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Oppsummering 
Her gis en kort statusrapport om tiltak som gjelder samhandling mellom helseforetaket 
og kommunene. 
 

Om kommunenes plikt til å ivareta øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
 

Plikten omfatter  
Kommunene har frå 2016 plikt til å sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og 
omsorgtjenester til pasienter og brukere som har behov for øyeblikkelig hjelp. 
Ordningen gjelder for somatiske problemstillinger men fra 2017 vil kravet også gjelde 
psykisk helsevern og rus.  
 

Formålet er: 
• At tjenestene skal gis nærmere der pasienten bor. 
• At tjenestene skal være bedre eller like gode som et alternativt tilbud i 

spesialisthelsetjenesten. 
• At tjenestene skal bidra til å redusere tallet på øyeblikkelig hjelpinnleggelser i 

spesialisthelsetjenesten. 
 
Status i Helse Stavangers opptaksområde 
Det er i dag stor variasjon i bruken av sengene innen somatikk. Tilbudet i Stavanger 
kommune hadde i juli måned en beleggsprosent opp mot 90 %, men færre etablerte 
senger (ca. 2/3) enn anbefalt.  Liggetiden var i gjennomsnitt 8 døgn. Jæren ØHD med 12 
senger, hadde en beleggsprosent på 39 % og liggetid på 3,4 døgn. I øvrige tilbud med 1 – 
2 senger varierte belegget fra 15 – 64 % og liggetiden fra 2 til 5 døgn. Helseforetaket har 
ikke registrert noen merkbar reduksjon i innleggelser etter at sengene ble etablert tross 
tett oppfølging. Sengene som etableres innen psykiatri og rus vil måtte ha særlig 
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oppmerksomhet i 2017. Kompetanseoverføring og tett samarbeid mellom 
tjenestenivåene er en forutsetning for å sikre et godt og forsvarlig tilbud.  
 
Sentrale punkter i revidert veileder som gjelder psykisk helse og rus 

• Utgangspunktet er lov og forskrift og partene kan ikke avtale seg bort fra pliktene 
som følger av dette. 

• Dette er ikke en oppgaveoverføring tilsvarende det vi har hatt i somatikk. Det må 
likevel ses som en oppgaveendring i tråd med samhandlingsreformens 
intensjoner om at flere tjenester kan ytes i kommunene med minst samme 
kvalitet som i spesialisthelsetjenesten. 

• Det er ikke noen plikt til å bygge ut et eget institusjonstilbud i kommunene og 
med det omfang dette forventes å få bør kommunene se det i sammenheng med 
etablert ØH-tilbud for somatikk og øvrige tjenester. 

• Det er opp til kommunene å bestemme omfanget og innholdet i tjenestene, men 
tilbudet skal være et supplement til eksisterende tilbud i kommunene og ikke 
erstatte dette. 

• Det er viktig å unngå ytterligere fragmentering av tjenestetilbudene og sikre 
sammenheng og derigjennom legge grunnlag for mest mulig integrerte tjenester 
og gode pasientforløp. 

• Tilbudet skal beskrives i de lovpålagte avtalene. 
• Det må utarbeides entydige kriterier for bruk og innleggelse i de kommunale 

døgnplassene. 
• Det er ikke knyttet noen ny betalingsordning mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunene. 
• Det vil sannsynligvis bli et trekk i rammen, men størrelsen på det vet vi ikke før 

statsbudsjettet kommer. 
 
Helseforetaket er i dialog med kommunene om hvordan prosessen skal være, hvilke 
pasientgrupper som vil være aktuelle for tilbudet samt hvordan samarbeidet omkring 
pasientene skal være. Helseforetakene i Helse Vest har i tillegg hatt møte for å legge 
noen felles premisser til grunn for den videre prosessen der det er aktuelt. 
Samhandlingsutvalget beslutter videre prosess i henhold til vedtatte retningslinjer for 
utarbeidelse og revisjon av avtaler.  
 

Om reinnleggelser i Helse Stavanger 
 
Status  
Rogalandskommuner topper statistikken over reinnleggelser i sykehus iflg. resultater 
som fremkommer i helsedirektoratet sin publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 
pr. 25.08.2016. 
 
Denne problemstillingen ble bl.a. i 2014 gjenstand for spesiell oppmerksomhet. To 
praksiskonsulent-sykepleiere fra henholdsvis kommunene Stavanger og Sandnes, i 
samarbeid med sykepleiere fra SUS, gjennomførte et prosjekt med mål om å avdekke 
årsaker og eventuelle flaskehalser i forbindelse med unødvendige reinnleggelser fra de 
to kommunene. Utvalget av pasienter ble valgt ut fra det som ga størst volum pasienter. 
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Det ble da begrenset til pasienter i 70-årene, oftest med alvorlige kroniske sykdommer. 
Funnene viste at den klart største pasientgruppen var hjertesyke pasienter og pasienter 
med KOLS. Det var også en stor gruppe pasienter som ble innlagt med «redusert 
allmenntilstand» som hoveddiagnose. Rapporten sier at hovedtendensen er at pasienter 
med hyppige innleggelser har alvorlig sykdom og redusert helsetilstand. Funnene viser 
at det ofte tar kort tid fra første kontakt med kommunen inntil tildelt fast 
institusjonsplass. Det er høy mortalitet i denne pasientgruppen  – dette er til dels 
alvorlig syke pasienter.  
 
Sykepleierne vurderte reinnleggelsene og mulige årsaker opp mot gjeldende rutiner og 
lovpålagte avtaler (delavtale 3 og 5)mellom helseforetaket og kommunene. 
Mulige årsaker i følge rapporten: 

• Manglende brukermedvirkning – beslutninger ble tatt uten at pasienten 
opplevde reell medvirkning. 

• Samarbeidsmøter/nettverksmøter avholdes i liten grad – manglende rutiner for 
innkalling til møter. 

• Mangelfulle opplysninger fra lege ved utskrivelse.  
• Mangelfulle helseopplysninger (mangelfull funksjonsbeskrivelse) ved 

utskrivelse gjør det vanskelig for kommunen å definere rett omsorgsnivå. 
• Mangelfull oppfølging/plan i kommunen med tanke på hva som må vektlegges 

for å hindre forverring av helsetilstand etter utskrivelse. 
• Oppfølging hos fastlege blir ikke alltid fulgt opp. 

 
Iverksatte og planlagte tiltak for å redusere reinnleggelser 

• Det er gjeninnført bruk av konvolutt med sjekkliste ved utreise for å sikre at 
helseforetaket oppfyller kravene i henhold til avtale ved utskrivelse (delavtale 5). 
Det innebærer å sende med utskrivningsrapport/epikrise, legemidler(e-resept, 
nødvendige legemidler), sykemelding, henvisninger og eventuelle rekvisisjoner. I 
tillegg skal det krysses av og signeres for gitt informasjon om videre forløp til 
pasient/pårørende (hjemreise, transport, bestille time hos fastlege etc.).  

• Helseforetaket skal delta i et nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for 
eldre og kronisk syke, i regi av Kunnskapssenteret og KS sammen med 
kommunene i opptaksområdet. Her vil reinnleggelser og årsaker til dette ha 
særlig oppmerksomhet. 

• Helseforetaket har iverksatt et eget prosjekt (VIP-prosjektet) for å sikre 
forutsigbare forløp og hindre unødvendige innleggelser for pasienter som i dag 
bruker mye ressurser gjennom flere reinnleggelser for samme problemstilling 
(her kalt VIP-pasienter). Prosjektet iverksettes i disse dager og kommunene er 
viktige aktører for at dette skal lykkes.  

 


