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1 PROSJEKTETS NAVN 
Prosjektets navn er Nye Hallingdal sjukestugu (HSS). 

 

 

 

2 BAKGRUNN 
Samhandlingsformen (st m.nr. 47 /2009) og arbeidet i prosjekt 

Lokalmedisinske tjenester i Hallingdal (2009 – 2015) har synliggjort 

behov for samarbeid rundt de mest krevende tjenestene i reformen. 

På bakgrunn av dette ønsker kommunene i Hallingdal å etablere 

samarbeide med Vestre Viken HF om en intermediær døgnavdeling 

på Hallingdal sjukestugu. 

Vestre Viken har i styremøte 23 11 15, sak nr. 48/2015 vedtatt avtale 

om samhandling om drift av Interkommunale senger med Ål 

kommune på vegne av alle Hallingdalskommunene. 

 

Vestre Viken HF har i sine handlingsplaner lagt føringer for 

videreføring av spesialisthelsetjenesten i Hallingdal innenfor alle 

klinikkene i helseforetaket. 

 

Samarbeide om drift av intermediære døgnsenger på Hallingdal 

sjukestugu skal ivaretas innenfor bestemmelsene forankret i: 

- Helse- og omsorgstjenesteloven 

- Spesialisthelsetjenesteloven 

 

 

 

 

 

 

3 MANDAT 
Vestre Viken HF ved Ringerike Sykehus (RS)har inngått leieavtale med Ål kommune om leie 

av 1450 kvm i det nye HSS-bygget på Ål.  Leiearealene skal benyttes til en 20 sengers 

intermediær avdeling og skal inneholde 10 senger til bruk i spesialisthelsetjenesten og 10 

senger til primærhelsetjenesten i Hallingdalskommunene.  Driften av sengene skal være 

forankret i Lov om spesialisthelsetjeneste og Lov om kommunehelsetjeneste. Nye HSS skal 

åpne sin virksomhet september 2016. Den nye sengeavdelingen er den første av sitt slag i 

landet og vil bli fulgt nøye med fra andre helseforetak, kommuner og sentrale myndigheter. 

Det er derfor viktig at driften av denne avdelingen er godt forberedt. På bakgrunn av dette 

settes det ned et eget prosjekt, som får i oppdrag å forberede dette godt, samtidig som dagens 

drift skal gå som normalt. Parallelt med etableringen av ny sengeavdeling er et prosjekt 

sluttført  med etablering og oppstart av  CT skanner ved HSS . Det er viktig at disse ulike 

prosjektene finner en god samarbeidsform. Vedtak i styringsgruppen baseres på konsensus. 
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4 ORGANISERING AV PROSJEKTET 
 

Prosjekteier 

- Direktør Klinikk Ringerike sykehus / VVHF - Per S Bleikelia,  

 

Styringsgruppe   

- Ledes av avdelingssjef Medisin VVHF/RS - Oddmund Nestegard 

- Avdelingssjef kirurgi VVHF/RS, May Janne Botha Pedersen  

- Fagdirektør VVHF, Halvdan Aas 

- Kommunalsjef i Ål kommune - Karsten Dideriksen  

- Daglig leder Regionrådet i Hallingdal - Knut Arne Gurigard 

- Kommuneoverlege  i Hol – Geir Strømmen                 

- Brukerrepresentant – Brukerutvalget i VVHF/ FFO – Rune Hansen Gunnerud 

- Samhandlingssjef VVHF/ RS  / sekr. styringsgruppe – Reidar Aasheim  

Prosjektgruppe  

- Ledes av samhandlingssjef VVHF/RS - Reidar Aasheim, 

- Avd. sykepleier VVHF/HSS - Britt Inger Liahagen,  

- Avd. sykepleier / koordinerings ansvar VVHF/HSS somatikk - Ingeborg Rinnaas 

- Overlege ortopedi VVHF/RS – Asbjørn Hjall 

- Overlege medisin VVHF/RS – Ephrem Thanendran Mariampillai 

- Overlege HSS - Rune Rindal  

- Fagsykepleier HSS - Mari N Fosse 

- Leder av regionalt samhandlingsutvalg - Jan Olav Helling 

- Samhandlingsleder Hallingdalskommunene - Øystein Lappegard 

- Virksomhetsleder Hol kommune -Jens Simonsen 

- Kommunalsjef Gol kommune -Aud Toril Sæbø 

- Fastlege Nes kommune - Ståle Sagabråten 

- Representant fra allmennlegeutvalget i Hallingdal - Robert Tunestveit 

- Tillitsvalgt fra NSF/VVHF – Hege Svensgård 

- Hovedverneombud - Gerd Oppheim, HSS       

Prosess- / prosjektstøtte / sekretær 

 

VVHF - OU avdelingen:    

- Astrid Lundesgaard / Eirinn Glattre 

Deltakelse fra Klinikk Medisinsk diagnostikk, Klinikk Intern Service, Klinikk Prehospital 

Tjenester og Økonomiavdelingen VVHF kalles inn ved behov.  

