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Lokal driftsavtale om døgnopphold for kommunal 
øyeblikkelig hjelp ved Hallingdal sjukestugu 

 

1. Forankring 
 

Denne avtalen er en delavtale under og har det samme lovgrunnlaget som «Avtale mellom NN 
kommune og Vestre Viken HF om etablering av kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp», jmfr. punkt 6 i aktuelle avtale.  
 
Denne avtalen erstatter «Lokal driftsavtale mellom Vestre Viken HF og kommunene Flå, Nes, Gol, 
Hemsedal, Ål, Hol om døgnopphold for kommunal øyeblikkelig hjelp ved Hallingdal sjukestugu» 
inngått våren 2012. 
 
De ulike avtaler og dokumenter som det blir vist til i denne avtalen, er vedlagt som hyperkopling i det 
elektroniske dokumentet. 

2. Partene 
 

Partene er Vestre Viken Helseforetak ved klinikk Ringerike sykehus og klinikk Psykisk helse og rus,  
heretter benevnt VVHF, og de seks Hallingdalskommunene  Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Gol, Ål og Hol, 
heretter benevnt kommunene. Ål kommune ivaretar som vertskommune for Hallingdal sjukestugu, 
oppfølging av avtalen på vegne av kommunene. VVHF, klinikk Psykisk helse og rus ved Ringerike 
Distriktpsykiatriske senter omtales som Ringerike DPS (RDPS). 

3. Formål 
 

Avtalen skal sikre et tilbud som oppfyller kommunenes lovpålagte plikt gjennom Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-5, tredje ledd, om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for 
øyeblikkelig hjelp. I denne avtalen blir dette tilbudet heretter kalt KAD-plasser (kommunale akutte 
døgnplasser). 
 
Tilbudet skal for de aktuelle pasientene vurderes som bedre eller like godt som en 
sykehusinnleggelse. Tilbudet skal oppleves som nært, trygt og kompetent.  
Tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  
 
Tilbudet skal være i tråd med Helsedirektoratets til en hver tid sist reviderte utgave av veilederen 
«Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold»  

4. Avtalens virkeområde 
 

Avtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver i driften av KAD-plassene. 
 
Avtalen omfatter både pasienter med somatisk sykdom og pasienter med psykiske helseproblemer / 
lidelser og rusmiddelproblemer.  
 

http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/avtale-mellom-x-kommune-og-vestre-viken-hf-om-etablering-av-kommunale-tilbud-om-dognopphold-for-oyeblikkelig-hjelp.pdf
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/avtale-mellom-x-kommune-og-vestre-viken-hf-om-etablering-av-kommunale-tilbud-om-dognopphold-for-oyeblikkelig-hjelp.pdf
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/avtale-mellom-x-kommune-og-vestre-viken-hf-om-etablering-av-kommunale-tilbud-om-dognopphold-for-oyeblikkelig-hjelp.pdf
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/lokal-driftsavtale-kad-mellom-hallingdal-og-vvhf-2012.pdf
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/lokal-driftsavtale-kad-mellom-hallingdal-og-vvhf-2012.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf
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Avtalen begrenses etter lovverket til «pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, 
behandle eller yte omsorg til» (§ 3-5 i Helse- og omsorgstjenesteloven). 

5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lovverket 
 

Kommunene ivaretar sitt ansvar for KAD-plasser etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 ved å 
kjøpe disse tjenester fra VVHF. Dette er i samsvar med § 3-1, femte ledd. 
 
Avtalen bidrar til at kommunene ivaretar sin plikt til samhandling og samarbeid etter kap. 6 i Helse- 
og omsorgstjenesteloven, og at VVHF ivaretar en tilsvarende plikt etter § 2-1e i Spesialisthelse-
tjenesteloven, og dette på en slik måte at pasienter og brukere kan motta et helhetlig tilbud. 
 
Det påligger Vestre Viken HF som driftsansvarlig for tilbudet, å sikre at tilbudet er forsvarlig, jmfr 
Spesialisthelsetjenestelovens § 2-2 og Helse- og omsorgstjenestelovens § 4-1. 
 

