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Samhandlingslege

Mål: 

Bidra til bedre samarbeid 

• På tvers i primærhelsetjenesten

• På tvers i spesialisthelsetjeneste

• og spesielt - mellom nivåene
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Samhandling ?



En mindre andel pasienter 

forbruker en stor del av ressursene

For en del pasienter ser det ut til at 

mye ressurser blir brukt til liten nytte

«Tiltak» bærer ofte preg av ad hoc løsninger

Helsetjenesten er eksperter på helse

Pasienten er ekspert på seg selv

All ekspertise bør tas i bruk

Bakgrunn for VIP prosjektet 



Målsetting 

Mer langsiktige planer for om mulig å 

bedre nytten av ressursbruken, til beste for 

pasienten, pårørende og helsetjenesten.

Forankring 

Prosjektet bygger på samarbeidsavtalen 

mellom kommunene og Helse Stavanger, 

delavtalene 3 og 5..



Pasienten kalles VIP pasienter 

Pasienten får et personlige VIP-kort

med navn og hvilken avdeling de er VIP ved

Alle VIP pasienter skal få utarbeidet en IP.

Kommunen har redaktøransvaret for denne

Ved nye innleggelser 

• Forløpet i mottak som «fast-track» 

• Legges inn til sin VIP avdeling (om mulig) 

Metodisk tilnærming 



VIP status besluttes i et samarbeidsmøte 

Pasienten må være med, 

pårørende om pasienten ønsker det 

Fra primærhelsetjenesten: 

Fastlegen og saksbehandleren i kommunehelsetjenesten 

eventuelt primærkontakt / soneleder hjemmetjenesten 

psykolog, rusvernkonsulent, fysioterapeut eller andre 

Fra spesialisthelsetjenesten: 

Samhandlingslegen, kontaktlege, avdelingssykepleier

eller assisterende avdelingssykepleier og/eller 

primærkontakt, psykolog, sosionom, rusvernkonsulent,

Lar-kontakt eller andre  

Prosedyre for VIP 



Følgende kan ta initiativ til 

samarbeidsmøte for å gi pasient VIP status: 

• Fastlegen eller saksbehandler i kommunen 

• Avdelingssykepleier eller assisterende 

avdelingssykepleier på aktuell avdeling 

• Flyt koordinatorene og samhandlingslege 

• Andre kan anbefale dette via en av disse

Prosedyre for VIP 



men pasienter hvor

- økt samarbeid og 

- mer langsiktig planlegging 

forventes å kunne bety en forskjell  

Alle skal ikke bli VIP 



Fordeling «topp 20» re-innlagte

Menn:

• Alkohol / rus  
(direkte eller indirekte)

• KOLS

• Alvorlig somatisk 

lidelse (mindre hyppig)

Kvinner:

• Personlighetsforstyrrelser,

selvskading, rus 

• Alvorlig somatisk 

lidelse 

• Kroniske (mage-)smerter

• KOLS



• Alvorlig somatisk lidelse – ofte mange opphold 

– De ønsket ofte kortest mulig opphold (eks. ca.pas) 

– Ble i hovedsak innlagt pga. grunnlidelsens karakter / 

utfordringer med sykdommen

• De med hyppigste innleggelsesfrekvens hadde 

kombinasjon psykiske og somatiske problem

– Dette samsvarer med mitt inntrykk relatert til de 

utfordringer jeg har blitt involvert i fra avdelingene

Funn re-innlagte :



1. VIP status ville neppe redusert antall 

innleggelser for de fleste av «topp 20» 

Alvorlig somatisk lidelse resulterte i mange opphold

2. Samhandlingslegen hadde vært involvert i 1/3 

av «topp 20» pasientene 

Bare noen få har fått VIP status – men 

Tverrfaglige møter har vært nyttige i seg selv

Vil en VIP status kunne 

hjelpe disse pasientene? 



