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Nytt fra
Samhandlingsseksjonen
Samhandlingsutvalget hadde sist møte 30.03.2016.
Du finner godkjente referater fra møtene på hjemmesiden til Samhandlingsseksjonen eller ved å gå inn her
«Informasjonen var mangelfull og
kom ofte for sent»

Tilgang til egen
pasientjournal på nett.

-

22.mai får pasienter i Helse Vest, over 16 år,
sikker tilgang til sykehusjournalen sin
(somatiske notater) på nett.
Det er notater og dokumenter ekskl.
sykepleienotater produsert etter 1.mars, som
vil bli tilgjengelige.
Tilgang til sykepleienotater og journalnotater
innen fagfeltet rus/psykiatri, er utsatt til
september 2016.
Henvisninger fra fastlege eller andre med
henvisningsrett vil også vises som en del av
sykehusjournalen.
Med elektronisk tilgang til
sykehusjournalene vil det bli enklere for
pasientene å bruke sin lovfestede rett til
innsyn og dermed delta mer aktivt i egen
helse og egen behandling.

Dette er oppsummeringen etter landsomfattende
tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning
av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
kommunen.

Helsetilsynet offentliggjorde en rapport fra nasjonalt
tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter,
gjennomført i 2015. Rapporten er basert på 56
tilsynsrapporter fra 19 helseforetak og 37 kommuner.
Det ble konstatert lovbrudd ved de fleste tilsynene,
og tilsynet viser bl.a. til mangelfull og sein
informasjon, manglende oppfølging av
samarbeidsavtaler og svikt i forhold til
legemiddellisten.
Selv om tilsynet i Rogaland kom godt ut av det, er
tilsvarende utfordringer også avdekket hos oss i andre
sammenhenger. Elektronisk kommunikasjon er et
verktøy for overføring av informasjon og det må
sikres at informasjon er sendt i forkant av overføring.
Utskrift av innleggelsespapirer inkl. oppdatert
legemiddelliste skal så langt mulig følge pasienten
inn i sykehuset. Tilsvarende skal utskrift av epikrise/
utskrivningsrapport alltid følge pasienten ut av
sykehuset. Jfr. Delavtale 3 o g 5.

For å få mer kunnskap i hva dette innebærer
anbefales e-læringskurs «Pasienttilgang til
journal» (Se veiledning neste side).

Lovpålagte
samarbeidsavtaler
Reviderte avtaler er behandlet, undertegnet
og oversendt kommunene fra Helseforetaket
sin side. Avtalene legges ut på internett etter
hvert som de returneres fra kommunene og
er å finne under Samarbeidsavtaler.
Fagrådet for delavtale 3 (innleggelse og
opphold i sykehuset) og delavtale 5
(utskrivelse) planlegger et miniseminar for
gjennomgang av disse avtalene.

www.sus.no/samhandling
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Hospitering januar /februar 2016
For første gang var det flere ansatte fra sykehuset som hospiterte ute i kommunene
(9) enn ansatte fra kommunene som hospiterte inn i sykehuset (6).
Hospitering har vist seg å være et viktig verktøy for å styrke samhandlingen mellom
tjenestenivåene og tilbakemeldingene etter et hospiteringsopphold er svært positive.
Neste hospiteringsrunde er uke 43 og 44 for hospitering i kommunene og uke 46 og
47 for hospitering i Helse Stavanger. Søknadsfrist er 1.september. Du finner mer
opplysninger her

uke 46 og 47 hospitering
i Helse Stavanger
Reinnleggelser
i sykehus
Veiledning /
kompetanseoverføring
Søknadsfrist 1 september 2016

Spesialisthelsetjenesten har
veiledningsplikt overfor den
kommunale helse- og
omsorgstjenesten, jf.
Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3.
Rapporten finner du her. Kommunene
Eigersund, Sandnes og Stavanger har
signifikant flere reinnleggelser i forhold
til landsgjennomsnittet, mens Gjesdal
signifikant lavere.
Helse Stavanger har i lengre tid ønsket å
belyse denne problemstillingen nærmere
og har i den anledning sammen med
kommunene Stavanger og Sandnes, bedt
praksiskonsulent sykepleiere se
nærmere på hva som ligger til grunn for
reinnleggelser og gi innspill til tiltak.
Prosjektrapporten sluttføres til
sommeren og vil da kunne gjøres
tilgjengelig.

Omdømmekonferanse 2016
Det planlegges ny Omdømmekonferanse
for kommuner og helseforetak.
Sett av dagen 20.oktober og bli med på
en spennende konferanse om
samhandling i nye tider. Du vil bl.a. få
høre professor Anders Grimsmo
v/NTNU, holde innlegg om hva gode
pasientforløp og overganger mellom
tjenestenivåene innebærer og
prosjektdirektør Gro Johanson, Helse
Stavanger, fortelle om nytt sykehus.
Målgruppen er ledere i
spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten, ansatte i
administrasjon og stab, politikere, fagog brukerorganisasjoner.

I tillegg til retningslinjer for gjensidig
kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling beskrevet i
delavtale 6 og forskning beskrevet i
delavtale 7, disse finner du her, har vi
nå åpnet e-læringskursene i Helse
Stavanger for eksterne brukere.
Kursene er å finne på Helse Stavanger
sin hjemme- side http://www.helsestavanger.no

1.
2.
3.

Trykk deg inn på kurs og
opplæring
Velg E-læring – eksterne
brukere
Registrer deg som ny bruker

Her kan du gå inn i kurskatalogen o g
velge mellom 50 ulike kurs, alt fra smittevern, legemiddelhåndtering,
antibiotikakurs, forebygging av UVI
m.m., til - Pasienttilgang til journal,
prosjektledelse, bruk av DIPS,
brannvernkurs etc.
I tillegg minner vi om
Fredagsundervisningen som for
abonnenter av Praksisnytt er å finne
på : www.sus.no/praksisnytt

Ansvarlige for utgivelse:
Samhandlingssjef sissel.hauge@sus.no og Samhandlingskoordinator marianne.amdal@sus.no