6. Samarbeid om KAD-plasser ved Hallingdal sjukestugu 
 
6.1 Organisering og lokalisering 
 
Det er i Hallingdal tre KAD-plasser. Disse inngår som tre av de 10 interkommunale døgnplasser som 
fremgår av «Avtale om oppretting og drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu» 
inngått 3. febr. 2014 av de samme kommunene i Hallingdal. 
 
Vertskommunen Ål har i denne sammenheng på vegne av kommunene inngått flere driftsavtaler 
med VVHF, særlig relevant er «Avtale mellom Ål kommune og Vestre Viken HF – Samhandling om 
drift av intermediære døgnplasser ved Hallingdal sjukestugu» signert 1. april 2016. 
 
Den intermediære avdelingen (IMA) med 10 spesialisthelsetjenestesenger og 10 interkommunale 
døgnplasser vil gi et lokalt tilbud både før, i stedet for og etter et ordinært sykehusopphold og sikre 
gode pasientoverganger mellom de to nivåene. Tilbudet kommer i tillegg til den etablerte praksis i 
Hallingdal om at leger kan legge pasienter inn som øyeblikkelig hjelp på lokale sykehjem, et tilbud for 
pasienter som først og fremst har behov for omsorg og enklere behandling og der tilsynsbehovet fra 
lege og sykepleier er lavt. 
 
I denne avtalen skiller en mellom følgende plasser på IMA (antallet plasser i parantes):  
KAD-plass (3) Kommunal akutt døgnplass i henhold til lovverket.  
KOM-plass (7) Interkommunale plasser for de seks Hallingdalskommunene, driftet av foretaket. 
SPES-HSS (10) Spesialisthelsetjenestens døgnplasser ved HSS. 
 
Bruken av plassene er beskrevet i sluttrapporten for Prosjekt Nye Hallingdal sjukestugu 2016: 

 Bruk av 10 kommunale senger – pasientgrupper, kriterier og avgrensninger. 

 Bruk av 10 spesialisthelsetjenestesenger - pasientgrupper, kriterier og avgrensninger 
 
6.2 Medisinsk faglig ansvar og profil 
Det medisinsk faglige ansvaret for driften av KAD-plassene ligger på avd.sjef ved medisinsk avdeling, 
Ringerike sykehus. Ansvaret blir utøvd i det daglige av avdelingslegene ved IMA.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61?q=Spesialisthelsetjenesteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/avtale-om-oppretting-og-drift-av-intermediare-sengeplasser-ved-hss.pdf
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/sluttrapport-nye-hss---oktober-2016.pdf
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Det er opprettet et medisinsk fagråd som kan gi innspill til avdelingens faglige profil. Dette består av 
allmennlegeutvalget i Hallingdal og leger ved IMA/RS/RDPS. Det er utarbeidet et eget mandat for det 
medisinske fagrådet, se sluttrapporten for Prosjekt Nye Hallingdal sjukestugu 2016. 
 
Der innleggende lege vurderer innleggelse ved IMA, skal det konfereres med avdelingslegen på HSS. 
På tidspunkt der avdelingslegen ikke er tilgjengelig, bør innleggende lege konferere med bakvakt ved 
RS om rett innleggelsessted. Dette kan fravikes der det er åpenbart at KAD-plass er riktig plassering. 
 
Ved en innleggelse overføres det medisinsk faglige ansvaret for pasienten fra innleggende lege til 
avdelingslegen og i siste instans avd.sjef ved medisinsk avdeling, Ringerike sykehus.  
 
Avdelingens personale forholder seg til avdelingslegen og dernest bakvakt ved Ringerike sykehus ved 
behov for medisinsk faglig rådgivning eller konferanse. Ved spørsmål om psykiske helse- og 
rusproblemer vil avdelingen kunne søke råd ved Ringerike DPS / Blakstad sykehus.  
 
Ringerike DPS har akutt og kriseberedskap kl. 08.00 – 20.00 på hverdager.I dette tidsrommet gjøres 
polikliniske akuttvurderinger og akutte innleggelser i DPS eller sykehus. Etter kl. 20.00 og i helger 
ivaretas øyeblikkelig hjelpberedskapen av sykehusavdelingen på Blakstad sykehus. 
 