Flere har fått et betydelig bedre forløp 

Samarbeidet mellom de involverte er bedret

Det bør lages en skriftlig avtale om VIP statusen 

som bekrefter hva som er blitt avtalt 

Denne bør signeres av pasienten samt representant 

for kommunen og sykehuset

IP bør lages oftere – avklare struktur / oppfølging

Erfaringer fra Pilotfasen 



Lungefibrose, overvekt (BMI 47)

Innleggelser 2015 9x 42 liggedøgn

2016 8x 69 liggedøgn

VIP november 2016

2017 7x 34 liggedøgn

2018 4x 27 liggedøgn 

Eks. A) Kvinne født i 1961



KOLS gr4. 

Innleggelser 2015 8x 39 liggedøgn

2016 4x 52 liggedøgn

2017 13x 136 liggedøgn

VIP desember 2017

2018 0x 0 liggedøgn 

Eks. B) Kvinne født i 1962



Hun har alvorlig Kols og marginal lungekapasitet.

CO2 retensjon selv med lite 02 økning

• Ved økende tung pust, ring lungeavd. 51518025

• Skal ikke øke O2 til mer enn 2 Liter

• Skal ikke bruke CPAP, men egen VPAP maske med

innstilling 18/7 m 0,5-1L O2 (også v transport / i mottak v innleggelse)

• Ved manglende effekt: start med V60 med 

innstilling 18/7, FIO2 24% og gradvis øke trykkstøtte

• SaO2 mål 85%

Eks. B) VIP notat: 



Kronisk pankreatitt 

Innleggelser 2015 6x 28 liggedøgn

2016 5x 32 liggedøgn

jan - feb 2017 2x 9 liggedøgn

VIP februar 2017 (under 2 opphold)

feb - des 2017 3x 12 liggedøgn

2018 1x 4 liggedøgn 

Eks. C) Mann født i 1962



Han er med i VIP prosjektet pga. kroniske magesmerter.

Avtalt tettere oppfølging fra fastlege og kommune.

Han får ved residiv av smerter

• 2000ml NaCL i.v.

• Paracet 1 g x 3 p.o.

• Afipran 10mg i.v. ved behov 

• Oxynorm 5mg p.o / i.v. etter behov, inntil x 4

Eks. C) VIP notat: 



Kols  

Innleggelser 2016 2x 11 liggedøgn

2017 15x 53 liggedøgn

Samarbeidsmøte september 2017

Pasienten døde desember 2017 

Eks. D) Kvinne født i 1950



Pasienten ville ikke være med i samarbeidsmøte

Mannen møtte på hennes vegne 

Hun ønsket ikke høyere omsorgsnivå 

Han forklarte hvorfor

Resultat: 

Bedret samarbeid mellom kommunen og sykehuset 

Større gjensidig forståelse mellom alle aktører

Eks. D) Ble ikke VIP



Kols, overvekt, nyresvikt mm

Innleggelser 2015 9x 47 liggedøgn

2016 16x 86 liggedøgn

jan - aug 2017 10x 68 liggedøgn

Samarbeidsmøte august 2017

aug - des 2017 4x 29 liggedøgn

2018 10x 54 liggedøgn 

Eks. E) Mann født i 1956



Men samarbeidsmøtet har gitt

Bedre samarbeid mellom kommunen og sykehuset 

Ny fastlege til pasienten (anbefalt i 5-6 år )

Forsøk på ansvarliggjøring av pasienten 

Har laget en egen kontrakt mellom 

pasienten, kommunen og fastlegen

Eks. E) Ble ikke VIP



• Uklare inklusjonskriterier  

• Vanskeligere enn ventet å rekruttere pasienter

• Avdelingene tilbakeholdne 

• Noen pasienter ikke motivert

• Samhandlingslegen har mange oppgaver

• Behov for revitalisering / nytenkning

Implementering er krevende 



• Nyansatt sykepleier i samhandlingsseksjonen 

• Organisering som prosjekt med følgeforskning

• Rekruttering endres til «to-trinn»

- Flyt koordinator får viktigere rolle

- Alle med inklusjonskriterier vurderes

(liggetid, re-innleggelser, antall avdelinger)

Revitalisering pågår 



Vi er i god driv og håper 

å «ta av» denne gangen