 

 

Delprosjekt 

De konkrete resultatene oppnås via organisering av definerte delprosjekt som rapporterer 

direkte til prosjektleder Reidar Aasheim, og benytter prosjektets prosjektstøtte/sekretær fra 

OU-avdelingen, men har egne delprosjektledere. 
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Nr Delprosjektnavn Delprosjektleder 

1 Informasjonsstrategi for prosjektet Nye HSS Astrid Lundesgaard 

2 Verdigrunnlag og navn på Nye HSS Reidar Aasheim 

3 Monitorering bruk av døgnsenger ved Nye HSS Else Breines 

4 Kompetanse og rekruttering, sykepleiere Britt Inger Liahagen 

5 Kompetanse og rekruttering, leger Oddmund A. Nestegard 

6 Pasientforløp (diagnose uavhengig), logistikk og 

kommunikasjon 

Else Breines 

7 Bruk av 10 kommunale sengeplasser, pasientgrupper, 

kriterier og avgrensninger 

Øystein Lappegard 

8 Bruk av 10 spesialisthelsetjenesenger, pasientgrupper, 

kriterier og avgrensninger 

Rune Rindal 

9 Byggeprosjektet - Samhandling med KIS – 

arealplanlegging 

Reidar Aasheim 

10 Flytteprosjektet inn i leide lokaler – del 1 Ingeborg Rinnaas 

 Flytteprosjekter (KIS) - del 2  Øystein Kilde 

11 Etablere og anbefale sammensetning av 

samhandlingsarenaer for drift av Nye HSS 

Reidar Aasheim 

12 Administrative og økonomiske konsekvenser ved 

Intermediær avdeling 

Britt Inger Liahagen 

13 Beredskapsplan for Hallingdal sjukestugu May Janne Botha Pedersen 

 

Referansegrupper   

- Allmennlegeutvalget i Hallingdal  - Ledergruppe Kirurgisk avdeling 

- Medisinsk avdeling    - Kommunale sykepleieledere 

- Kommunalsjefer    - Brukerutvalget i VVHF 

- Kommunale råd for mennesker med              - Politisk involvering fra  

nedsatt funksjonsevne     Hallingdalskommunene.  

4.1 Interessentkartlegging, informasjon og involvering 

En interessent er personer eller grupper som kan bli positivt eller negativt berørt av prosjektet 

eller selv kan påvirke prosjektet. Interessenter kan ha ulike behov, forventninger og ønsker til 

prosjektet. Det har vært viktig for prosjektet å kartlegge interessenter til intermediær avdeling 

og brukere av nærsykehustilbud i Hallingdal. 

Vi deler interessentene inn i fire kategorier ut i fra hvilke relasjon og innflytelse de har for 

prosjektet og med utgangspunkt i hvordan prosjektet skal ha dialog/kommunikasjon med dem.  

 
A) Følge opp: Dette er personer, grupper, virksomheter som man kun skal følge opp, ikke bruke 

mye ressurser på når det gjelder kommunikasjon 

B) Informere: Interessenter som er interessert men har liten innflytelse. Dette er interessenter 

som kan ha nyttig informasjon og  bør  holdes informert.  

C) Tilfredsstille: Interessenter med stor innflytelse, men liten interesse av å bruke den. Disse er 

det viktig å tilfredsstille i prosjektet. 
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D) Engasjere: Interessenter som både har stor innflytelse og stor interesse av å bruke denne. 

Disse er det viktig å engasjere i arbeidet og tilfredsstille.  

 

 

 
 

Omfanget av interessenter i dette prosjektet er omfattende. Det er derfor viktig at det gjøres en 

god analyse og utarbeides tiltak for å nå alle interessentene i prosjektgjennomføringsfasen.  I 

informasjonsplan som er laget for prosjektet er det tatt hensyn til hvilke interessentgrupper 

som må involveres, og hvilke som skal informeres.  

 

Følgende interessenter til prosjektet Nye HSS er identifisert: 

1. Pasienter og pårørende (de som til enhver tid oppholder seg i Hallingdal) 

2. Brukerorganisasjonene 

3. Ansatte og leder ved Hallingdal Sjukestugu 

4. Ansatte og leder ved RS 

5. Ansatte og leder i Klinikk for medisinsk diagnostikk (lab og rtg) 

6. Ansatte og leder Klinikk for Intern Service (flytteprosessen, MTU, IKT) Leielokaler, 

renhold,  mat – tekniske forhold  egen drift 

7. Ansatte og ledere i Prehospitale tjenester i VVHF 

8. Tillitsvalgte og verneombud ved Hallingdal Sjukestugu 

9. Ledelsen i VV HF 

10. Ansatte og leder, PLO kontakter primærhelsetjenestene i Hallingdals kommunene 

11. Fastlegene / LV-legene  i Hallingdal  

12. Allmennlegeutvalget i Hallingdal 

13. Kommunalsjefene inkl. rådmenn i Hallingdal(Råd) 

14. Kommunehelsesamarbeidet i Hallingdal 

15. Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 

16. Regionrådet i Hallingdal – RS 

17. Venner av Hallingdal Sjukestugu 

18. Barneavdelingen, VV HF 

19. Klinikk Psykisk helse og rus, VVHF 

20. Turistene I Hallingdalskommunene 
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21. Utdanningsinstitusjoner 

22. Media; Hallingdølen og NRK Buskerud 

23. Helse Sør Øst - HSØ 

24. Helse og Omsorgsdepartementet - HOD 

25. Helsedirektoratet 

26. Fylkeslegen (Fylkesmannen) 

 

Kommunikasjonsplan er utformet for å sikre de to gruppene som er kategorisert som 

henholdsvis  “Følge opp” og “Informere”. Det utformes jevnlig informasjonsbrev og det er 

etablert samarbeid med sentrale media(Hallingdølen m.fl) 

For de to gruppene som er karakterisert med henholdsvis “Tilfredsstille” og “Engasjere” 

utformer prosjektleder relevant informasjon, organiserer møter og iverksetter samhandling 

med prosjektet i ulike former.  