Hvis det skulle oppstå situasjoner som krever legetilsyn i en periode der avdelingslegen på HSS  ikke 
er tilgjengelig, er det vakthavende lege ved interkommunal legevakt i samme bygningskompleks som 
skal kontaktes. Ved livstruende tilstander kontakter avdelingen via AMK 113 luftambulansen som er 
lokalisert ved Hallingdal sjukestugu. 
 
6.3 Kompetanse 
Ved innleggelse på KAD-plassene skal pasientene være sikret en høyere kompetanse, en tettere 
faglig oppfølging av leger, sykepleiere og annet fagpersonell og et mer avansert medisinsk teknisk 
utstyr enn det pasienten ville fått tilgang til i sin lokale kommune.  
 
IMA skal ha tre legestillinger på heltid. To av disse skal være spesialister i allmennmedisin og en skal 
være spesialist i indremedisin eller geriatri.  
 
IMA skal ha sykepleiefaglig kompetanse 24/7. Krav til kompetanse følger foretakets kompetansekrav 
og kompetanseplaner. Tilbudet krever at personellet har observasjons-, vurderings- og handlings-
kompetanse. Dette møtes bl.a. gjennom opplæring og vedlikehold av systemet ALERT. Det kreves 
videre prosedyrekunnskap i bl.a. EKG, O2-behandling, håndtering av CVK, intravenøs behandling, 
kateterisering, blodprøvetaking og bruk av tilgjengelig medisinsk teknisk utstyr. Avdelingens 
sykepleiere skal hvert halvår sertifiseres i DHLR (hjerte/lungeredning med bruk av defibrillator). 
 
Avdelingen, avdelingslegen og legevaktlege på natt og helg har døgnkontinuerlig tilgang til veiledning 
fra lege på bakvaktnivå ved Ringerike sykehus / Ringerike DPS / Blakstad sykehus.  
 
6.4 Hospitering 
Det skal legges til rette for og aktivt arbeides med gjensidig kunnskapsoverføring mellom partene. 
Som ledd i dette arbeidet skal det gjennomføres hospiteringsutveksling mellom IMA og kommunene. 
Dette gjelder både for sykepleiere og fysioterapeuter. 
 
Hallingdal sjukestugu deltar i kommunenes interkommunale arbeidsgruppe for samarbeid om 
kompetansebygging. Det er en målsetting at kurs, fagdager og andre opplæringstilbud skal 
informeres om og gjøres tilgjengelig mellom partene. 
 

http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/sluttrapport-nye-hss---oktober-2016.pdf
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For leger skal det legges til rette for et fast system der alle turnusleger og nytilsatte leger kan 
hospitere ved IMA. Videre skal det legges til rette for hospitering av andre allmennleger i Hallingdal. 
Kommunene utarbeider årlig en oversikt over hospiteringsbehov for allmennleger på Hallingdal 
sjukestugu, som drøftes med klinikkledelsen. 
 
6.5 Dokumentasjonskrav og meldingssystem 
Dokumentasjon i IMA følger sykehusets dokumentasjonssystem. Innleggelsesjournal, journalnotat og 
epikrise med medikamentliste gjøres i DIPS. Innleggende leges innleggelsesskriv skal scannes inn i 
DIPS. 
 
Kommunikasjon om pasienter mellom IMA og kommunene foregår gjennom det elektroniske PLO-
meldingssystemet. På noen felt er dette meldingssystemet tilpasset den spesielle organiseringen i 
Hallingdal. Begge parter skal bidra til at meldingssystemet og håndteringen av dette blir så 
hensiktsmessig som mulig og at systemet ivaretar den nødvendige pasientsikkerhet. Pasientforløp og 
meldingssystem er beskrevet i sluttrapporten for Prosjekt Nye Hallingdal sjukestugu 2016. 
 
Det skal dokumenteres nødvendige opplysninger for å kunne ivareta kommunenes administrative 
behov for oversikt over innlagte pasienter og for å ta ut hensiktsmessig statistikk. 
 
