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Innledning
NYE RANDABERG HELSESENTER

Randaberg kommune holder på å bygge nytt sykehjem som vil stå ferdig i løpet av 2018. Kommunen har 
gjennomført en behovskartlegging for å synliggjøre ønsker og behov. Randaberg kommune vurderer å anskaffe en 
løsning som dekker disse behovene. Dette dokumentet belyser kommunens behov og ønsker og vi ønsker at du 
som potensiell leverandør beskriver følgende: 

1. Hvilke løsninger har dere i dag som dekker hele eller deler av behovet?

2. Hva tror dere at dere kunne utviklet av det dere eventuelt ikke har?

3. Hva mener dere forblir en drøm og ønsketenkning?

Vi inviterer dere til å beskrive de tre punktene kort i et word-dokument på maksimalt 3 sider,    
gjerne kortere innen 20. desember. 

I tillegg inviterer vi til dialog ved å sette opp individuelle videomøter på Skype der dere kan dele en presentasjon 
med oss for å belyse de tre punktene mer detaljert. Møtene gjennomføres i løpet av uke 1 i 2018. 

Møter settes opp ved å kontakte Marit Hagland - marit.h@valide.no – telefon 45261799 som er ansvarlig for å 
koordinere møtene. 

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon som skal håndteres konfidensielt må presiseres i skriftlig og muntlig 
fremstilling. 

Basert på informasjonsinnhentingen vil kommunen vurdere hva de ønsker å anskaffe. Anskaffelsen er planlagt  
1. kvartal 2018.

todelt

1

Målsetning

Skissere “en fin dag” for brukere av syke-
hjemmet gjennom en stegvis brukerreise, 

og kartlegge tilhørende behov.

2Kartlegge mulighetsrommet 
ute hos leverandørene. 
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Bruker og behov
Pasient

Odd 82 år

• Odd skal inn på korttidsopphold. Han fikk et lårhalsbrudd etter at 
han falt på isen på vei hjem fra butikken. 

• Odd har artrose og diabetes og er nok begynnende dement. Han 
går på blodfortynnende medisiner.

• Odd bor til vanlig i eget hus alene, han mistet kona for tre år siden.
• Odd har en datter, Åse, som fortsatt bor i Randaberg og en sønn, 

Geirmund, på Klepp.
• Ønske: «Jeg vil helst bare hjem igjen, du vet, jeg er jo et vanedyr. 

Jeg klarer meg godt og liker best å lage kaffen selv. Jeg drømmer 
om å dra på cruise.» 

• Oppdager økende kognitiv svikt.

Bruker og behov
Pårørende

Åse 53 år

• Åse har tre voksne barn og gleder seg til å bli bestemor i januar. 
Åse er datteren til Odd, som skal inn på korttidsopphold. 

• Åse bor luftig og godt på Bø i Randaberg, og jobber som 
fysioterapeut i Stavanger Kommune. 

• Ønske: «Jeg ønsker å føle meg trygg på at far har det bra. Det 
hadde vært herlig med en enkel kommunikasjon i en travel 
hverdag.»

• Travel. Har ikke tid til å besøke faren. 
• Vil ha informasjon, men har ikke tid til møter i arbeidstiden.
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Ankomst

•  Vi ønsker beskjed når pasienten REISER fra sykehuset. Det 
er i dag tjenestekontoret som har første kommunikasjon 
med sus, når en pasient blir meldt utskrivningsklar, dette for 
å gjøre en vurdering om behov/kartlegging om mulig med 
andre tilbud som hjemmesykepleie o.l. Tjenestekontoret 
gir oss beskjed om det har blitt vurdert at pasienten skal 
til sykehjemmet. Jeg tenker at det er den ordningen vi skal 
fortsette med. Det som hadde vært greit var om når vi 
venter en pasient, fikk vi en melding om at pasienten var på 
vei til oss. Ofte kan vi gå og vente på en pasient en hel vakt, 
så komme han ikke før kl 21, pga ambulansekø/lang tid før 
blitt skrevet ut/endringer m.m. Det er noe med det å være 
forberedt på at ny pasient ankommer i nær tid, da kan man 
planlegge deretter.