 

4.2 Rammer  

Prosjektperiode: 15. januar til 15. september 2016. 

 

Prosjektet endrer ikke ved styringslinjene ved HSS. 

  - Ingeborg Rinnaas leder poliklinikk og er ansvarlig for koordinering av ordinær drift 

  - Britt Inger Liahagen leder sengeavdelingen 

- Reidar Aasheim tildeles fullmakt på vegne av direktør til å lede prosjektet fram til 

innflytting.  Han kan opptre på vegne av Direktør i ulike fora i spesialisthelsetjenesten 

eller kommunene med nødvendige fullmakter som avklares i hver enkelt sak. 

 

I prosjekt- og byggeperioden forutsettes ordinær drift. 

 

Det har ikke vært gitt et eget budsjett for dette prosjektet. Alle som har deltatt i møter og ulikt 

prosjektarbeide er bidrag fra de respektive virksomheter; Vestre Viken HF, Ringerike 

sykehus, Hallingdal sjukestugu og Hallingdalskommunene. 

 

5 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET; OPPGAVE, GJENNOMFØRING 

OG RESULTAT  
 

I styresak 47/15 poengterer styret for Vestre Viken HF at en forutsetning for helseforetaket sitt 

engasjement med å legge til rette for videre døgndrift av somatiske døgnplasser i Hallingdal, 

er at dette skal skje i samarbeide med kommunene og at Vestre Viken HF skal ha 

driftsansvaret for alle døgnplassene i intermediær avdeling. En forutsetning er at kommunenes 

plikt til å ivareta tjenestetilbudet om KAD-plasser (kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser) legges til kommunens andel av interkommunale døgnplasser. 
 

5.1 Prosjektets oppgaver 

1) Foreta en gjennomgang av administrative og økonomiske konsekvenser ved overgang 

til ny sengeavdeling. 
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2) I lys av nye diagnostiske muligheter skal fremtidig bruk av poliklinikken på HSS 

vurderes og forslag til tiltak kartlegges. 

3) Vurdere bruk av monitorering for bruk av sengene  

4) Foreslå navn på spesialisthelsetjenestene befolkningen får på Hallingdal sjukestugu. 

5) Utrede og forberede oppstart av intermediær avdelingen 

6) Utrede og forberede bruk av de 10 spesialisthelsetjenestesengene på HSS sett i 

sammenheng med bruk av sengekapasitet ved RS  

7) Utrede og forberede bruk av de 10 interkommunale sengene 

8) Sikre bred deltagelse og en god prosess for å komme frem til verdigrunnlaget for 

intermediær avdeling. 

9) Utvikle informasjonsstrategi om den nye intermediæravdelingen  

10) Komme med forslag til samarbeidsarenaer for drift av intermediæravdeling, - 

administrativt og faglig nivå. 

11) Beskrive kompetansebehov og planer for kompetanseutvikling. Evaluere avtale om 

gjensidig hospitering og komme med forslag til forbedringer. 

12) Gi støtte til linja ved rekruttering av nytt personell 

13) Sikre gode pasientforløp mellom HSS /spesialisthelsetjeneste og kommunene 

14) Gi støtte til linja ved forberedelse av flytting fra gammel sengeavdeling til ny 

intermediær avdeling.  

15) Sørge for dialog med Klinikk Intern Service for planlegging av areal på HSS til øvrige 

klinikker som skal ha leveranser av tjenester til Intermediær avdeling.  

5.2 Gjennomføring av prosjektet 

Prosjektet Nye HSS skal svare ut oppgavene gitt i mandat, som omfatter forberedelse til drift 

av Nye HSS med 10 senger for spesialisthelsetjeneste og 10 senger til kommunehelsetjeneste. 

Kommunene, klinikkene ved Ringerike sykehus, brukerorganisasjoner, ansattes representanter 

og vernetjenesten har vært representert i styringsgruppe, prosjektgruppe eller 

delprosjektgrupper.  

Underveis har man søkt å informere og samordne mot parallelle pågående prosjekter som 

byggeprosjektet men også andre prosjekter (se kap.6 i denne rapporten).   

Oppdraget berører mange ulike aspekter ved driften. Prosjektet har derfor etablert 13 

delprosjekter som til sammen er prosjektets svar på mandatet. Delprosjektene har rapportert 

resultat og/eller status til hovedprosjektet. 
 

5.3 Resultat fra Delprosjektene 

1. Informasjonsstrategi for prosjektet Nye HSS 

 Utforme informasjonsmateriale om prosjektet, prosessen og samarbeidspartene. 

