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Informasjon frå Samhandlingsutvalet
Handlingsplan for oppfølging av lovpålagde samarbeidsavtalar
Samhandlingsutvalet i Helse Fonna har som oppgåve å følgje opp dei lovpålagde avtalane som
helseføretaket og kommunane har inngått, her under initiere ein årleg gjennomgang av avtalane.
For inneverande år har SU valt å fokusere på utvalde avtalar som er særleg krevjande for partane i
staden for ein breiare generell gjennomgang.
I siste utgåve av «Samhandlingsnytt» informerte Samhandlingsutvalet om arbeide med ein
handlingsplan for prioriterte område for å sikre eit systematisk forbetringsarbeid i samhandlinga.
Forslag til plan for perioden 2015-2017 blei diskutert og vedteke på SU-møte 16. juni 2015 og
finnes på www.fousam.no/samhandling/samarbeidsavtaler.

Tilsynsrapport frå Fylkesmannen i Hordaland
Tilsyn med samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen
Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Helse Fonna HF, somatisk klinikk Stord sjukehus og Bømlo og Stord kommunar i april og mai 2015. Tilsynet var del av eit nasjonalt tilsyn og den
planlagde tilsynsverksemda hos Fylkesmannen i Hordaland dette året.
Fylkesmannen undersøkte om helseføretaket ved systematisk styring sikrar
forsvarleg utskriving av pasientar som blir skrivne ut til eigen heim og treng
helsehjelp etter utskriving. Tilsynet vart utført som systemrevisjon ved å
granske dokument, ved intervju og spørjeundersøking.
Det vart ikkje avdekt forhold som er i strid med krav i helselovgjevinga. Tilsyns© colourbox
rapporten finn du her www.fousam.no/publikasjoner/2015-2.

FOUSAM er kåret til «Årets Samhandlere 2015»
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«Årets Samhandlere» er en ærespris opprettet av Stiftelsen Folkets Gave. Den deles årlig ut til
noen som sammen gjør seg spesielt bemerket i samhandling om å bedre/gjenvinne funksjon for
mennesker. I år gikk prisen til FoU-enhet for samhandling.
I begrunnelsen skriver den nasjonalt sammensatte juryen at «FOUSAM
har tatt Samhandlingsreformen på alvor og har jobbet for rett behandling
– på rett sted – til rett tid. Prisvinneren har bidratt til gjennomføringen av
over tjue utviklings- og forskningsprosjekter som allerede har gitt bedre
helsetjenester til mange pasienter i Helse Fonna-regionen.» Helse- og
omsorgsminister Bent Høie overrakte prisen under den årlige nasjonale
Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 4. august 2015. Les mer på Statsråd Bent Høie overrakte prisen til
FOUSAM-leder Marianne Wennersberg.
www.fousam.no/nyheter/fousam-er-karet-til-arets-samhandlere-2015/.

Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger
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PLO-meldinger innført i klinikk for psykisk helsevern og i psykiatritjenesten i kommunene
9. juni 2015 var oppstartdag for Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) i
klinikk for psykisk helsevern i foretaket og i psykiatritjenesten i kommunene. I samarbeid med kommunene i området er Helse Fonna det første foretak i Helse Vest
som har tatt i bruk PLO-meldinger i psykiatriske enheter.
PLO-meldinger er utviklet for elektronisk bruk, og sendes mellom journalsystemet
på sykehuset og journalsystemet i kommunene. De elektroniske meldingene
brukes i samhandlingen mellom sykehuset og kommunene i forbindelse med innog utskrivning av pasienter.
PLO-meldingene gir flere nytteeffekter. Oppdatert pasientinformasjon er tilgjengelig når man
trenger den, arbeidsrutiner bedres og pasientsikkerheten økes gjennom riktig bruk av meldingene.
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Kommuner i Helse Fonnas nedslagsfelt og alle somatiske enheter i foretaket har samhandlet ved
bruk av PLO-meldingene siden oktober 2013, og løsningen ble satt over fra prosjekt til drift høsten
2014. Da var alle kommuner i Helse Fonnas nedslagsfelt tilrettelagt for elektronisk samhandling
med foretaket. Våren 2015 startet arbeidet med å tilrettelegge elektronisk samhandling mellom alle
de fire helseforetakene i Helse Vest og alle kommunene på Vestlandet.
Les mer på www.fousam.no/nyheter/elektroniske-pleie-og-omsorgsmeldinger-innfort.
Elin Ulsund Hansen, prosjektleder «Innføring av pleie- og omsorgsmeldinger», Helse Fonna

Samhandling for eldres helse
FOUSAM-prosjekt «Helseteam for eldre – Bokn»
«Helseteam for eldre – Bokn» er et pilotprosjekt hvor en prøver ut et revidert kartleggingsverktøy til
bruk under forebyggende hjemmebesøk basert på erfaringer fra prosjektet «Helseteam for eldre
2011-2012».
Hjemmebesøkene bygger på den samme samhandlingsmodellen med
systematisk kartlegging av den eldre sine ressurser og sykdomsrisiko med
spesielt fokus på legemiddelbruk, fallforebygging, ernæring og kognitiv svikt.
Eldre med økt risiko innenfor disse områdene vil få situasjonen sin drøftet i
et tverrfaglig team i samarbeid med fastlegen.
Kartleggingsverktøyet har et spesielt fokus på legemiddelgjennomgang og omfatter utprøving av
applikasjonen «MiniQ» som kartlegger interaksjonseffekter og bivirkninger av medikament. Per i
dag finnes det ikke noe norsk applikasjon som kan analysere den enkeltes medisinliste for
interaksjonseffekter og som kan kartlegge bivirkninger. Den svenske applikasjonen «MiniQ» har
disse egenskapene og vil benyttes som verktøy.
Ved avdekking av uheldig legemiddelbruk vil situasjonen bli drøftet i et tverrfaglig team med
geriater, farmasøyt, geriatrisk sjukepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut/ergoterapeut og helseteamsykepleier. Fastlegen vil bli invitert med i drøftingen, eventuelt over telefon eller ved
videokonferanse. For mer informasjon tar kontakt med FOUSAM-rådgiver Lars M.R. Kvinge.