•  Pasienten får informasjon om at han skal laste ned en 
app på smarttelfonen sin – her ønskes han velkommen til 
Randaberg Helsesenter.

•  Pasient kommer til inngangen med ambulanse. Personalet 
venter han og de har hans personnummer. Pasient kommer 
inn ved å notere personnummer i inngangen eller ved at han 
benytter appen han lastet ned. 

•  Når han ankommer får han beskjed om å sjekke seg inn 
via en app - der får han beskjed om at han skal på rom 
nr.208 i 2. etasje og hva koden er til inngangsdøren. Han 
og ambulansepersonellet låser seg inn og tar heisen opp i 
2.etasje.

•  Ansvarlig sykepleier får melding om at pasient er ankommet. 
Hun får da en oppgave i appen sin der hun må huske å 
ha en velkomstsamtale med han. Sykepleier kan delegere 
samtalen videre dersom hun er opptatt. 

•  Utenfor rommet henger det et digitalt bilde av pasient og 
romnummer. 

•  Alle ansatte får beskjed om at en ny pasient har sjekket inn 
– navn, bilde og info til alle ansatte.
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Brukerreise “En fin dag” for pasient og pårørende 

Ankomst forts.

•  Pasient ønskes velkommen i den nye appen og på 
TV-en på rommet. Her står det at han kan tilkalle 
personale ved å bruke appen eller smykket som 
ligger ved sengen.

• Det at pasienten har på smykke/armbånd bør være 
nok til at døren åpnes. Det bør ikke være nødvendig 
å holde smykke bort til låsen. (I og med at de fleste 
som er på sykehjem har en demenssykdom, vil det å 
måtte utføre en handling for å åpne døren(utover å ta 
i dørhåndtaket), være for avansert.

•  I appen står det hvem som er hans primærkontakt og 
hvem som jobber på helsesenteret. Det står også en 
del praktiske opplysninger om helsesenteret, når det 
er måltider og hva det er planlagt til middag. Her vil 
det også være mulig å bestille et alternativ.

•  Pasient får også beskjed om å fylle ut en del 
spørsmål inne i appen mens han venter på sykepleier.

Pårørende 

• Valg av hovedpårørende er viktig for at personalet på 
helsesenteret kan holde kontakten under oppholdet.

• Under velkomstsamtalen med sykepleier legges 
nærmeste pårørende inn i Gerica og pårørende får 
invitasjon til å logge seg på sykehjemmets app. Her 
kan pårørende finne informasjon om sykehjemmet, 
måltider, hvem som er på jobb, hva som forventes av 
pårørende etc.

• Pårørende bruker sykehjems-app’en under hele 
oppholdet som en kommunikasjonskanal med 
personell og pasient. Med denne appen kan kan 
han også låse seg inn og ut av sykehjemmet alt 
etter ønske. (e-lås) Pårørende har også tilgang inn til 
rommet der deres pårørende bor.

Pårørende forts.

• Det er viktig for helsesenteret at pårørende føler seg 
invitert og velkommen, det er ønskelig at de skal føle seg 
som en ressurs og støtte til personalet som jobber på 
helsesenteret dersom det er mulig.

• «Når pårørende har tid» - Pårørende får anledning 
til å delta på møter med leger og andre via 
videokommunikasjon dersom de ikke er fysisk tilstede, 
enten live eller gjennom opptak av deler av møtet. 
Eventuelt kan pårørende selv stille spørsmål inn til 
sykehjemslegen gjennom appen de har fått.

• Pårørende blir mer og mer krevende, vil vite mer og ha 
mer fleksibilitet det er derfor viktig for helsesenteret at 
løsningene legger til rette for aktiv deltakelse.

• Personalet avdekker ofte at pårørende er utslitt 
eller har egne udekkede behov når deres nærmeste 
kommer på sykehjem. Derfor ønsker helsesenteret å 
tilby at pårørende kan bestille og betale for mat fra 
helsesenterets kjøkken. Dette gjør de via appen de har 
lastet ned. 

Inn på sykehjemmet

• Det må være godt skiltet/merket til rommene, slik at 
pårørende og andre finner frem selv, se mot hotell.