 Utarbeide nyhetsbrev i prosjektperioden 

 Samhandle med: kommunikasjons avd. VV, lokal presse i Hallingdal og Ringerike  

 

Ansvarlig: Astrid Lundesgaard, OU avdelingen VVHF 
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Resultat: 

o  Det er utarbeidet en informasjonsstrategi med bistand fra informasjonsavdelingen VVHF 

o  Nyhetsbrev sendes alle interessenter. Siste nyhetsbrev sendt ut etter innflytting 15 09 16. 

o Informasjon til alle fastleger / legekontor i Hallingdal skjer innen 15 09.16 

o Informasjoner til alle legene i sykehus og praksiskoordinatorer innen 15 09 16 

o Informasjon til lokale politikere, rådmenn og ansatte i kommunehelsetjenesten i kommunene 

etter 15 09 16 

o Informasjon og omvisning til styret i VVHF i f m styremøte på HSS 26 09.16. 

o Informasjon til venneforening og brukerorganisasjoner etter 15 09 16 

o Informasjon  og omvisning til ledere og nøkkelpersonell i klinikk Ringerike sykehus etter  01 

10 16 

o Prosjektrapport sendes interessenter under kategori A og alle som har deltatt i styringsgruppe, 

prosjektgruppe og delprosjekter. 

 

 

2. Verdigrunnlag og navn på Nye HSS 

 Kampanje for nytt navn – bred involvering gjennom bruk av presse og Venner av 

Hallingdal Sjukestugu 

 Iverksette prosesser for å få på plass et godt verdigrunnlag for Nye HSS 

 

Ansvarlig: Reidar Aasheim, prosj.leder VVHF 

Resultat: 

o Nytt navn: Hallingdal sjukestugu – Nærsykehus i Hallingdal. 

o Nytt navn døgnavdeling: Somatisk døgn- og dagavdeling – intermediær avdeling. 

o Verdigrunnlag: 

Hallingdal sjukestugu – Nærsykehus i Hallingdal, kjennetegnes med kompetente tjenester, 

respekt, trygghet og nærhet og oppleves slik av: 

 Pasienter og pårørende 

 Medarbeidere og ledere 

 Samarbeidspartnere og ledere 

 

             Implementering av verdigrunnlag skjer i klinikkens avdelinger på HSS med bistand fra OU- 

             avdelingen VVHF høsten 2016. Øvrige klinikker involveres. 

            Det er utarbeidet prosessbeskrivelse, Power point og oppgaver / dialog hvor metodikk benyttes. 

 

3. Monitorering Bruk av døgnsenger ved Nye HSS 

Oppdrag: 

 Etablere verktøy for registrering og rapportering av beleggs-data 

Avgrensning: Verktøy for monitorering søkes innrettet med tanke på senere forskningsarbeid, 

men delprosjektet omfatter ikke forskning. 

 Etablere baseline-data, der det er teknisk og organisatorisk mulig 

 Beskrive rutine for oppfølging av monitorerings-data 

Målsetting: 

 Sikre at driftsansvarlige har oversikt over hvordan total sengekapasitet blir brukt 

(innleggelsestype, pasientkategorier, kommunetilhørighet, beleggsprosent, etc.)  

 Sikre at samarbeidende kommuner har oversikt over hvordan de kommunale sengene blir brukt 

(pasientkategorier og kommunetilhørighet) 

 

Ansvarlig: Else Breines, Kvalitetssjef, RS /VVHF 
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Status/Resultat: 

 

Monitorering - Bruk av døgnsenger 
Det er utarbeidet en prosjektplan som skisserer oppdraget 

 Etablere verktøy for registrering og rapportering av beleggs-data 
Avgrensning: Verktøy for monitorering søkes innrettet med tanke på senere 
forskningsarbeid, men delprosjektet omfatter ikke forskning. 
 

 Etablere baseline-data der det er teknisk og organisatorisk mulig 
 Beskrive rutine for oppfølging av monitoreringsdata 

 
Hensikten er: 

 Sikre at driftsansvarlige ha oversikt over hvordan total sengekapasitet blir brukt 
(innleggelsestype, pasientkategorier, kommunetilhørighet, beleggsprosent, etc.)  

 Sikre at samarbeidende kommuner har oversikt over hvordan de kommunale sengene 
blir brukt (pasientkategorier og kommunetilhørighet) 

 
For å møte kommunenes behov for data er det allerede nedsatt en arbeidsgruppe v/Britt Inger 
Liahagen. Arbeidsgruppen har sett på kommunene behov for fakturagrunnlag for å kunne sende 
regning på egenandeler ved bruk av kommunale senger, og for å oppfylle regelverk om vedtak 
etter 14 dagers korttidsopphold. 
Delprosjekt 3 slås sammen med arbeidsgruppen og organiseringen justeres.  
Britt Inger Liahagen og Else Breines samordner og sender oppdatert prosjektbeskrivelse. 
 