6.6 Faglige premisser for innleggelse og aktuelle pasientgrupper 
Det er innleggende lege som har ansvaret for at pasienten legges på rett nivå. Dette vil som regel 
være fastlege eller legevaktslege. Innleggende lege skal konferere med avdelingslegen ved HSS i 
samsvar med Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp - innleggelser ved HSS.  
 
Hovedkriteriet for innleggelse ved KAD er: 
1. Pasienten trenger utstyr eller kompetanse som det ikke er tilgang til på aktuelt kommunalt nivå. 
2. Pasienten trenger ikke utstyr eller kompetanse på ordinært sykehusnivå. 
 
Disse hovedkriteriene er utdypet i «Bruk av 10 kommunale senger – pasientgrupper, kriterier og 
avgrensninger» i sluttrapporten for Prosjekt Nye Hallingdal sjukestugu 2016. Pasientene skal ha 
behov for ett eller flere av følgende tilbud: 

   a. Hyppig tilsyn eller oppfølging av lege (en eller flere ganger i døgnet) 
   b. Hyppig tilsyn eller oppfølging av sykepleier (flere ganger i døgnet) 
   c. Hyppig oppfølging av fysioterapeut /ergoterapeut (en eller flere ganger i døgnet) 
   d. Tilgang til spesielt medisinskteknisk utstyr / lab / rtg / CT 
   e. Lett tilgang til samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

 
Det er i samarbeid mellom Ringerike sykehus, Ringerike DPS og kommunene utarbeidet 
Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp - innleggelser ved HSS. Dette dokumentet gir overordnede 
føringer, eksempler på hvilke pasientgrupper som kan innlegges og hvilke som ikke bør innlegges, og 
dokumentet setter krav til innleggelsesskriv og en behandlingsplan fram til avdelingslege er på plass. 
Det er enighet om at disse retningslinjene må være under kontinuerlig vurdering og at det jevnlig 
gjøres revideringer.  Det må derfor i alle sammenhenger sikres at en forholder seg til sist oppdaterte 
versjon. Partene er enige om at den til enhver tid siste reviderte utgave er gjeldende retningslinje for 
innleggelser ved KAD. 
 
Et av de spørsmål som har vært gjenstand for diskusjon er forholdet mellom innleggelser på KAD og 
øyeblikkelig-hjelp innleggelser på spesialisthelsetjenesteplass. 
 
Partene er enige om at: 

 De fleste øyeblikkelig-hjelp innleggelser vil skje til KAD-plass. 

http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/sluttrapport-nye-hss---oktober-2016.pdf
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/retningslinjer-for-innleggelse-som-o.hj-ved-hss-3.pdf
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/sluttrapport-nye-hss---oktober-2016.pdf
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/retningslinjer-for-innleggelse-som-o.hj-ved-hss-3.pdf
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 De innleggelser der en er i tvil om rett plass og rett behandling, vil gå inn i en diagnostisk 
sløyfe på HSS. Utfallet av den diagnostiske sløyfen kan være: 

a. Innleggelse på KAD-plass 
b. Innleggelse på spesialisthelsetjenesteplass ved HSS 
c. Innleggelse på sykehus 

 Den diagnostiske sløyfen ved HSS vil nødvendigvis ta noe mer tid enn på et sykehus, noe som 
kan medføre at pasienten av administrative grunner må innlegges på spesialisthelse-
tjenesteplass i påvente av en avklaring. En slik pasient kan etter avklaring innlegges direkte 
på KAD-plass med minst mulig administrative tiltak som følge av denne konverteringen. 

 
IMA vil ha plikt til å ta i mot alle pasienter der innleggende lege i samråd med avdelingslege har 
vurdert dette som riktig nivå for helsehjelp. Unntaksvis kan ekstraordinære situasjoner ved 
avdelingen gjøre at avdelingen må avslå en innleggelse ut fra hensynet til faglig forsvarlighet. 
 
Særskilt om pasienter innen psykisk helse og rus 
Fra 1. jan 2017 skal pasienter med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer ha en 
likeverdig tilgang til KAD-plasser som somatiske pasienter. Lokalt samarbeidsutvalg har vedtatt 
retningslinjer for dette i Hallingdal, se Samarbeid innen psykisk helse og rus i Hallingdal.   
 