• Ambulansepersonell legger pasient i senga. Pasient 
møtes med en velkomstdrink og frukt og på tv’en står 
det «Velkommen til Randaberg Helsesenter» med mer 
utfyllende informasjon under. Det er viktig å lage trygge 
omgivelser for en usikker og forvirret pasient med mange 
spørsmål.

• Sykepleier kommer etter en stund og gjennomfører 
velkomstsamtale med en pasient. Her går de gjennom 
skjemaet som han allerede har startet på å fylle ut, eller 
hjelper han å fylle ut.

Inn på sykehjemmet forts. 

• Her bestemmes det hvilke varslinger man ønsker 
fra pasientrommet for å gjøre oppholdet så trygt 
som mulig. Det må være mulig å velge mellom, 
alarmknapp som armbånd, vanntett alarmknapp 
i dusj, alarm som detekterer eventuell fall, nattlys 
som kommer på automatisk om natten, sensor som 
monitorerer søvnmønsteret og at vedkommende 
ligger i seng, har stått opp eller har gått på toalettet 
men ikke kommet tilbake. 

• Pårørende kan ha fylt ut litt informasjon gjennom 
app’en, da hun ikke kunne møte på samtalen. 

• Pårørende får en sms/melding i app om at pasienten 
er vel installert og har hatt velkomstsamtale.

• Hovedpårørende og pasient bestemmer tilganger hun 
samtykker også til varlene dersom pasient ikke har 
samtykkekompetanse. 

• Pasientene bruker egne klær og får derfor opplæring 
i hvor skittentøyet skal legges. Alle klær merkes med 
en tag som gjør at man vet at de tilhører pasient.

Måltid

• Pasient får en melding på tv’en om at nå er mat 
servert i spisestuen og hvor han skal gå for å finne 
stuen. 

• Dersom personalet er forsinket med å klargjøre 
maten, kan de legge inn et «delay» på påminnelsen.

• Det må være godt skiltet til maten men dersom 
pasient ikke finner frem kan personalet enkelt 
lokalisere han på bygget ved hjelp av smykket han 
har på hånden.
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Ut på tur

• Ofte er pasientene med demens i god fysisk form, men 
de som er helt klare er i dårlig fysisk form. Kan begge 
gruppene får mulighet til å lufte seg litt? 

• Personalet har ikke anledning til å gå tur med beboer 
men det er registert i systemet at beboer bør gå en tur 
hver dag. Dersom pårørende går tur rapporteres det 
automatisk i systemet. Alternativt vil frivillige automatisk 
få opp et behov om gåturen og kommer til planlagt tid for 
å ta med pasient på tur.

• Lokaliseringsteknologi vil være nødvendig under turen. 
Kan app’en benyttes her eller må man ha med eget 
utstyr? 

• Pasient bruker alarmen de har på seg allerede, den rekker 
også ut et stykke og har sporing.

• Det går et varsel dersom pasienten går ut av bygningen 
og han spores til noen finner han.

Brukerreise “En fin dag” for pasient og pårørende 
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Morgen

• Om morgenen vet personalet at pasient er våken og 
det registreres automatisk i systemet og journal.

• Når pasient ønsker hjelp til å stå opp før avtalt tid kan 
han tilkalle personale med app eller alarmen. 

• De ansatte får meldingen inn på sine nettbrett og det 
registreres hvem som er på vei, når noen har kommet 
på rommet og hvem det er. 

• Dersom personalet som er tilstede oppdager at hun 
trenger hjelp kan hun kalle på flere ansatte.

• 

Hjem fra sykehjemmet

• Før pasient skal flytte hjem, har han fått innføring i 
ny teknologi og hjelpemidler som han skal benytte 
hjemme. Opplæring i de nye løsningene gjøres inne 
på rommet til pasient. 

• Pårørende har også fått melding om at pasient skal 
sjekke ut. Dersom hun ikke har anledning til å hente 
han får hun melding om en frivillig kommer og hjelper 
han hjem.

• Pasient sjekker ut med en utsjekkssamtale og alle 
ansatte får melding om at han har flyttet ut.

• Rengjøringspersonell får beskjed om å klargjøre 
rommet.

• Pårørende og pasient får mulighet for å evaluere 
tilbudet og komme med tips og råd på forbedringer.

