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Samhandlingsutvalget hadde siste møte 20.01.2016 

Du finner godkjente referater fra møtene på  
http://www.helse-

stavanger.no/no/FagOgSamarbeid/Samhandling/Sider/Samhandling

sfora.aspx 

 

 
Nyhetsbrev 
Seksjon for samhandling ønsker fra 2016 å gi 

ut dette Nyhetsbrevet minimum 3-4ganger i 

året.  

Nyhetsbrevet vil inneholde nyheter og 

informasjon med fokus på samhandling 

utover det som håndteres i Praksisnytt. 

Seksjon for samhandling vil være ansvarlige 

for innhold og utgivelse, og tar i mot innspill 

fra interne og eksterne samarbeidspartnere.  

 

Innspill sendes til: 

Sissel.hauge@sus.no eller 

Marianne.amdal@sus.no  

 

Vi håper nyhetsbrevet vil oppleves nyttig og 

gjør en fortløpende evaluering.  

 

 

 

 

  

Samhandlingslege 
Alle kommuner skal ha etablert 

kommunale øyeblikkelig hjelp-senger 

inne 01.01.2016. De etablerte akutte 

døgnplassene, også kalt ØHD-senger, 

er et allmennmedisinsk tilbud som 

skal gis til dem som har behov for 

observasjon, behandling og tilsyn, 

men som ikke har behov for 

innleggelse i sykehus. 

Samhandlingslege Svein Reidar 

Kjosavik er et viktig knutepunkt 

mellom sykehuset og primær-

helsetjenesten i dette arbeidet. Han 

kan kontaktes på telefon 904 14 252 

eller Svein.reidar.kjosavik@sus.no 

Avtalene sykehuset har med de ulike 

kommunene om ØHD-senger er å 

finne her  

 

 

E-læringskurs  
Som et ledd i å oppfylle 

spesialisthelsetjenesten sin plikt til 

opplæring og veiledning vil aktuelle 

e-læringskurs på SUS gjøres 
tilgjengelige for eksterne 

interessenter. Kommer tilbake med 

nærmere informasjon.  
 

 www.sus.no/samhandling 

Nytt fra  
Samhandlingsseksjonen 

Flyktninger /asylsøkere 
Helse Stavanger samarbeider med 

kommunene i opptaksområdet for å gi 

flyktningene som kommer til regionen 

nødvendig helsehjelp. 

Nærmere informasjon finner SUS-ansatte her  

http://www.helse-stavanger.no/no/FagOgSamarbeid/Samhandling/Sider/Samhandlingsfora.aspx
http://www.helse-stavanger.no/no/FagOgSamarbeid/Samhandling/Sider/Samhandlingsfora.aspx
http://www.helse-stavanger.no/no/FagOgSamarbeid/Samhandling/Sider/Samhandlingsfora.aspx
mailto:Sissel.hauge@sus.no
mailto:Marianne.amdal@sus.no
mailto:Svein.reidar.kjosavik@sus.no
http://www.helse-stavanger.no/no/FagOgSamarbeid/Samhandling/Sider/samarbeidsavtaler.aspx
http://www.sus.no/samhandling
http://pulsen.sus.no/Tema/Sider/flyktning-asylsøker.aspx
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Fredagsundervisning 

fra Helse Stavanger 

tilgjengelig via 

praksisnytt 

 
De fleste fredager har Helse 

Stavanger undervisning i aulaen 

med forskjellige foredrag. Disse 

kan være av interesse for flere, 

også i kommunene. Vi har over 

tid utviklet Praksisnytt til å 

være en arena for deling av ny 

og nyttig informasjon.   

 

Et av hovedmålene våre i 

strategiplanen for 2013-2017 er 

å være en fremtidsrettet 

kompetanseorganisasjon. Vi 

ønsker å ha et godt samarbeid 

med kommunene når det gjelder 

kunnskapsutvikling og 

kunnskapsoverføring.  

 

For dere som abonnerer på 

Praksisnytt vil foredragsdelen 

av fredagsundervisningen fra og 

med høsten 2015 bli filmet og 

være tilgjengelig i 3 måneder 

etter at undervisningen har 

vært.  

 

Fredagsundervisningen finner 

du på den lyseblå menylinjen 

under  

 

 www.sus.no/praksisnytt 

 
 

Lovpålagte 

samarbeidsavtaler 

mellom Helse 

Stavanger HF og 

kommunene. 
 

Avtalene som ble undertegnet i 

2012 er nå gjennomgått og 

revidert.  

Fagrådene som er opprettet i 

tilknytning til lovpålagte 

samarbeidsavtaler mellom 

spesialisthelsetjenesten og 

kommunene, har gitt sine 

innspill til revisjon av 

delavtalene.  

Innspillene er behandlet i et 

partssammensatt utvalg og vil 

medføre endringer i enkelte 

delavtaler. 

Avtalene er klare for signering 

og legges ut så snart de er 

behandlet i kommunene på 

www.sus/samhandling.no 

 

Ansvarlige for utgivelse: 

Samhandlingssjef Sissel Hauge (sissel.hauge@sus.no) og  

Samhandlingskoordinator Marianne Amdal (marianne.amdal@sus.no )  

Hospitering 2015 – rapport 

Totalt i 2015 har 38 personer hospitert. 

25 fra kommunene til Helse Stavanger og 13 fra sykehuset og ut i 

kommunene. Gledelig at mange yrkesgrupper er representert, og at 

hospitantene fordeler seg på mange divisjoner og flere kommuner. 

Søknadsfrist for hospitering høsten 2016 er 01.09.2016 

 Nyttig om 

samhandling. 
Det nasjonale nettverket for 
implementering av 
samhandlingsreformen leverte sin 
sluttrapport i desember 2015.  
Her pekes det på en rekke tiltak 
som bør vurderes for å nå målene 
i samhandlingsreformen.   

http://www.sus.no/praksisnytt
http://www.sus/samhandling.no
mailto:sissel.hauge@sus.no
mailto:marianne.amdal@sus.no
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/23/sluttrapport-gir-rad-for-a-lykkes-med-samhandlingsreformen/