Disse retningslinjene er i samsvar med den nasjonale veilederen «Kommunenes plikt til øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold» som presiserer og avgrenser hvilke pasienter innen psykisk helse og rus som er 
aktuelle for innleggelse på KAD.  
 
Det betyr at tilbudet gjelder personer med lettere og moderate psykiske helseproblemer og/eller 
rusmiddelproblemer med en opplevd psykisk krise og/eller akutt funksjonsnedsettelse på ulike 
livsområder og der innleggelse kan roe/avhjelpe en vanskelig livssituasjon. Pasientene kan ha behov 
for observasjon og oppfølging med omsorg, struktur og støtte. 
 
Pasienter med tilstander som utløser plikt til øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten, omfattes 
ikke av tilbudet ved KAD. Det er heller ikke aktuelt med innleggelse av andre alvorlige eller uavklarte 
tilstander, som:  

 innleggelser der tvang er nødvendig 

 selvmordsproblematikk og alvorlig selvskading 

 pasienter med tidligere alvorlig utagerings-/voldsproblematikk 

 pasienter med utagerende adferd, redusert impulskontroll 

 ved vold eller trusler om vold 

 pasienter med stor uro eller irritabilitet, forvirringstilstander 

 pasienter med akutt- og uavklart rusmiddelforgiftning 

 pasienter med uavklart påvirkning av rusmidler og/eller legemidler 
 

6.7 Opphold på KAD-plass 
Retningsgivende varighet for et KAD-opphold har tidligere vært 3 døgn. I den reviderte Kommunenes 
plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold har Helsedirektoratet gått vekk fra dette fordi det har blitt 
oppfattet som normerende. Helsedirektoratet understreker at det er pasientens tilstand og/eller 
psykososiale forhold rundt pasienten som er avgjørende for om det er forsvarlig å skrive pasienten ut 
av tilbudet. Partene er enige om å rette seg etter Helsedirektoratets presisering og ikke bruke 3 døgn 
som normerende for KAD-plassene. Det er imidlertid viktig å opprettholde beredskap for nye 
innleggelser på KAD-plass og muligheten for overflytting til KOM-plass ivaretar pasientens behov for 
en kontinuitet i oppholdet.  
 

http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/rapport-om-samarbeid-innen-psykisk-helse-og-rus-i-hallingdal.pdf
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf


6 

 

Pasientene innlagt på KAD er fritatt fra egenbetaling av korttidsopphold i kommunal 
omsorgstjeneste. Det må imidlertid registreres når pasienten går fra en KAD-plass til en av de sju 
interkommunale plasser (KOM-plass), da disse plassene vil utløse krav om egenbetaling fra 
pasienten. Dette innkreves av pasientens hjemkommune. 
 
6.8 Utskrivning fra KAD-plass 
Under oppholdet skal det tas nødvendig kontakt med kommunal helse- og omsorgstjeneste i 
hjemkommunen og med spesialisthelsetjenesten for å sikre at pasienten følges opp på en god måte 
etter utskrivningen. Dette gjelder både ved somatiske sykdommer og psykisk helse- og 
rusmiddelproblemer.  
 
Ved planlegging av videre pasientforløp, er det en målsetting at pasienten skal oppleve færrest 
mulige forflytninger. KAD-plassene skal ikke bidra til en økt fragmentering av primærhelsetjenesten. 
Fordelen med IMA er at pasienten kan overflyttes fra KAD-plass til KOM-plass uten at pasienten 
trenger å flytte på seg. Kan det påregnes at pasienten kan reise hjem etter et noe forlenget opphold, 
er det derfor bedre å beholde pasienten i kommunal seng ved HSS enn å flytte pasienten til lokalt 
sykehjem noen få dager. På IMA beholder pasienten samme seng, samme rom, samme lege og 
samme sykepleiere.  
 
Hvis avdelingslegen tilrår overflytning til KOM-plass på avdelingen, skal dette avklares med 
pasientens hjemkommune. Ved uenighet om videre pasientforløp skal kommunen sikre at pasientens 
fastlege er deltager i vurderingen.  