Kveld

• Pasienter ønsker oftest å trekke seg inn på rommet sitt 
etter middag, «de er forsynte» og ønsker alenetid. 

• Det må være mulig å leie en god film på rommet eller se 
på TV.

• Kanskje ønsker pasienten å ta en telefon eller et 
videomøte med familien? 

• Eller høre på lydboken han fikk til jul i fjor eller leie/låne en 
på biblioteket.

Natt 

• På rommet er det nattlys til toalettet som kommer på 
med en gang pasient går ut av sengen

• På toalettdøren lyser et bilde som illustrerer bad/toalett.

• Det er ønskelig å forebygge fall og uønsket vandring på 
natten – dersom mulig bør pasient få beskjed om at det 
er natt hvis han tenker på å gå ut på gangen.

• Dersom mulig er det ønskelig å forebygge fall inne på 
rommet.

• Det er ønskelig at personalet kan gjennomføre digitale 
tilsyn på natt i stedet for å forstyrre pasienten når han 
sover. Dette har han allerede samtykket til inne i appen.

Måltid forts.

• Pasient forsyner seg selv ut ifra anbefalinger fra 
personalet, det er fokus på å ikke passivisere så det 
serveres individtilpasset mat i små porsjoner. Maten 
som er spist blir automatisk registert og rapportert inn i 
journal for hver pasient 

• Personalet går rundt og snakker om kostholdsråd med 
den enkelte. 

• På et bord innerst i spisestuen står det frukt og kaffe 
som pasienter og pårørende kan forsyne seg med når 
som helst  under oppholdet.

Ut på tur forts.

• Dersom pårørende/frivillige går tur med pasient skal 
det ikke varsles dersom de går ut, men registeres 
i systemet ved at pårørende avstiller alarmen som 
genereres når beboer går ut. 

• Det registreres også når pasient er tilbake.

• Dersom det skjer noe uforutsett på turen vil 
pårørende kunne tilkalle hjelpepersonell via alarmen, 
appen eller GPS-en som pasient har med seg.

Aktiviteter

• Det står en gåstol klar på rommet til pasienten 
dersom han trenger det. 

• Pasient kan også «bestille» en ergometersykkel på 
rommet eller andre aktiviteter som tur med frivillige.

• Spillteknologi tilbys som en aktivitet, blant annet 
tilbyr sykehjemmet «å sykle» rundt i Randaberg 
digitalt.

• Det er TV med filmleie på rommet.

• Det er mulig å snakke med pårørende gjennom TV’en 
på rommet eller via Appen.

Vandring

• Døren til rommet er låst for andre enn pasienten, 
ansatte og pårørende. 

• Godt skiltet til rom, spisestue og andre sentrale rom.

• Dersom pasient vandrer på natt vil personalet 
automatisk få melding om dette. 

• Rastløshet i løpet av dag/natt vil også bli registrert.
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Pasient og pårørende
Ønskeliste

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
• Nødvendig informasjon til pasient og pårørende gjennom en digital løsning.
• Det er viktig at pårørende kan kommunisere sine behov direkte i løsningen og få respons.
• Pårørende ønsker kontakt med lege uten å være fysisk tilstede, eksempelvis møter med et referat eller små 

videosnutter i appen.
• Alle i personalet har til enhver tid oversikt over hva pårørende vet. Unngår at ansatte blir satt opp mot 

hverandre. 
• Kunne gi rett og god informasjon til pårørende, man kan ikke forvente at pårørende skal stille i arbeidstiden 

for å få riktig informasjon. 
• Pårørende og beboer har mulighet for å snakke sammen via video.

MEDISINERING
• Pasientsikkerhet må ivaretas for beboer.
• Beboer bør lære seg å benytte en app som gir han full oversikt over de medisinene han skal ta til   

enhver tid.
• Denne må være integrert med en medisinliste.
• Man bør teste ut om det holder med app med påminnelse, dosett, medisindispenser eller 

molidosedispenser.

VELKOMMEN
• Pårørende må føle seg velkommen, kunne komme og gå når de selv ønsker det selv om man har 

adgangskontroll.

Bruker og behov
Ansatt

Mona 59 år

• Mona er hjelpepleier og trives godt på jobb. Hun brenner for å 
motivere både pasienter og pårørende.

