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Nytt fra
Samhandlingsseksjonen
Samhandlingsutvalget hadde årets fjerde møte
30.august 2017
Godkjente referater fra møtene finner du på hjemmesiden til
Samhandlingsseksjonen ved å gå inn her
«Innhold PLO – meldinger»
Vi har siden samhandlingsreformen i 2012 hatt stort
fokus på det prosessuelle omkring de ulike PLO
meldingene; å sende riktig melding til riktig tid.
Vi opplever flere ganger at det til tross for at alle
meldinger sendes til rett tid, er det usikkerhet
omkring pasienten tilstand og behov for tjenester
etter utskriving fra sykehuset. Som en saksbehandler
så klart sa: «dere sender melding på melding, men jeg
får ikke vite det jeg trenger for å tildele rett tjeneste
til rett tid». Læringsnettverket for gode pasientforløp
på SUS har derfor invitert kommunene til å delta i ett
felles «spinn-off»-prosjekt. Formålet er å utarbeide
felles PLO retningslinjer / maler i forhold til innhold
for å lage sømløse pasientforløp mellom første og
andre linjetjenesten. Prosjektet ble presentert i
Samhandlingsutvalgets møte 30.08.17, og utvalget ga
sin tilslutning til at arbeidet kunne starte. Første møte
ble avholdt 15.september, og vi har som mål at
arbeidet skal ferdigstilles inn utgangen av året.

Deltakere
I prosjektet er der representanter fra de tre ulike
datasystemene som kommune bruker og fra SUS.
Sandnes Marianne Skrettingland, Time- Kristine Ims
Larsen (begge Profil), Stavanger- Stine Haaland m fl
(CosDoc) , Sola Elisabeth Berge Sola, Randaberg
Mona Herheim (begge Gerica)- Egil Johannesen
fagsenter Helse Stavanger og Helse Stavanger Else
Ørstavik Hollund ( prosjektleder).
Har du tips-ideer eller innspill til arbeidet, ta kontakt
med et av medlemmene, eller på mail til
else.ørstavik.hollund@sus.no

PLO fagdager x 2
Fagråd 3 & 5 og 4 arrangerer felles halv
fagdag med tema « Gode pasientforløp» for
somatikken 8.november kl. 11-15 på SUS.
Program og påmelding trykk her
Seksjonen for samhandling arrangerer i
samarbeid med fagråd 2a, Stavanger
kommune og psykisk helsevern halv fagdag
for ansatte 11. desember kl. 11-15 på SUS.
Tema: Sammen om gode pasientforløp innen
psykisk helsevern.
Program er under utarbeidelse, men hold av
dagen allerede nå.
Velkommen!
Velkommen til Møteplassen 23.oktober
Arbeidsutvalget for koordinerende enhet
innen habilitering og rehabiltering samt
samarbeidspartnere inviterer til fagmøte på
Stavanger universitetssjukehus.
Tema for møtet er habilitering og
rehabilitering -til alle som trenger det
Sigrunn Gjønnes fra Helsedirektoratet vil
blant annet snakke om opptrappingsplanen
for habilitering / rehabilitering og hvilke
muligheter den gir. I tillegg vil ny veileder
om kommunenes oppfølging av pasienter og
brukere med store og sammensatte behov bli
presentert.
Program og kontaktperson
http://www.deltager.no/moteplassen_2017
Kjersti.eide@sus.no
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«Utskrivelse før 13»

SAMHANDLINGSNYTT

ett kvalitetsforbedring-prosjektet for mottaksklinikken på SUS
Med mål om å øke andel utskrivningsklare pasienter som reiser før kl. 13 med 30 % innen november 2017
ønsker man å:
-få pasienter i akuttmottak raskere opp til riktig sengepost på dagtid da postene er best bemannet
-begrense lengden på tiden med stort overbelegg i sykehuset da man vet at dette øker risiko for pasientene
-sikre plass til overflyttinger fra intensivavdeling til sengepost på dagtid
-det er svært ønskelig at pasienter som skal til institusjon eller få hjemmesykepleie reiser på dagtid når også
kommunen er best bemannet
Dette jobber vi med ved å:
-strukturere arbeidsdagen slik at pasientene kan klargjøres til hjemreise tidligere på dagen
-strukturerte journalnotat for raskere kunne skrive utskrivningsrapporter og epikriser
-tidlig blodprøvetaking for aktuelle pasienter
-bestille transport tidlig på dagen og sikre gode overganger til annen tjeneste
-fokuserer på kontinuitet mellom lege og pasient under oppholdet på sengepost
-gjøre målinger på den enkelte sengepost over andel utreise før kl. 13
For å få dette til må vi ha god samhandling for pasientens beste. Det er satt ned en arbeidsgruppe med
representanter fra både kommunene (Stavanger, Sandnes, Egersund) og sykehuset som skal bistå inn i
arbeidet. For mer informasjon: ta kontakt med samhandlingskoordinator Else Ørstavik Hollund

Hospitering våren 2018
Vi vil gjerne minne om
hospiteringsordning vi har
mellom alle kommunene og
Helse Stavanger. Dette er en
unik mulighet for ulike
yrkesgrupper å se nærmere på
samhandlingen mellom
tjenestenivåene.
Vårens hospitering foregår i
2018 uke 3 og 4 (ut til
kommunene) og uke 5 og 6
(inn til Helse Stavanger).
Søknadskjema og mer
informasjon finner du på
Samhandlingssiden, trykk her
Søknadsfrist 16.desember
DØGNÅPEN 48042331
SYKEPLEIEFAGLIG
RÅDGIVNIGNSTELEFON
Rådgivning/veiledning angående
sykepleiefaglige spørsmål og
vurderinger

Svein R Kjosavik er fast ansatt som samhandlingslege
i seksjonen. Han er spesialist i allmennmedisin og i
2012 ble han ferdig med sin doktorgrad. Han er også
ansatt som postdoktor ved SESAM.

I 2015 ble han i tillegg prosjektansatt som
samhandlingslege på SUS. I starten var det et mål for
hans arbeid at det skulle bidra til bedre bruk av de
kommunale øyeblikkelig hjelp sengene ute i
kommunene. Imidlertid har hans funksjon blitt mye
bredere, med et fokus på å bedre samhandling både på
tvers i primærhelsetjenesten, på tvers i sykehuset og
ikke minst mellom nivåene. Han utfyller på mange
måter praksiskonsulentene sin funksjon. PKO’ene
arbeider på systemnivå, mens Svein i hovedsak
arbeider på individnivå.
Det betyr at han arbeider med samhandling om
enkeltpasienter. Han har også en oppgave i å gi
feedback eller gå i dialog med enkelt leger – både i
sykehuset og utenfor sykehuset – når det er
utfordringer i samhandlingen eller behov av ytterligere
avklaringer i mer komplekse saker.
Vi er glad for at seksjonen har fått med oss Svein, og
ser at han fyller ett viktig behov i
samhandlingsarbeidet.
Han kan nås på mobil tlf. 904 14 252
eller mail svein.kjosavik@sus.no

Sårkurs 13. og 14. november
- utredning, diagnostisering og behandling
Målgruppe: Alle som jobber med pasienter som har sår -på SUS, ved
fastlegekontor, hjemmebaserte tjenester og sykehjem
Påmelding innen 06.11.17:
•SUS-ansatte: læringsportalen
•Andre:sus.no -> https://www.deltager.no/sarkurs_13112017
Ansvarlig for utgivelse:
Samhandlingssjef Sissel Hauge og samhandlingskoordinator Else Ørstavik Hollund