7. Den akuttmedisinske kjede i Hallingdal 
 
Sammenfattende kan den akuttmedisinske kjede for akuttinnleggelser i døgnplass inndeles slik det 
fremgår av punktene nedenfor. Det understrekes at dette er overordnede føringer. Når det gjelder 
den enkelte pasient, vil innleggelsessted bestemmes gjennom en avveining av en rekke ulike faktorer 
der både diagnostisk usikkerhet, risikovurderinger, pasientens psykososiale status og alternativer for 
innleggelsessted inngår. I disse avveininger skal det tas hensyn til de erfaringer og den forskning som 
viser at pasientens behov for nærhet og trygghet ikke alltid er sammenfallende med helsevesenets 
«for sikkerhets skyld- tenkning». 
 
A. Lokale sykehjem Alle kommuner i Hallingdal skal ha muligheter for legebestemte innleggelser 

på eget lokalt sykehjem. Dette gjelder stabile pasienter med avklart diagnose, 
der det ikke foreligger fare for alvorlig sykdom eller livstruende forverring 
(unntak ved palliasjon), og der behovet for tilsyn av lege er lite (2-4 ganger 
ukentlig) og behovet for observasjon av sykepleier er begrenset.   

 
B. Intermediær (HSS) Innleggende lege bestemmer i konferanse med avdelingslegen om pasienten 

kan innlegges på intermediæravdelingen eller ikke.  
Avdelingslegen har ansvaret for å skille mellom akuttinnleggelser på KAD-
plass, pasienter som inngår i en diagnostisk sløyfe og innleggelser direkte på 
SPES-HSS. 
 

 For innleggelse på KAD-plass er følgende pasienter aktuelle: 
1. Stabile pasienter med avklart diagnose som kan undersøkes og behandles 

etter allmennmedisinske prinsipper og med det utstyr og den oppfølging 
som er tilgjengelig ved IMA (lege og sykepleier tilgjengelig 24/7). 
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2. Stabile pasienter med uavklart diagnose, som trenger observasjon og 
utredning, men hvor mistanken om alvorlig sykdom og akutt livstruende 
forverring er vurdert som liten (unntak ved palliasjon). 

3. Stabile pasienter som har gjennomgått en diagnostisk sløyfe ved HSS for å 
vurdere nærmere rett innleggelsessted og der konklusjonen er at 
pasienten tilhører en av de to førstnevnte grupper. 

 
For akuttinnleggelse på SPES-HSS er følgende pasienter aktuelle: 
1. Pasienter der det ikke foreligger mistanke om livstruende sykdom (unntak 

ved palliasjon) og som har behov for undersøkelser og behandling etter 
spesialisthelsetjenestens prinsipper og metoder, men uten at det er 
behov for annen  innleggelse i spesialisthelsetjenesten. 

2. Pasienter som inngår i en kortvarig diagnostisk sløyfe for å avklare riktig 
innleggelsessted videre. Videre innleggelse kan være på KAD-plass, SPES-
HSS eller på sykehus. 
 

C. Sykehus Dette gjelder pasienter som har behov for sykehusets spesialiserte 
kompetanse og utstyr for diagnostisering eller behandling. Pasienter med 
mistanke om livstruende sykdom eller akutt funksjonssvikt skal innlegges på 
sykehus. Pasienter der en er i tvil om en slik alvorlighetsgrad foreligger, skal 
også innlegges sykehus. 

8. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 

KAD-plasser har vært driftet ved HSS siden 2012. Før 2012 var det en etablert praksis med lokale 
akuttinnleggelser ved HSS. Helsevesenet i Hallingdal og HSS / Ringerike sykehus / Ringerike DPS  har 
derfor en lang erfaring med tilbudet. Det som blir nytt fra 1. sept. 2016 er at tilbudet skal organiseres 
som en del av 10 interkommunale plasser i en felles avdeling. Nedenfor drøftes ulike risikoscenario. 
 

