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Flytskjema – korttidsopphold i sykehjem 

Når behov for rehabilitering (evt. andre grunner til korttidsopphold) 
meldes, skriver tildelingskontoret (TK) et FORELØPIG VEDTAK. 
Dette ligger i vedtaksfanen i Gerica og sendes ikke til pasienten før 
MÅLSAMTALEN er gjennomført.  (Frist 14 dager iht. Fvl.) 

Så snart det praktisk lar seg gjøre, gjennomføres TVERRFAGLIG møte 
(hjelpemøte) i avdelingen mellom sykepleier, fysio- /ergoterapeut og 
sykehjemslegen, hvor behandling og videre opplegg diskuteres – basert på 
dokumentasjon, samtaler med pas./pårør. og faglige vurderinger. 

Etter det tverrfaglige møtet (hjelpemøtet) gjennomføres MÅLSAMTALEN 
med pasienten (og pårør.). Dette er en form for ansvarsgruppemøte (pas. 
og fagfolk i avd.), men erfaring tilsier at færrest mulig fagfolk bør delta. 

Hvis det er behov for kommunale tjenester etter utreise, planlegges dette 
sammen med hjemmetjenesten. Vurderinger/tiltak i overgangen sykehjem 
↔ hjem gjøres av en tverrfaglig gruppe. Evt. nytt vedtak skrives av TK. 

Et tverrfaglig team kartlegger pasientens hjemmeforhold og planlegger, 
sammen med pas./pårørende, evt. tiltak i hjemmet (hvis behov). 

Når faglige forhold er klarlagt og pasienten har satt seg mål – skrives 
VEDTAKET og sendes til pas. (TK). (Evt. tidsbegrensning.) 

Før planlegging av utreise gjennomføres SAMTALE med pas. og pårørende. 
Det er viktig at det på forhånd er gjennomført et TVERRFAGLIG MØTE slik at 
behandlende personell er samstemte i kontakten med pas. og pårørende. 
Samtaler gjennomføres av den/de som kjenner pasienten best. 

EVALUERING av forløp/progresjon gjøres fortløpende, minst ukentlig. 
I løpet av behandlings-/rehabiliteringstiden gjennomføres tverrfaglige 
møter etter behov (ansvarsgruppemøter/hjelpemøter). 
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Melding fra sykehuset kommer på eLink og kan leses av fysio-/ergo-
terapeut. Ellers må det skrives som henvisningsjournal i Gerica. 

Avdelingssykepleier er ansvarlig for at møter arrangeres iht. til vedtatte 
retningslinjer og at hovedpunktene i pasientforløpet følges. 
Avd.-spl. oppnevner primærkontakt. 

MOTTAK I SYKEHJEMMET

TVERRFAGLIG MØTE i avd.

Ansvarlig sykepleier på vakt sørger for at MOTTAKET skjer iht. prosedyrene. 
1. Spl./helsef.arb./ass. tilrettelegger de praktiske forholdene ved 

mottaket, som rom, seng, klær, mat og drikke. 
2. Sykepleieprosedyrer: a) legemidlene, b) medisinske prøver, c) klarhet i 

dokumentasjonen. d) Hvis mulig kartlegges hjemmeforholdene før det 
tverrfaglige møtet – evt. kan besøk i hjemmet avtales. 

3. Fysio-/ergoterapeut vurderer pas. (ift. innleggelsesårsak) ved første 
anledning (= senest formiddagen første hverdag etter innleggelsen). 

4. Sykehjemslegen tar innkomststatus → vurdering → plan/ordinasjoner. 


