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Samhandlingsutvalget hadde årets siste møte 

29.11.2016 
Godkjente referater fra møtene finner du på hjemmesiden til 

Samhandlingsseksjonen eller ved å gå inn her 

  

 
 

Året 2016 går mot slutten og jeg ønsker i den 

anledning å takke dere for det gode samarbeidet 

vi har hatt, samt ønske dere alle en riktig god jul. 

Julehøytiden er en tid for refleksjon, for å senke 

skuldrene og lade opp til ny innsats i 2017. 

Samhandlingsutvalget har i løpet av 2016 hatt 

seks møter.  I tillegg har Samhandlingsutvalget i 

høst arrangert Omdømmekonferanse som også 

denne gangen har fått svært gode tilbake-

meldinger. Takk til dere som stod for 

arrangementet. Ny konferanse planlegges 

arrangert i 2018. 

Årets strategiske ledermøte måtte av ulike 

årsaker utsettes til neste år. Temaet blir som 

planlagt; « Sosial ulikhet i tilgjengelighet til 

helsetjenester» Problemstillingen er rettet mot 

hvor langt helsetjenesten skal strekkes seg for å 

tilby hjelp til personer som ikke evner/har vilje 

til å motta tjenestene som tilbys.   

NY DATO er 12. mai 2017. 

Samhandlingsutvalget har i hvert møte ulike 

tema som presenteres. Disse har variert i tema 

fra avvik som oppstår ved overføring av 

pasienter, risikovurdering ved overføring, 

endrede driftsformer innen fagområder, til etiske 

utfordringer i samhandlingen. Temaene for neste 

år er allerede planlagt og dere kan finne 

presentasjonene sammen med møtereferatene.  

her 
 

Husk hospitering vår 2017! 
Hospiteringsukene for 2017 er endret 

for høsten -  våren blir som planlagt.  

Hospitanter som skal ut i kommunen 

oppfordres til å søke andre 

kommuner enn Stavanger for våren 

2017. Dere vil bli tatt i mot med åpne 

armer og få verdifull kunnskap om 

utfordringer som er annerledes enn i 

storbyer.  

Søknadsskjema, oppdatert flytskjema 

og uker for hospitering finner dere 

her . Søknadsfrist for våren 2017 er 

allerede 20. desember  

Læringsnettverk i regi av KS 

og Kunnskapssenteret  
SUS, sammen med 14 av våre 18 

kommuner, deltar i Læringsnettverk 

om «Gode pasientforløp for eldre 

og kronisk syke.» Reinnleggelser i 

sykehuset har særlig oppmerksomhet 

i arbeidet fremover.  Arbeidsgruppen 

på SUS består av sykepleiere og 

ledere fra medisinske og kirurgiske 

sengeposter, kvinneklinikken, 

alderspsykiatrisk seksjon og 

samhandlingslege.  Vi har vært med 

på første felles samling med 

Rogalandskommunene og Helse 

Fonna og ser frem til fortsettelsen.  

Leder og kontaktperson for nettverket 

på SUS er Else Ørstavik Hollund 

else.orstavik.hollund@sus.no  
 

Nytt fra  
Samhandlingsseksjonen 

http://www.sus.no/samhandling
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/samhandlingsfora
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/hospitering
mailto:else.orstavik.hollund@sus.no
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 Ansvarlig for utgivelse: 

 Samhandlingssjef Sissel Hauge 

 Sissel.hauge@sus.no  
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Revisjon av avtaler.  

 
 

Fra 1.januar 2017 skal plikten til 

å gi tilbud om øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold også gjelde for 

brukere med psykisk helse- og 

rusmiddelproblemer.  

Dette vil være pasienter med 

avklart tilstand og/ eller 

diagnose som får 

tilbakefall/forverring av sin 

psykiske lidelse og /eller 

rusmiddelproblem.  

 

Arbeidet med å revidere den 

generelle avtalen (delavtale 4) er 

i sluttfasen og flere kommuner 

er allerede i dialog med 

helseforetaket for å revidere 

særavtalene i tråd med revidert 

veileder.  

 

Alle særavtalene vil neppe være 

klar til nyåret, men håpet er at de 

vil foreligge i løpet av januar 

måned 2017.  

 

 

Endringer i seksjon for 

samhandling 

I siste nummer av 

Samhandlingsnytt ble ny 

samhandlingskoordinator  

presentert. Av ulike årsaker har 

hun gått over i ny stilling i 

kommunehelsetjentesten og min 

nye medarbeider er allerede på 

plass. Fram til nå har hun bistått 

seksjonen enkelte dager, men hun 

vil fra nyåret tre inn i full stilling, 

noe jeg ser frem til .  

 
Else Ørstavik Hollund har i en 

årrekke vært ansatt som 

avdelingssykepleier på geriatrisk 

sengepost 1A, hvor hun har vært 

med å bygge opp det akutt-

geriatriske tilbudet som Helse 

Stavanger har i dag. Hun har også 

erfaring fra kommunehelse-

tjenesten, har vist stort 

engasjement for samhandling 

mellom første- og andrelinje 

tjenesten samt sittet i fagråd og 

utvalg  som er opprettet for å 

ivareta lovpålagt avtale mellom 

nivåene.  

Else er en av de som har benyttet 

seg av tilbudet om å  hopitere ute 

i kommuen for å øke sin 

samhandlingskompetanse .  

Hun har således vært  en god 

ambassadør for den bilaterale 

hospiterings-ordingen som er 

etablert ,og vil i 2017 besøke flere 

kommuner. 

Else sin bakgrunn og engasjement 

gjør at  hun raskt vil gå inn i 

oppgavene til stillingen som 

samhandlingskoordnator .    
 

www.sus.no/samhandling  
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