8.1 Overordnet nivå 
 

8.1.1 For lav beleggsprosent ved de ti interkommunale plassene 
Ti interkommunale døgnplasser i en felles avdeling driftet av foretaket er noe helt nytt i helse-Norge. 
Det vil kunne ta tid før nye tilbud er innarbeidet som en del av den daglige tenkningen i helsevesenet 
i Hallingdal. Det er derfor uttrykt usikkerhet på om beleggsprosenten i oppstarten vil være høy nok til 
å forsvare modellen. Dette kan igjen gi en risiko for at organiseringen av KAD eventuelt må endres. 
 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 
Konsekvens Alvorlig 
Tiltak:   - God informasjon om tilbudet både til fastleger, helse- og omsorgstjenesten og RS. 

- Fortløpende monitorering av beleggsprosent og tidlig iverksetting av ytterligere 
  tiltak. 

 

8.1.2 For få pasienter innlegges lokalt 
Dette kan skyldes at pasienter som legges på sykehuset, kunne fått et lokalt tilbud. Det er store 
forskjeller mellom kommunene i hvor mange pasienter som legges på KAD. Dette har både med 
avstand å gjøre, at innleggelsen for halve Hallingdal er motstrøms sykehuset og med ulik kunnskap 
hos innleggende leger om lokale tilbud. Det kan også være manglende kunnskap om tilbudet ved HSS 
på bakvaktsnivå ved Ringerike sykehus / Ringerike DPS. 
 
Sannsynlighet Meget sannsynlig 
Risiko  Liten 
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Tiltak:  - Informasjon til fastleger og vaktleger 
  - Hospiteringsordninger for turnusleger, nytilsatte leger og for fastleger generelt. 
  - Informasjon om HSS til de ulike vaktsjikt på RS 

- Rutiner på at bakvakt ved RS drøfter lokal løsning ved spørsmål om innleggelser RS 
 
8.1.3 For dårlige pasienter innlegges ved KAD 
Beslutningen om innleggelse ved KAD hviler på innleggende lege. Det å beslutte hvilket nivå 
pasienten hører hjemme på, kan være en vanskelig avgjørelse. Det viser seg at legens erfaring og 
lokale kunnskap om de ulike tilbud, er viktige momenter for å sikre avgjørelsen. Innleggende leger 
skal konferere med avdelingslegen ved IMA for å kunne diskutere problemstillingen. Dette har gjort 
at en har unngått en rekke uhensiktsmessige innleggelser. Problemstillingen har likevel vist seg å 
være aktuell i helgene. 
 
Sannsynlighet Sannsynlig 
Konsekvens Moderat 
Tiltak:  - Det presiseres krav om at innleggende leger skal konferere om innleggelsen 
 
8.1.4 For dårlige pasienter forblir innlagt ved KAD 
En av de tunge motforestillinger mot lokal innleggelse alternativt til sykehus, er at dette forsinker en 
nødvendig innleggelse og behandling på sykehuset. Dette er imidlertid en problemstilling som sjelden 
har vært reist rundt innleggelser ved HSS. Det er erfaring for at pasientene følges tett både med 
sykepleiefaglig og medisinsk kompetanse. Det kan imidlertid i helgene være behov for å trekke inn 
legevaktleger for vurdering av pasienter når avdelingslegene ikke er tilgjengelige. Både sykepleier og 
legevaktlege kan konferere med bakvakt på Ringerike sykehus/ Ringerike DPS og Blakstad sykehus. 
 
Sannsynlighet Mindre sannsynlig 
Konsekvens Alvorlig 
Tiltak  - Fortløpende monitorering av om rett pasient er lagt på rett plass og får rett 

  behandling. 
  - Systematisert observasjon (ALERT) og kompetanse hos sykepleierne 
  - Samarbeidsavtale med legevakten 
  - Det innføres planlagt legetilsyn også i helgene 
 
8.2 Driftsnivå 
Når det gjelder faktorer som går mer detaljert på avdelingens drift, er partene enige om at de ulike 
samarbeidsorgan må følge de ulike sider av intermediæravdelingens drift og faglige profil. Særlig 
gjennom de første par årene er det nødvendig at dette skjer rimelig hyppig. ROS-analyser skal være 
en del av denne vurderingen.  
 
Avdelingen er ellers en del av Ringerike sykehus sitt kvalitets- og internkontrollsystem. Uønskede 
hendelser der årsaken ligger i systemet eller der tiltakene kan løses gjennom systemet, må løftes 
fram til de aktuelle samarbeidsfora.  
 