Vedtak: 

1. Arbeidsgruppas forslag vedtas 
2. Ny prosjektgruppe: 

               Else Breines VVHF (Leder), Britt Inger Liahagen 
               VVHF, Oddveig Ballangrud VVHF, Karsten  
               Dideriksen, Ål (økonomi) / Øystein Lappegard  
              ( Statistikk). 

3. Referansegruppe: Thanendran Mariampillai VVHF, Rune Rindal VVHF, Øystein 
Lappegard (kommunene) og en kontaktperson fra hver kommune 

 

          

4. Kompetanse og rekruttering 

 Sykepleiefag 

 Rehabiliteringstjenesten (fysioterapi + ergoterapi)  

 Trombolyse – i samarbeid med CT prosjektet 

Ansvarlig: Britt Inger Liahagen avdelingsleder, HSS/VVHF 

Resultat: 

o Alle nyopprettede sykepleiere er besatt 

o Fysioterapistillinger besatt 

o Vakant 50 % ergoterapeutstilling skal være besatt innen 31 12 16 

o Introduksjonsprogram er laget for nyansatte sykepleiere og sykepleiere med nye 

arbeidsoppgaver. Introduksjonsdag for alle nyansatte gjennomført primo juni-16 

o Revidert stillingsbeskrivelser for sykepleiere. 

o Nye prosedyrer effektuert – trombolyseprosjektet. 

o Fagdager (2) med fokus på hjerneslag / trombolyseprosedyrer og akutt syke pasienter avviklet. 
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o Plan for videreutdanning av sykepleiere sluttført. 

o Grunnturnus for sykepleiere – oppstart 15 09 16 

 

Utføres høsten 2016: 

o Plan for fagdager 2017 

o Revidere sjekkliste for opplæring av laboratoriefunksjoner for sykepleiere i IMA. 

o Utarbeide målsetting og plan for ressursgruppene i IMA 

o Utarbeide plan for hospitering – 2017 

o Evaluere stillingsbeskrivelser for hjelpepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeut. 

o Utarbeide videre opplegg for simuleringstrening for pasienter med hjerneslag. Mål å utdanne 

egne instruktører. 

 

5. Kompetanse – rekruttering 

 Legefaglig 

 Trombolyse – i samarbeid med CT prosjektet 

Ansvarlig: Oddmund Nestegard Avd.sjef, RS/VVHF 

Resultat: 

o Tilsetting av indremedisiner til nyopprettet stilling  ivaretas med midlertidig overføring av 

personell fra Ringerike sykehus.  Rekrutteringsprosessen fortsetter. Ny stillingsutlysning 0kt.-

16. 

o Det er et mål fra 01 01 17 å ha tre legestillinger ansatt på full tid , der Intermediær avdeling 

har lege tilgjengelig i avdelingen 08.00 – 20.00 og legetilsyn i avdeling hver lørdag. 

o Trombolyseprosjekt på HSS er startet opp med ordinær drift – dagtid -, juni-2016. 

Opptrappingsplan legges i forbindelse med budsjettarbeid for 2017. Legene på IMA avdeling 

har fått opplæring og er gitt opplæring og ansvarliggjort ved øyeblikkelig hjelp i åpningstiden 

til CT-avdelingen.  

 

 

6. Pasientforløp (diagnose uavhengig), logistikk og kommunikasjon 

 Logistikk. Kartlegge og beskrive det generelle pasientforløp(diagnoseuavhengig), med tanke på 

logistikk og kommunikasjon, fra symptomdebut til utskriving og avsluttet kontakt med HSS 

(kommunehelsetjeneste og sykehus/HSS) 

 Kommunikasjon. Kartlegge og beskrive kommunikasjon gjennom dette forløpet  

 Prosedyrer. Etablere prosedyrer under forløpsbeskrivelsen og oppdatere prosedyrer vedrørende 

logistikk og kommunikasjon 

 

Ansvarlig: Else Breines Kvalitetssjef RS/VVHF 

 

Resultat: 

o Pasientforløpet er kartlagt og beskrevet av prosjektgruppen 

 
 

o Beskrivelsen omfatter overordnet generelt forløp (illustrasjonen over), logistikk og 

kommunikasjon fase for fase, samt underliggende prosedyrer, referanser og overordnede 

styringsdokumenter. 

o Pasientforløpet skal gjøres tilgjengelig for alle involverte for å sikre kjennskap og legge til rette 
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for forbedring og utvikling.  

o Pasientforløpet realiseres gjennom felles forum informasjon og oppfølging, som involverer både 

kommunehelsetjeneste, HSS og RS. Dette betyr at forslaget er begynnelsen til et kontinuerlig 

arbeid for å sikre god logistikk og effektiv kommunikasjon som understøtter en sammenhengende 

behandlingsprosess fra hjem til hjem. 

o Pasientforløpet kan publiseres på www.vestreviken.no under behandlingsforløp. 

