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Samhandlingsutvalget hadde sist møte 25.05.2016 
Godkjente referater fra møtene finner du på hjemmesiden til 

Samhandlingsseksjonen eller ved å gå inn her  

 
 Ny medarbeider i seksjon for 

samhandling ønskes velkommen 

Linda Susanne Krüger er 

ansatt som ny samhandingskoordinator 

f.o.m. 08.08.2016. 
Linda kommer fra stilling som rådgiver 

og leder for Bemanningssenteret og har 

tidligere erfaring fra 

kommunehelsetjenesten. Her jobbet 

hun i en del år som avdelingssykepleier 

i ungdomsbolig og i demensavdeling på 

Stokka sykehjem. Hun har i en periode 

også jobbet som praksisveileder på 

bachelor-utdanningen for sykepleie på 

UIS. 

Linda vil i tiden fremover hospitere 

både internt i sykehuset og ut i et par 

kommuner, for å få et bedre innblikk i 

de utfordringene  og mulighetene vi 

står overfor med tanke på samhandling.  

Linda vil også delta og være 

helseforetakets kontaktperson i 

læringsnettverket som kommunene og 

helseforetaket er invitert til å delta i.   
 

  

Samhandlingsutvalget skifter 

ledelse 

I henhold til overordnet 

samarbeidsavtale er det igjen tid 

for lederskifte i 

Samhandlingsutvalget. Utvalget 

har fra høst 2015 til dags dato  

vært ledet av kommunene ved 

Anne Helene Frostestad, Helse- 

og sosialsjef i Stavanger 

kommune,  . 

Sekretariatsfunksjonen har vært 

ivaretatt av Anne Brit 

Tengesdal, helsefaglig ansvarlig 

i Helse og omsorgsavdelingen i 

Eigersund kommune.  

F.o.m. høsten 2016 ledes 

utvalget av helseforetaket ved 

Sissel Hauge og 

sekretariatsfunksjonen ivaretas 

av Linda Susanne Krüger.  

Utvalgets medlemmer og hvem 

som er din representant inn i 

utvalget finner du her   

Husk frist for påmelding til 

deltakelse i Læringsnettverket 

15.august. 

www.sus.no/samhandling 

Nytt fra  
Samhandlingsseksjonen 

http://www.sus.no/samhandling
http://www.helse-stavanger.no/no/FagOgSamarbeid/Samhandling/Sider/Samhandlingsfora.aspx
http://www.sus.no/samhandling
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01.01.2017: Kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

innen psykisk helse og rus.   

 

Plikten for kommunene til å etablere 

øyeblikkelig hjelp døgntilbud for personer med problemer 

knyttet til psykisk helse og rus, trer i kraft fra 01.01.2017. I 

den anledning er det gitt ut en ny veileder fra 

Helsedirektoratet som  bl.a.omhandler dette. Det forutsettes 

at tilbudet etableres i et samarbeid mellom kommunene og 

helseforetaket og at det skal reguleres gjennom avtale 

mellom partene.  

 

Avtalen skal som et minimum beskrive kommunens tilbud 

om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, retningslinjer for 

utskrivning og innskrivning av pasienter og gjensidig 

kunnskapsoverføring. Avtalen bør også beskrive 

helseforetakenes samlede akuttilbud, også innenfor 

områdene psykisk helse og rus. 
 

Det fremgår av veilederen at det grunnet lite omfang vil være 

hensiktsmessig og god samfunnsøkonomi å legge disse 

sengene til allerede etablerte senger innen somatikk. 

Kommunene står imidlertid fritt til å velge hvordan de vil å 

organsiere tilbudet i sin kommune.  

 
 

Ansvarlige for utgivelse: 

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

Samhandlingskoordinator Linda Susanne Krüger 

(linda.susanne.krüger@sus.no)      

Hospitering høst 2016 

Minner om søknadsfrist for høstens hospitering som er 

1.september . Aktuelle uker, søknadsskjema  og saksgang for 

søknad finner du her. Husk å beskrive målet ditt med 

hospiteringen slik at programmet kan utformes i henhold til 

dette.   

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf
mailto:sissel.hauge@sus.no
mailto:linda.susanne.krüger@sus.no
http://www.helse-stavanger.no/no/FagOgSamarbeid/Samhandling/Sider/Hospitering.aspx