• Mona er skilt og har to voksne barn, og to barnebarn på 1 og 2,5år. 
• Mona er skeptisk til endringer, da spesielt hvis det er noe på data.
• Mona er flink med menesker og opptatt av fellesskapet på jobb.
• Ønske: «Jeg skulle ønske jeg hadde mer tid på jobb, mer tid til å 

se pasienter og pårørende, sette meg ned å prate med dem om 
deres behov og spørsmål.»

• Vondt i ryggen, klarer ikke lenger tunge løft. HMS er viktig.
• Gleder seg veldig til å komme inn i nytt sykehjem, det har gitt en ny 

giv. 
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Medisinering forts.

• Et medisinrom på to etasjer er en utfordring i dette 
bygget.

• Smart medisinering som henter rett medisin til rett tid til 
rett pasient.

• Legemiddeldosering er en stor utfordring.

• Sykepleierne blander antibiotika og smertepumper mm., 
det blir mer og mer avansert.

Varsling

• Dokumentere umiddelbart eller automatisk: Avføring; 
diare, farge (når unaturlig), lukt, hard avføring, fare for 
blod og galleproblemer

• Fall og alarm fra rom 

• Når pasienten er våken og trenger hjelp

• Nødalarm - voldelige beboere, sykdom eller fall.

• En av beboerne på avdelingen blir aggressiv under 
morgenstellet personalet har behov for å tilkalle hjelp 
men får ikke tak i alarmknappen. Er det mulig å tilkalle 
hjelp på en annen måte – f.eks ved å rope?

Rapportering

• Mottar epikrisen digitalt, ikke på papir. Epikrisen går 
direkte inn i Gerica.

• Lett å hente ut pasientens statistikk og pasientens mål 
(hva er viktig for pasienten og målet med oppholdet)

• Oversikt over periodiske avtaler, som årskontroll hos 
legen, hver 3.mnd B12.

• Rengjøringsassistenter, boassistenter og 
hjelpemiddelkoordinatorer bør få oversikt over sine 
oppgaver digitalt når de kommer på jobb.

Brukerreise “En fin dag” for ansatt

Ankomst garderobe

• Lett tilgjengelige uniformer og håndklær

• SPA-følelse med dempet belysning, duft, rolig musikk og 
en håndkrem. God følelse

• Inngangdøren til bygget må også kunne åpnes uten 
at det skal være nødvendig å slå inn en kode. Det 
er vesentlig at de ansatte slipper å gjøre noe for at 
inngangsdøren skal åpnes.

Stille rapport

• De ansatte henter nettbrett og logger seg på. Får oversikt 
med dagens arbeidsliste, kollegaer på jobb, hva som har 
sjedd på forrige vakt etc.

• Lese rapport fra nattevakt, og får tid til å snakke sammen 
før vaktskiftet.

Morgenmøte/vaktstartsmøte 

• Det er tid til refleksjon, blant annet bearbeide dødsfall

• Eneste gangen personalet er samlet. Samlingspunktet 
skal være effektivt og hyggelig

• Tavlemøter – pasientsikkerhet. Avvik, risikosone og 
kvalitetsområde, bør gjøres digitalt.

Stell

• Personale har med seg nettbrett som festes på kroppen.
Det må være enkle festanordninger for nettbrettet på 
pasientrom, ved skyllerom, på medisinrom, i stua, ved 
tavla for tavlemøte, kanskje flere steder også

• Tunge løft unngås ved hjelp av heis

• Tilstedemarkeringer viktig – slippe å lete etter personell 
når det skjer en krise.

Velkomstsamtaler

• Klargjøre rommet i forkant

• Velkomstsamtale med en sykepleier, men sykepleier 
kan delegere til andre ledige slik at samtalen blir 
avholdt så snart noen har anledning. 

• Velkomstsamtalen er integrert i Eroom. Den som 
kommer inn for å ta samtalen, tar med seg lifecare 
eroom. 

Frivillige

• Aktivitetsdosetten er innført, men det krever 
koordinering av frivillige

• Organisert samarbeid med frivillige til de tingene som 
vil avlaste personale er viktig

• Flere frivillige har helsefaglig bakgrunn, dette bør 
registreres i systemet.