(http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/Sider/side.aspx) 

 

Tilrettelegging for god logistikk og effektiv kommunikasjon (eks PLO, elektronisk meldingsutveksling m 

m) har vært hovedfokus for delprosjektgruppens arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bruk av 10 kommunale sengeplasser, pasientgrupper, kriterier og avgrensninger 

 Utrede og avklare behandlingsbehovet 

 Følge opp workshopene(kommune + HSS) 

 Utrede og avklare pasientgruppene 

 Utrede kriterier for inntak 

 Utrede og avklare avgrensinger ved bruk at de kommunale sengene 

Ansvar: Øystein Lappegard Samhandlingsleder, kommunene i Hallingdal 

 

http://www.vestreviken.no/
http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/Sider/side.aspx
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Resultat: 
 
Innledning 
Delprosjektets beskrivelser bygger på de erfaringer en har hatt med døgnavdelingen ved Hallingdal 
sjukestugu gjennom mange år og de prosesser og utredninger som har foregått gjennom prosjektet 
Lokalmedisinske tjenester i Hallingdal. 
 
Bruken av de ti kommunale plassene ved intermediær avdeling (IMA) ved Hallingdal sjukestugu (HSS) 
vil utvikle seg videre etter hvert som en får nye erfaringer. Organiseringen av IMA er ny i Norge og 
det er ingen tilsvarende tjeneste man kan hente erfaringer fra. Det vil derfor være nødvendig å 
utvikle tilbudet med bakgrunn i egne erfaringer og evalueringer. Det første året må det være fokus 
på å få på plass en god drift og gode rutiner som støtter opp under diagnoseuavhengige 
pasientforløp.  
 
Delprosjektets beskrivelser må anses som et utgangspunkt for videre arbeid. Seinest etter seks 
måneders drift bør det gjennomføres en samlet evaluering av den faglige profilen. Fagrådet skal være 
sentral i den evalueringen. 
 

1. Overordnede føringer for bruk av plassene 

 
 
Merknad: 
Det er konsensus i styringsgruppa om at pasienter som legges innlegges på intermediær avdeling 
og der det rekvireres CT, så skal pasienten være innlagt eller konverteres til spesialist-
helsetjenestens senger. 
 

2. Aktuelle pasientgrupper 
1. KAD – kommunale akutte døgnplasser 
2. Etterbehandling etter behandling i spesialisthelsetjenesten 
3. Korttids rehabilitering 
4. Langtids rehabilitering 
5. Terminal lindrende behandling 
6. Bufferplasser 
7. Smertekartlegging og behandling 
8. Second opinion på faglige utfordringer 
9. Tverrfaglige utredninger, særlig innen geriatri 

A. 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 
 
B. Tilbudet skal ha en allmennmedisinsk profil og være en del av 
kommunehelsetjenesten, samtidig som det skal oppfylle samhandlingsreformens 
intensjon om å overføre arbeidsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. 
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3.1   KAD – kommunale akutte døgnplasser 
   
Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruken av disse plassene, sist revidert august -16. «Kriterier 
for innleggelse ø.hj ved Hallingdal sjukestugu».   
 
Målsettinger for oppholdet 

 Å oppfylle § 3.5 i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester om det kommunale ansvaret 
for å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. 

 Å gi et like godt eller bedre opphold enn sykehuset til en utvalgt gruppe pasienter som 
tilfredsstiller kriteriene for innleggelse på KAD. 
 

Eksempler på aktuelle problemstillinger  
Det vises til sist reviderte utgave av «Kriterier for innleggelse ø.hj ved Hallingdal sjukestugu».   
 

3.2   Etterbehandling etter behandling i spesialisthelsetjenesten 
 
Målsettinger for oppholdet: 

 Oppholdet er en mellomstasjon mellom sykehus og kommune, en stabilisering før pasienten 
overføres hjemkommunen.  

 Oppholdet skal sluttføre behandlingen igangsatt på sykehuset og sikre oppfølging i 
kommunene (legetimer, heimesykepleie). 

 Det skal bygges videre på en tradisjon med epikriser som vektlegger kommunenes videre 
tverrfaglige oppfølging av pasientene.  

 Det må samarbeides med kommunen slik at en sikrer at kommunen rekker å forberede seg 
på å ta i mot kompliserte pasienter 
 

Eksempler på aktuelle problemstillinger: 
o smertebehandling 
o medikamentjusteringer 
o stomipasienter 
o mobilisering av pasienter som har vært immobilisert 
o kreftpasienter 
o traumer 
o urologi 
o vanskelig sårproblematikk 
o hjerte/lunge-sykdommer 
o diabetes 
o ernæring 

 

3.3   Korttids rehabilitering 
 
Målsettinger for oppholdet: 

 Døgnplasser for pasienter som er i skjæringspunktet mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommunehelsetjeneste og der behovene er større enn det kommunene kan greie lokalt 
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 Umiddelbart igangsatt rehabilitering / opptrening 

 Tilgang til tilstrekkelig mengde tverrfaglig kompetanse fra første dag 

 Tilgang til fortsatt nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
 
Eksempler på aktuelle problemstillinger: 

o ortopediske pasienter som trenger starthjelp til første del av opptreningen 
o pasienter søkt inn fra kommunen for intensiv trening 
o lettere slagpasienter, for å igangsette og systematisere oppfølgingen 
o nyopererte pasienter (hjerte, cancer o.a.) 
o hjerteinfarkt, for å gi trygghet 
o kroniske pasienter med exacerbasjoner (hjertesvikt, KOLS, astma, diabetes) 

   

3.4   Langtids rehabilitering 
 
Målsettinger for oppholdet: 

 Oppholdet skal sikre at tilstrekkelige tverrfaglige ressurser blir satt inn umiddelbart med stor 
innsats tidlig i forløpet 

 Oppholdet skal sikre en planlagt og sømløs overføring av kompliserte rehabiliteringspasienter 
til hjemkommunen 

 Oppholdet skal sikre nødvendig samarbeid med andre- og tredjelinjetjeneste (Sunnaas) 

 Vurdering av behov for hjelpemidler 

 Vurdering av omsorgsnivå 

 Igangsette en prosess med IP – individuell plan. Kommunene har hovedansvaret for IP og 
spesialisthelsetjenesten skal bidra. 