Utvikling gjennom kunnskap
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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Helse Fonna har sin
base ved Bjørgene omsorgssenter i Haugesund kommune. Senteret er en nasjonal
satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen
er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen
«Undervisningssykehjem» som startet i 1999. Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter, brukere og pårørende i sentrum. Utviklingssenteret
arbeider for at kommunene i Helse Fonna kan tilby tjenester som har god kvalitet og
som bygger på kunnskapsbasert praksis.
I tillegg skal USHT være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i Helse
Fonna kommunene. Senteret har fokus på fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt
definerte satsingsområder, som f.eks. Pasientsikkerhetsprogrammet «I Trygge hender». Ut over
det videreutvikler de praksistilbud til elever, lærlinger og studenter, tilbyr kompetanseheving til
ansatte og tilrettelegger for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.
Utviklingssenteret er en av FOUSAM sine samarbeidspartnere og representert i FOUSAM. Dertil
har de et godt samarbeid med Senter for omsorgsforskning Vest og de andre USHT-ene i vest.
Les mer på USHT sine nettsider www.bjorgeneush.no.

Konferanser til høsten
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Brobygging mellom forskning og praksis
21. oktober 2015 arrangerer FOUSAM sin årlige forsknings-, utviklings- og
innovasjonskonferanse på Høgskolen Stord/Haugesund, kampus Stord.
Under konferansen blir Forskningsrådets nye program «Gode og effektive
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helse-, omsorgs- og velferdstjenester – HELSEVEL» presentert samt en rekke spennende
forskningsprosjekter. Brukerperspektivet i FoU-arbeid er også et tema som blir diskutert med
eksempler på lokalt og nasjonalt nivå. Detaljert program og påmelding kommer snart.
Topplederforum
Neste Topplederforum blir arrangert den 12. november 2015. Informasjon kommer.
Sped- og småbarnsdagene 2015
Velkommen til Sped- og småbarnsdagene på Stord hotell 12.-13. november
2015. Informasjon og påmelding finner du på www.fousam.no/
arrangementer/sped-og-smabarnsdagane-2015.
Se barnet snakker til deg
FOUSAM-prosjektet Familieambulatoriet inviterer i samarbeid med BUP Haugesund og Helse
Fonna HF til opplæring i Newborn Behavioral Observation (NBO). NBO er en fleksibel metode for å
observere spedbarn mellom 0-3 mnd. Hensikten er å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet
på at de kan lese og tolke sitt barns signaler. Informasjon og påmelding finner du på
www.fousam.no/arrangementer/opplaering-i-newborn-behavioral-observation-nbo.

Utfordrande å få god utnytting av øyeblikkeleg hjelp plassane
Samarbeidsmøte om kommunale ØHD-plasser
Alle kommunar skal frå 2016 sørgje for tilbod om døgnopphald for helse- og omsorgstenester til
pasientar og brukarar med behov for øyeblikkeleg hjelp. Formålet med oppretting av kommunale
øyeblikkeleg hjelp døgntilbod er å gi tenester nært der pasientane bur, og redusere tal på øyeblikkeleg hjelp innleggingar i spesialisthelsetenesta.
I perioden 2012 fram til 2016 da lovkravet blir gjeldande, har det vore mogleg for kommunar å søke
om tilskot til å starte opp med kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod etter inngåing av særavtale med
helseføretaket. I Helse Fonna har sju av kommunane inngått særavtale om kommunalt tilbod.
Så langt har det vore utfordrande å få god utnytting av øyeblikkeleg hjelp
© colourbox
plassane og helseføretaket har heller ikkje registrert reduksjonar i innleggingar i sjukehusa.
Helse Fonna tok initiativ til eit samarbeidsmøte 22. juni 2015 med dei
kommunane som har etablert kommunalt øyeblikkeleg hjelp døgntilbod, der
kommunar og helseføretak diskuterte utfordringar og mogelege tiltak.
Referat frå møtet finn du på www.fousam.no/arrangementer/referat-fra-samarbeidsmote-omkommunale-ohd-plassar.

Hva synes du om «Samhandlingsnytt»?
Spørreundersøkelse på nett
«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av
FOUSAM fire ganger i året. Målet med nyhetsbrevet er å formidle nyheter fra SU og FOUSAM og å
informere om samhandling i helsetjenesten i vår region.
Vi håper selvfølgelig at «Samhandlingsnytt» er leseverdig for deg, men vi vet
ikke om det treffer mål. Derfor vil vi være takknemlig om du kunne hjelpe oss
med å kvalitetssikre og forbedre «Samhandlingsnytt».
Klick https://response.questback.com/hsh/samhandlingsnytt for å svare på
© colourbox noen spørsmål. Vi vil være takknemlig for din tilbakemelding.

Kontaktinformasjon
Leder Samhandlingsutvalget
Kari Ugland
Samhandlingssjef Helse Fonna HF
Telefon: 917 80 065
 kari.ugland@helse-fonna.no

SU-koordinator
Margareth Worre Bårdsen
Telefon: 977 10 472
 margareth.bardsen@helse-fonna.no

Leder FOUSAM
Marianne H. Wennersberg
Telefon: 482 46 811
 marianne.wennersberg@hsh.no
www.fousam.no
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