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Velkommen til 
Hallingdal sjukestugu

Desentralisert   spesialisthelsetjeneste



Hallingdal sjukestugu
-nærsjukehuset i Hallingdal   

-i samhandling med kommunene  



Desentralisert spesialisthelsetjeneste gjennom  
snart 40 år

1979 Ål Kommune  
overlater drift til Buskerud 
Fylkeskommune

1995 Hallingdal sjukestugu 
organiseres inn i Ringerike 
Sykehus

2002 - Konsernmodell 

Helse Sør

2007 Konsernsammenslåing

Helse Sør + Øst  = 

Helse Sør- Øst 

2009 Etablering av VVHF

2012 Sykehusene får stedlig 
ledelse tilbake



Luftambulansetjenesten

Ann-Elin Tomlinson
Seksjonsoverlege LA-tjenesten

Prehospital Avdeling
Medisinsk klinikk VVHF

Luftambulansetjenesten

Statens Luftambulansetjenesten 
for 

Indre Sør-Norge 
på Ål i HallingdalSpesialisthelsetjenester i Hallingdal

Somatikk
Døgnavdeling
Dagbehandling
Poliklinikk
Ambulansetjeneste;  luft og bil
Helseekspresser
CT
Røntgen
Laboratoriet 
Tappestasjon til blodbank 
Lærings- og mestringssenter

Psykiatri
BUP – Poliklinikk
Voksenpsyk. Poliklinikk
Amb. Rusteam
Ambulerende tjenester til kommunene



Antall pasientmøter (2017) i Hallingdal

• Somatisk poliklinikk 4500

• Røntgen 5000

• CT 1000

• Dialyse 600

• Cellegiftbehandlinger 300

• Blodbank tappinger 400

• Psykiatri voksen/ barn 6000

• Døgnavdeling innleggelser 800+500 kom

• Ambulanseturer 4500

• Luftambulanseoppdrag 800



Samhandlingsarenaer

•

Ringerike sykehus samhandler med 12 
kommuner

Direktør  har besøksrunde til alle 
kommuner og møter rådmann og 
kommunens helseledere

I tillegg har sykehusledelsen møte med 
kommunene om:
• beredskap
• akuttmedisin  og ambulansetjeneste
• kompetansesamarbeid ( kurs og 

hospitering) 
• jordmor-beredskap 
• psykisk helse og rus for voksne
• psykisk helse for barn og ungdom, 

m.fl.



Intermediær avdeling;  

Dag- og døgnbehandling



Intermediæravdeling som et vekslingsfelt; 
10 kommunale senger + 10 sykehussenger

Kommunale plassar Desentraliserte 
spesialisthelsetenesteplassar

Komm. ø. hjelp

Observasjon psykisk helse

Korttids rehabilitering

Langtids rehabilitering

Etterbehandling

Lindrande behandling

Bufferplass

+
Ø. hjelp/ 

utredning og 

behandling

Medisinsk 

viderebehandling

Korttids 

rehabilitering

Avansert palliasjon



Aktuelle pasienter for HSS
Medisin
Infeksjoner - pyelonefritt, pneumoni, divertikulitt, 
hudinfeksjoner, cholecystitt, langvarige 
antibiotikabehandlinger på piccline/CVK
KOLS-exacerbasjoner
Diabetes-oppstart insulinbehandling/opplæring
Hjertesvikt-justering av regime
Pleuratapping, innleggelse av dren
Ascitestapping
Oppvæsking før radiologiske undersøkelser med kontrast, 
diverse infusjoner som oktagam, jernpreparater, aclasta, 
m.m.



Aktuelle pasienter for HSS
Kirurgi

Etterbehandling etter operasjoner
Sårbehandling/VAC

Ortopedi
Etterbehandling etter operasjoner
Smertebehandling av bruddskader og forberedelse til    
operasjoner før overflytting til RS etter avtale med ort.avd.
Commotio Cerebri, observasjoner (evt CT) etter 
skandinaviske retningslinjer

Gyn/Obstetrikk
Hyperemesis
Etterbehandling etter operasjoner



Ressurser på HSS på dagtid (08-16)
Billeddiagnostikk: Ultralyd, Røntgen og CT evt. med kontrast

Lab: CRP, CBC med diff., elektrolytter, art.blodgass, 
kreatinin/GFR, Blodkultur-dyrkning,  bl.a.

Annet: Bi-PAP, spirometri

Personell: 3 leger , 2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter i til 
sammen 100% stilling og en hærskare (!) av dyktige 
sykepleiere og hjelpepleiere 

Legevisitt og lab. også på lørdager, men ikke søndag.



Hallingdal Sjukestugu



Somatisk poliklinikk
• Kirurgi

• Urologi

• Ortopedi

• ØNH

• Gynekologi

• Pediatri

• Ortopedisk ingeniør

• Læring- og mestring

• Onkologi

• Cellegiftbehandlinger

• Kardiologi

• Nefrologi

• Generell indremedisin

• Nevrologi

• Hud og lysbehandling

• Hjerteskole



Somatisk poliklinikk

• Oppstart i 1982

• 4500 konsultasjoner

• Ambulante spesialister fra Ringerike og 
Drammen sykehus

• Ligger i vaktplanen til legene

• Fleksible sykepleiere og helsesekretærer på 
tvers av fagområder 

• Arbeidstid tilpasses spesialistene mellom kl. 8 
og 20; bil/tog/overnatting



Dialyse



Dialyse

• 1993 - Opptart med en maskin 

• 2016 - Åpning ny avdeling og seks maskiner

• Nefrologvisitt fra Ringerike ukentlig 
samtidig med ambulant poliklinikk

• Sykepleiere jobber også på andre 
avdelinger- sikrer fleksibiliteten



Kvalitet og kompetanse i alle
ledd sikrer  forutsigbarhet 

og samhandling  i alle 
ledd  for brukerne av 

helsetjenestene
våre


