i epikrisen

Fastlege
mottar
melding om
pasienten

Sender dialogmelding til
fastlege og forvaltning
om oppstart oppfølging fra
sykehus med mulig
overgang til kommune

Kommunal
oppfølger
TMS kommune

Forvaltning

Hjemkommune

Forvaltning mottar
melding om oppstart
oppfølging fra
sykehus, med mulig
overgang til
kommune - + dialog?

Faser

Oppstart

Aktiviteter

Utlevering

Får utlevert KIT
på sykehuset
evt når
bruker komme
r hjem

Bruker

Opplæring

Signerer
utlånsavtale

Reserverer
time,
dobbeltime?

Fastlege

Tester
KIT

Sykehusoppfølger

Registrerer
bruker i OTH

Innhenter
signatur
på utlånsavtale

Gir opplæring i KIT
under innleggelse/
hjemme hos
pasient

Starter
prøveperiode
med innrapportering 2
uker

Gjør seg kjent
med KIT

Foreslå aktuelle
tidspunkter for
tverrfaglig
møte for utarbei
delse av EBP

TMS kommune

Hjemkommune

Tverrfaglig
møte
Beskriver
behov og
utfordringer

Beskriver
målsetning

Bestiller time
hos fastlege
utarbeidelse av
EBP

Opplæring: (se sjekkliste)
-Går gjennom informasjonsskriv
-Samtykkeskjema
-Utlånskjema

Følger opp med
oppfølgingsverktøyet
som TMS bruker

Kommunal
oppfølger

Forvaltning

Deltar aktivt i
opplæring

Kartlegging

Tverrfaglig møte
Godkjenner
egenbehandlingsplan

Kartleggingssamtale.
Dokumenterer
mål og forslag
til evt. EBP.

Vurdere behov for
dialog med FL, og
evt.
egenbehandlings
plan

Tverrfaglig
møte
Forslag til EBP
og oppfølgingsplan

Sykepleier sender
oppsummering
(spl.notat) fra møte
med EBP til
pasient og fastlege

Faser

Oppfølging

Aktiviteter

Bruker

Rapportering

Opplæring og
veiledning i
bruk av EBP

Utfører
registreringer
(KOLS-algoritmeTELMA)

Kontakter
sykehussykepleier hvis
utrygg

Vurdering

Ny måling eller tiltak
v.behov i henhold til
EBP

Fastlege

Sykehusoppfølger

Opplæring og
veiledning i
bruk av EBP

Kommunal
oppfølger
TMS kommune

Forvaltning

Hjemkommune

Følger opp
bruker i henhold
til individuell
avtale. Agerer på
gul/rød alarm

Evaluerer
registrerte
verdier

Deltar i endring
av EBP

Konsulterer
spesialist ved
behov

Godkjenner
endring i
EBP

Vurderer behov
for justering av
EBP

Utfører
endringer i
EBP

Utfører tiltak og
registreringer i
henhold til
oppdatert EBP

Faser

Evaluering, videreføring og avslutning

Aktiviteter

Bruker

Evaluering

Informeres om
mulig overføring av
oppfølging til
kommune

Overføring
kommune
Informerer om
Koordineringsmøte
mulig overføring
av oppfølging til Legger frem bukers
tilstand og behov for
kommune
videre oppfølging
Overføring
kommune
Koordineringsmøte
Diskuterer overtakelse
av oppfølging med
sh.spl

Kommunal
oppfølger
TMS kommune

Forvaltning

Deltar på
overføringssam
tale over video
i NHN

Overføring
kommune
Koordineringsmøte
deltar ved behov

Fastlege

Sykehusoppfølger

Informerer om
overgang til
TMS kommune

Hjemkommune

Overføring
kommune
Koordineringsmøte
Deltar ved behov

Denne overgangen
må testes og
diskuteres videre.
Kriterier for
overføring,
beslutningsansvar?

Avslutning

Avslutning, ikke
behov.

Mottar elektronisk
notat/dialogmelding

Fasiliterer overførin
gssamtale over
video i NHN

Deltar på
overføringssam
tale over video
i NHN

Sender elektronisk
notat/dialogmelding

Mottar elektronisk
notat/dialogmelding

Mottar elektronisk
notat/dialogmelding
om overtakelse fra
kommune

Leverer KIT

Konsulteres

Mottar melding
om avslutning

Konsulteres
ang avslutning
ved behov

Informerer
involverte

Konsulteres
ang avslutning
ved behov

Mottar melding
om avslutning

Overfører
oppfølgingsansvar til
TMS/PHT

Overtar
oppfølgingsansvar

Sender KIT til
Siemens