• Personalet bruker mye tid til å følge pasienter til 
tannlegen etc. Det hadde vært fint å kunne legge inn 
«ønsker» som frivillige kunne hjulpet med. Dette ville 
kanskje opplevdes mer meningsgivende for frivillige 
også, at de da automatisk blir «sett».

Medisinering

• Mye avvik og feilmedisinering. Ikke hotell, men 
pasienter må føle seg trygge.

• Ønske: ferdig doserte medisiner som sier når på døgnet 
de skal tas fra sykehuset.

• Ønske: God kommunikasjon mellom fastlege, sykehus 
og sykehjem for å sikre rett medisinering.
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Rapportering forts.

• Dokumentere en rekke hendelser som når beboer har 
stått opp, lagt seg, bruk av medisiner og inntak av mat.

Kveld

• Fagarbeidere gir medisiner på både dag/kveld og 
natt, ikke bare på kveld. Vi er avhengige av at de kan 
gi medisiner fra dosett på alle vakter. Det er generelt 
viktig å ha en oversikt over hvem som kan gjøre hva, 
på alle vakter. Leder har en oversikt i dag, men denne 
er ikke tilgjengelig for alle ansatte (kompetanse i GAT)  

Natt 

• Dokumentere umiddelbart eller automatisk: Om person 
er våken eller sover ved natterundene

• Av 147 nattlige besøk var kun 10 på over 1minutt. Kan 
resten erstattes av teknologi? 

• Nattlig tilsyn bør kunne gjøre digitalt 

Overgang

• Sikre at alt dokumenteres, slik at «hvem som helst på 
jobb» har informasjon tilgjengelig. Unngår tidstyver og 
feilinformering.

• Muntlig rapport erstattes av Gerica.

Overlappe morgenstellet

• Nattevaktene overlapper pasientene kl 07:30-07:40.
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Oppsummering av workshop
Erfaringer og evalueringAnsatt

Ønskeliste

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
• Det brukes mye tid på informasjon og kommunikasjon, spesielt på kveldstid. 
• Pårørende vil helst prate med en sykepleier, og det er ikke mange sykepleiere på kveldstid.
• Ønsker å kunne gi rett og god informasjon til pårørende, man kan ikke forvente at pårørende skal stille i arbeidstiden for å få 

riktig informasjon. 

LEGEMIDDELHÅNDTERING 
• Legemiddelhåndtering - her brukes det også mye tid. Det er mye avvik/feil og mye frustrasjon, dette går ut over 

pasientsikkerhet og pasienten.

SAMHANDLING
• Bedre samhandling med sykehuset og fastlege. Av og til er ikke epikrisen klar og vi vet ingenting om medisiner. 
• Likt pasientjournalsystem som samkjøres med sykehuset. Tenke helhetlig.
• Andre utfordringer er fall, ernæring, trykksår og palliative senger. 

Det var spesielt informasjon og kommunikasjon mellom ansatte og pårørende som ble løftet opp som et viktig punkt. Pårørende 
må tenkes på som en ressurs og da må det legges til rette at pårørende selv kan bestemme når de kan hjelpe og innhente 
informasjon. Rett informasjon til rett tid, pårørende kommer ofte på kveldstid og da er det ikke alltid personalet vet nok om 
pasienten. “Når pårørende har tid...” at de blir hørt. Kontakt med lege uten å være fysisk, eksempelvis møter med et referat i 
appen. Man kan ikke forvente at pårørende skal stille i arbeidstiden for å få riktig informasjon. 

Pårørende må føle seg velkomne til sykehjemmet, og de må kunne komme og gå når de selv ønsker det. En digital løsning til hvor 
pårørende kan logge seg inn og få tilgang all informasjon fra sykehjemmet, samt legge inn informasjon om pasient og pårørende. 
Denne løsningen kan kanskje også benyttes som en adgangskontroll. 

Legemiddelhåndtering - her brukes det også mye tid. Det er mye avvik/feil og mye frustrasjon, dette går ut over pasientsikkerhet 
og pasienten.

