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Oppsummering 
Her gis en kort statusrapport om tiltak som gjelder samhandling mellom helseforetaket 
og kommunene. 
 
Utskrivningsklare pasienter  
Det har vært en negativ utvikling i antall utskrivningsklare pasienter fra kommunene 
Sandnes og Stavanger inn i 2016. Dette har medført tettere dialog med kommunene som 
har iverksatt tiltak for å snu utviklingen. Dette synes å ha gitt resultater da antall 
utskrivningsklare pasienter igjen er nede på et minimum i begge kommunene.  
 
Møtevirksomhet/konferanser 
I regi av praksiskonsulentene ble det den 03.03.2016 invitert til «Nytt og nyttig»-møte 
hvor allmennleger inviteres til å få med seg siste nytt innen ulike fagfelt. Møtet ble 
arrangert for andre gang og hadde i likhet med forrige gang en oppslutning på ca. 90 
fastleger. Kurset, som gir tellende timer for fastlegene, er godt evaluert og vil bli 
arrangert halvårlig fremover.  
 
På bakgrunn av svært positive tilbakemeldinger på Omdømmekonferansen som ble 
arrangert i regi av Samhandlingsutvalget i 2013, planlegges det ny omdømmekonferanse 
i 2016. Tema i 2013 var «Sammen skaper vi omdømme og tillit». Årets 
omdømmekonferanse vil fokusere på samhandling inn i fremtiden og på viktigheten av 
gode pasientforløp og overganger mellom tjenestenivåene. Konferansen vil bli arrangert 
20.10.16 og målgruppen er helsepersonell, fag- og brukerorganisasjoner, folkevalgte og 
administrativt personell.  
 
Hospitering 



Hospitering for alt helsepersonell ble gjennomført i løpet av januar/februar. For første 
gang var det flere hospitanter fra helseforetaket ute i kommunene (9) enn inne i 
helseforetaket (6). Hospiteringsordningen er veldig godt evaluert og er med å styrke 
samhandlingen mellom helseforetaket og kommunene.  
 
Status kommunale ø-hjelp senger i kommune 
Tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunen er lovfestet fra 01.01.2016. 
Samtlige kommuner har etablert senger, og bruken følges nøye gjennom rapportering 
inn til samhandlingsseksjonen. Det ble ultimo 2015 ansatt en allmennlege i mottak 
lønnet av Stavanger kommune (2015) og av Helse Stavanger i form av 
samhandlingsmidler fra Helse Vest (2016). Samhandlingslegen er ansatt i deltidsstilling 
i første omgang ut 2016. Hovedoppgaven for Samhandlingslegen er å følge opp 
allmennlegene i kommunene for å bevisstgjøre og øke bruken av ø-hjelp sengene. Disse 
tiltakene synes samlet sett å gi resultater. I tillegg har Samhandlingslegen blitt benyttet i 
enkeltsaker for pasienter med sammensatte lidelser og hyppige innleggelser. Her har 
han vært et bindeledd for å bidra til å finne gode løsninger på laveste effektive 
omsorgsnivå.  
 