Samlet oversikt over ROS-analyse: 
 

Konsekvens 

 
 
Sannsynlighet 

 
Ubetydelig Liten Moderat Alvorlig 

Svært 
alvorlig 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig  8.1.2  8.1.1  

Sannsynlig   8.1.3   

Mindre sannsynlig    8.1.4  

Lite sannsynlig      
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9 Plikt til forankring og gjennomføring  
 
Partene forplikter seg til å gjøre driftsavtalen kjent for i egen organisasjon. Behovet for informasjon 
må kontinuerlig vurderes. 
 
Partene forplikter seg til å avsette tilstrekkelig med ressurser knyttet til medvirkning i avtalte former 
for samarbeide. 
 
Partene forplikter seg også til å medvirke til at tilbudet blir benyttet i henhold til 
samhandlingsreformens intensjoner. Dette innebærer tiltak for å nå en målsetting for lokale 
øyeblikkelig hjelp innleggelser alternativt til sykehusinnleggelse på minst 20 % av det totale antallet 
legebestemte akuttinnleggelser fra kommunen. 

10 Forbedringsarbeid, avvikshåndtering  
 
Avvik under oppholdet skal meldes i VVHF sitt meldesystem. 
 
Avvik og forbedringspotensial som oppstår i samarbeidet mellom de ulike nivåer, skal meldes 
gjennom nettbasert avvikssystem i VVHF og løftes fram til behandling i Lokalt samarbeidsutvalg. 

11 Tvist om avtalens innhold 
 
Prinsipielle saker knyttet til avtalen skal løses på lavest mulig tjenestenivå. Det er opprettet flere 
samarbeids- og kontaktorgan mellom Ringerike sykehus og kommunene. Disse har alle fått vedtatt et 
mandat for sitt arbeid, se sluttrapporten for Prosjekt Nye Hallingdal sjukestugu 2016. Dette gjelder: 

 Samarbeidsmøter mellom vertskommunen og VVHF på løpende drift og økonomi 

 Medisinsk fagråd om avdelingens faglige profil 

 Samarbeidsmøte for pasientforløp mellom kommunalt nivå og IMA ved inn- og 
utskrivning av pasienter 

 
Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) skal avklare alle overordnede spørsmålsstillinger mellom 
helseforetaket og kommunene. 
 
Skulle det likevel oppstå saker der det ikke oppnås enighet, skal det opprettes en uenighetsprotokoll 
som skal forsøkes løst mellom klinikkdirektør Ringerike Sykehus og rådmannsutvalget i Hallingdal. 
Fortsatt uenighet skal sendes tvisteløsningsutvalget for Vestre Viken helseområde. Det vises til egen 
samarbeidsavtale: «Retningslinjer for håndtering av uenighet og tvister i Vestre Viken helseområde»  

12  Gyldighet, evaluering og oppsigelse av avtalen 
 
Avtalen er gyldig fra 1. jan. 2017. 
 
Lokalt samarbeidsutvalg har det overordna ansvaret for at tilbudet ved IMA evalueres årlig. Det kan 
bli behov for å gjøre tilpasninger og endringer i tilbudet etter hvert som en opparbeider erfaring. 
Som ledd i evalueringen, skal det også jevnlig gjøres ROS-analyser for å kvalitetssikre tilbudet. 
 
Avtalen kan sies opp med ett års frist. 

http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/sluttrapport-nye-hss---oktober-2016.pdf
http://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/prosjekter/hallinghelse/aktuelle-dokument/avtale-om-retningslinjer-for-handtering-av-uenighet-og-tvister-i-vestre-viken-helseomrade.pdf
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13  Underskrift 
 
Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt. 
 
 
Dato: …………………… 
 
 
 
 
Klinikkdirektør      Klinikkdirektør    
Klinikk Ringerike sykehus, VV HF   Klinikkdirektør Psykisk helse og rus  
 
 
 
Rådmann      Rådmann  
Ål kommune      Flå kommune 
 
 
 
Rådmann       Rådmann 
Hol kommune      Gol kommune 
 
 
 
Rådmann      Rådmann 
Hemsedal kommune     Nes kommune 
 
 
 
 
 