 Medvirke til logopedoppfølging 

 Tilgang til lab / rtg / CT – undersøkelser. 
 
Eksempler på aktuelle problemstillinger: 

o slagpasienter med store funksjonstap, kognitiv svikt, tap av språk 
o multitraumer (store funksjonstap, problemer med smerter, sår, blære/tarmfunksjon) 
o nevromuskulære sykdommer (ALS, MS, Parkinson, autoimmune sykdom o.a.) 
o enkelte pasienter fra korttidsrehabilitering som trenger mer tid (langvarige infeksjoner, 

komorbiditet, sammensatt funksjonssvikt) 
o pasienter som i dag blir søkt til private rehabiliteringsinstitusjoner og der rehabilitering på 

kommunale plasser på IMA kan være et bedre alternativ 
 

3.5   Terminal lindrende behandling 
 
Målsettinger for oppholdet: 

 Dette gjelder pasienter som ikke trenger sykehustjenester i den terminale fasen 

 Oppholdet skal gi trygghet og kontinuitet i en vanskelig livsfase 

 Gi avklaringer og second opinion for pasienter som skal tilbake til hjemkommunen 

 Inngrep og prosedyrer som ikke utføres på lokalt kommunalt nivå  

 Åpen kontakt, - mulighet for ø.hj-innleggelse ved forverringer og symptomkontroll 

 Nært samarbeid med onkolog 
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Eksempler på aktuelle  problemstillinger: 

o pasienter der behandling av smerter og andre symptomer er faglig utfordrende og/eller 
ressurskrevende 

o yngre pasienter i terminal fase 
o psykososialt vanskelige situasjoner 
o behov for observasjon og second opinion  

 

3.6   Bufferplasser 
 
Målsettinger for oppholdet: 

 Oppholdet begrunnes ikke med pasientens tilstand, men med at hjemkommunen der og da 
ikke har muligheter til å ta i mot en utskrivningsklar pasient fra sykehuset enten pga 
problemer med kapasitet eller fravær av nødvendig kompetanse. 

 Bufferplasser skal brukes med forsiktighet. Det skal ikke «holdes av» plasser for dette. 

 Avdelingen kan bidra til å kartlegge behandlings- og omsorgsbehovet for hjemkommunen 
 
Eksempler på aktuelle problemstillinger: 

o Det er ingen eksempler med typiske kliniske problemstillinger 
o Det kan være overbelegg på lokal sjukeheim eller mangelfull fagdekning  
 

3.7   Smertekartlegging og behandling 
 
Målsettinger for oppholdet: 

 Dette gjelder pasienter som ikke trenger utredning i spesialisthelsetjenesten 

 Oppholdet skal kartlegge ulike smertetilstander gjennom systematisk bruk av 
kartleggingsverktøy. 

 Oppholdet skal anbefale videre løsninger for smertebehandling, både medikamentelle og 
ikke-medikamentelle. 

 
 
Eksempler på aktuelle problemstillinger: 

o vedvarende smerteproblematikk av ulike årsaker 
o overforbruk av vanedannende medikamenter der problemstillingen hører hjemme i 

kommunehelsetjenesten, f.eks. overforbruk av sovemedisin hos eldre. 
o Pasienter som har kommet «feil ut» med B-preparater og der allmennlegen trenger støtte til 

gjennomføring av en endring i medikasjon. 
 

3.8   Second opinion på faglige utfordringer 
 
Målsettinger for oppholdet: 

 Tilbudet gjelder pasienter som det ikke er naturlig å søke til utredning i 
spesialisthelsetjenesten 

 Oppholdet skal kunne gi en second opinion både der pasienten ønsker dette og der legen 
ønsker dette. 
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 Kroniske pasienter skal motiveres til læring og mestring 

 Utveksling av kompetanse og styrking av det faglige samarbeidet mellom fastleger og 
avdelingslegene ved IMA. 

