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Samhandlingsutvalget hadde årets andre møte 
29.03.2017  
Godkjente referater fra møtene finner du på hjemmesiden til 
Samhandlingsseksjonen ved å gå inn her   

Kommunale ø.hjelp senger – døgn

 

Alle kommunene i opptaksområdet til  
Helse Stavanger har signert på revidert 
delavtale 4 «samarbeidsavtale om 
kommunenes tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp» sammen med Helse 
Stavanger. Revidert avtale gir rom for 
direkte overføring av pasienter fra 
akuttmottak under gitte kriterier, samt 
inkluderer pasienter innen psykisk helse og 
rus. Nærmere kriterier finner dere her 
med tilhørende særavtaler. 
 
Det er i tillegg utarbeidet egne interne 
prosedyrer for overføring til kommunale ø-
hjelp senger.  
 

Vi vil gjerne minne om 
hospiteringsordning vi har mellom 
alle kommunene og Helse Stavanger. 
Høstens hospitering foregår i år uke 
37 og 38 (ut til kommunene) og uke 
39 og 40 (inn til Helse Stavanger). 
Søknadsfrist 1. juni.  
Vi gjør oppmerksom på at høstens 
hospitering også åpner for 
terapifagene. For mer informasjon, 
trykk her . 
 

Nytt og nyttig  
Neste «Nytt og nyttig» møte 
arrangeres i aulaen på SUS 
24.april fra kl 18.00 – 20.30. 
Målgruppen er fastleger, men også 
andre som finner temaene 
interessante er velkomne.  
Programmet og lenke til påmelding 
finner du her 
 
 

www.sus.no/samhandling  

Nytt fra  
Samhandlingsseksjonen 

Kommunale 
øyeblikkelig 
hjelp senger, 
er et tilbud i 
kommunene 
som er like 
godt eller 
bedre enn en 
sykehus-
innleggelse.  
 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/samarbeidsavtaler
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/hospitering
http://praksisnytt.blogspot.no/
http://www.sus.no/samhandling
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Gode pasientforløp for 
eldre og kronisk syke 
 
 
 
 
 
Helse- og omsorgs-
departementet har bevilget 
midler for utvikling av 
læringsnettverk for gode 
pasientforløp i regi av KS og 
Folkehelseinstituttet.  
PasOpp undersøkelsene viser at 
spesialisthelsetjenesten 
nasjonalt (herunder også SUS) 
har mye å gå på før vi er gode 
nok ved overføring av pasienter 
fra sykehuset til 
primærhelsetjenesten. 
SUS deltar sammen med 14 
kommuner i Læringsnettverket. 
Vi har representanter fra 
pleietjenesten og legetjenesten 
fra medisinsk og kirurgisk 
klinikk. Læringsnettverket går 
over 18 måneder, og er 
organisert som gjennombrudds-
prosjekt med forbedrings-
sirkelen som arbeidsmetode.  
  
I første fase har vi vektlagt 
«Utskrivningskonvolutten» til 
de pasientene som skal ha hjelp 
fra kommunen etter utskriving. 
Vi håper på denne måten å sikre 
oss at skriftlig informasjon 
følger pasienten i tillegg til 
elektroniske  meldinger.  
 

PLO meldinger 
SUS mottar årlig i overkant av 
200 avviksmeldinger fra 
kommune helsetjenesten i 
forhold til samhandling. 
Antallet har vært stabilt de siste 
årene!  
  
Samhandlingsseksjonen ønsker 
å bidra med å spre kunnskap og 
informasjon ut til alle 
sengeposter om sykehuset sitt 
ansvar i forhold til utskrivning 
(jfr. delavtale 5). I den 
anledning tilbys 45 minutters 
«to the point» - informasjon. 
Pr.mars er det gjennomført 
undervisning på flere 
medisinske og kirurgiske 
sengeposter. I løpet av april 
tilbys samme opplegget til 
psykiatriske sengeposter.   
 
Dersom flere ønsker 
undervisning - ta kontakt med 
samhandlingskoordinator  
Else Ørstavik Hollund . 
 
Minner ellers om «lommekort» 
som er til hjelp ved sending av 
PLO meldinger. Disse kan fås 
ved henvendelse til 
Samhandlingsseksjonen.  

 
 
 
Ansvarlig for utgivelse:  
Samhandlingssjef Sissel Hauge (sissel.hauge@sus.no) og  
Samhandlingskoordinator Else Ørstavik Hollund (else.orstavik.hollund@sus.no) 

Viktig informasjon til sykepleiere i kommunen.  
Minner om at observasjons og behandlingsavdelingen (OBA) på SUS har en 
døgnåpen rådgivningstelefon 480 42 331.  
Her kan du få råd og veiledning om sykepleiefaglige spørsmål og vurderinger. 
Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med annet fagpersonell i Helse 
Stavanger HF. 
Les mer om tilbudet her  

Hva viktig for 
deg?   

Hva er viktig for deg? 
 

mailto:Else.orstavik.hollund@sus.no
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/sykepleiefaglig-radgivning
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