Bedre samhandling med sykehuset og fastlege. Av og til er ikke epikrisen klar men sykehjemmet vet ingenting om medisinbehov.  
Likt pasientjournalsystem som samkjøres med sykehuset ville bidratt til at systemet fungerer helhetlig. Andre utfordringer er fall, 
ernæring, trykksår og palliative senger. 

Innkomstsamtalen er viktig. Pasient skal føle seg velkommen selv om det ikke står en ansatt og venter på den ved døra. Dette 
kan gjøres ved å benytte tv’en på rommet som en velkomstplakat og gjerne sette fram en velkomstdrink(gjerne bare vann) og ha 
klart nødvendig utstyr som er etterspurt. For å hjelpe de ansatte, kunne sykepleieren fått beskjed på nettbrettet når ny pasient 
ankommer. Dersom sykepleieren er opptatt, kan samtalen delegeres til en annen ansatt som er ledig. Oppsettet til en slik samtale 
ligger inne i systemet.   

De ansatte har stille rapport på nettbrettene sine og slipper å bruke møtene på informasjonsinnhenting, men heller på kvalitetstid 
som refleksjon.
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Viktig å få med i løsningen
• Registrere om pasientene har vært våkne eller sover ved 

nattlige sjekker.
• Registrere om det har vært spesielle hendelser og om 

pasienter har fått behovsmedisin
• Notere hvor mye mat og drikke som inntas til hvert måltid
• Håndtering og registrering av medisiner
• Medisinering er et av områdene der det ofte er noe høyt 

avvik
• Medisineringsavvik: at man har signert uten at medisin er 

gitt, at man ikke har signert, men at medisinen er gitt eller at 
man både har glemt å signere og gi medisin

• Dokumentere umiddelbart eller automatisk: 
• Om person er våken eller sover ved natterundene 
• Avføring; diare, farge (når unaturlig), lukt, hard avføring, 

fare for blod og galleproblemer 
• Medisinhåndtering 
• Mengde væske og mat pasienten inntar 
• Avvik

• Ha oversikt over hvem som ringer på inngangsdøra og vil 
inn via mobilen

• Inngangskontroll: Nøkkelkort/kode/app til pårørende
• Toveiskommunikasjon mellom pasientens rom og ansatte 
• Å kunne gjøre ”alt” på telefonen 
• Kunne se liste over utløste alarmer 
• Mulighet for å ”slumre” alarmer lenger enn 30 sekunder,  

for eksempel 5. eller 10. minutt 
• Kunne skru av lydvarsel 
• Påminnerfunksjon 
• Dokumentere hendelser underveis, som å registrere når det 

blir gjennomført tilsyn på natt, om pasient er våken eller 
sover.

• Nytt medisineringsskap/system der man bruker pc til å åpne 
medisinskap, for å få tilgang til riktig medisin og registrere 
medisinbruk 

• Varsel ved smerter eller akutt sykdom 
• Varsel til å søke trygghet 
• Varsel når de er sultne/kaffetørste 
• Varsel når de ønsker å komme ut på stua
• Hjelp til praktiske gjøremål (eks: plukke opp avis fra gulv) 
• Særlig ønske om sosial kontakt og opplevelse av trygghet, 

samt å få hjelp til å gå på toalettet, blir fremhevet av ansatte 
som viktige grunner til at pasientene bruker alarmene

• Forstå at de kan varsle og hvor de kan varsle
• Enkelte pasienter har alarmer på dørene sine om natten. 

Personalet får da varsel når dørene åpnes, og for enkelte 
pasienter fungerer som trygghetsalarm. 

• Personer med demens forstår ofte ikke hvordan man kan 
bruke alarmen på rommet sitt og søker ofte ut i gangen for å 
få kontakt med personalet, dette bør unngås.

• Nattevaktene ved ett sykehjem ser til pasientene tre ganger 
hver natt. Når nattevaktene går inn til pasientene må 
døralarmene skrues av og på med en bryter. 

• På et nyere sykehjem kan de bruke pc til å markere dører og 
få varsel på personsøker om noen går gjennom dørene, for 
eksempel på nattetid. 

• Brannvarsling inngår også i det automatiske 
varslingssystemet. I tillegg har noen sykehjem ovnsvakt/ 
komfyrvakt på stekeovner.