 
1.1 Typiske problemstillinger: 

o second opinion som rettighet innen primærhelsetjenesten 
o geriatri, se punkt 9 
o smerteproblematikk, se punkt 7 
o medikamentgjennomgang 
o kartlegging av funksjonstap 
o second opinion der fastlegen «har gått seg fast» 
o hjerte/kar/diabetes – nye medisiner, medikamentgjennomgang 

 

3.9   Tverrfaglige utredninger, særlig for eldre pasienter 
 
Målsettinger for oppholdet: 

 Oppholdet er aktuelt ved utredninger der avdelingens tverrfaglighet, den allmennmedisinske 
tilnærming og det nære samarbeidet med spesialisthelsetjenesten vil kunne utnyttes 

 Oppholdet er særlig aktuelt ved geriatriske problemstillinger der IMA kan framstå som et 
senter med økt kompetanse innen geriatri og i et nært samarbeid med ulike spesialiteter og 
med geriatrisk spesialistkompetanse 

 
1.2 Typiske problemstillinger: 

o multimorbiditet, komorbiditet 
o samtidig symptomatologi fra ulike organsystemer 
o behov for tverrfaglige tilnærminger 

 

3. Gråsoner, fortrinn og avgrensninger 
 
Målsettingen for samhandlingen er at rett pasient får rett behandling på rett plass til rett tid. For de 
fleste pasienter er det liten tvil om pasienten skal innlegges på sykehuset eller på et kommunalt 
sykehjem. Men enkelte pasienter kan befinne seg i en gråsone der det krever en nærmere vurdering 
hvilket tilbud som tjener pasienten best. Samhandlingsreformen oppfordret til opprettelsen av 
lokalmedisinske sentra der de såkalte gråsonepasientene kunne få et tilbud som sikret et nært 
samarbeid mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten.  
 
Prosjektet peker nedenfor på noen av de fortrinn IMA ved Hallingdal sjukestugu kan ha 
sammenlignet med kommunale sykehjem og med sykehuset. 
 
Hvilke fortinn gir de kommunale plassene ved IMA sammenlignet med kommunenes lokale 
sykehjem? 
1. De overordnede føringer for bruk av plassene (se innledningsvis) 
2. Det er lettere å gi tilbud til yngre pasienter 
3. Det er lett tilgang til mer lab / rtg / CT – tjenester 
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4. Lettere tilgang til og hyppigere tilsyn fra leger og alle andre faggrupper 
5. Rask og fleksibel styring av kompetanse og ressurser til de pasientene som trenger dette 
6. Sømløs overføring fra sykehuset 
7. Sømløs overføring til kommunene 
8. Tilgang til tilstrekkelig ressurser for intensiv innsats fra fysio /ergo. 
9. Kompetansebase for målrettet rehabilitering på kommunalt ansvarsnivå 
10. Lettere tilgang til samarbeid med andrelinjetjenesten og tredjelinjetjenesten (Radiumhospitalet, 

Sunnaas) 
 
 
Hvilke fortrinn gir de kommunale plassene ved IMA sammenlignet med sykehuset? 
 
1. Gir roligere omgivelser  
2. Pasientene får den lille ekstra tiden som gjør at de bedre mestrer situasjonen før de kommer 

hjem 
3. HSS vet hva kommunene kan  
4. Lokal forankring og geografisk nærhet 
5. Lett tilgang for pårørende 
6. Større personkontinuitet i behandlingen 
7. Helhetlig tilnærming 
8. IMA har generalistene 
  

4. Retningslinjer for innleggelser ved IMA – kommunale sengeplasser 
 
Hovedregel: 
 
Innleggelser ved IMA – kommunale plasser skal være legebestemt. 
 
Fire typer innleggelser: 
 
A. KAD 

Telefon fra innleggende lege (vaktlege eller fastlege) til avdelingslege alle dager i uken fra 08 til 
22. Etter kl. 22 er det vakthavende lege Ål/Hol og nattlegevaktlegen som bestemmer innleggelse 
ved KAD og som følger opp pasienten. Legevaktlege Nes, Gol og Hemsedal bør i tidsrommet 22-
23 avklare innleggelser med vakthavende lege Ål/Hol fordi denne får et oppfølgingsansvar fram 
til nattlegevaktlege overtar. 
 
I prinsippet skal alle pasienter som tilfredsstiller kriteriet for innleggelse ved KAD tas i mot 
uavhengig av om det er plass.  
 
Se egne kriterier for innleggelse ø.hj. ved Hallingdal sjukestugu. 
 

B. Halvøyeblikkelig hjelp til interkommunal plass utenom KAD. 
1. Fastlege (evt. annen allmennlege eller sykehjemslege) tar telefonisk kontakt med 

avdelingslege mellom 08.00 og 15.00. Denne avklarer med ansvarlig sykepleier. 
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2. Spesialist ved poliklinikken HSS etter konferanse med avdelingslege og ansvarlig sykepleier. 
 

C. Vanlig innleggelse på interkommunal plass.  
1. Skriftlig søknad fra fastlege (evt. annen allmennlege eller sykehjemslege) adressert til 

IMA – inntaksteam. Mal for henvisning «Den gode henvisning». 
2. Overføring fra KAD-plass til ordinær plass innen avdelingen. Avdelingslege HSS beslutter i 

samråd med ansvarlig sykepleier og etter avtale med heimkommunen gjennom PLO-
meldingssystem. 

3. Overføring fra spesialisthelsetjenesteplass innen avdelingen. Avdelingslege HSS beslutter i 
samråd med ansvarlig sykepleier og etter avtale med heimkommunen gjennom PLO-
meldingssystem. 

4. Spesialisthelsetjenesten (f.eks. Ringerike og Drammen) der en slik innleggelse er avklart med 
heimkommunen og deretter med avdelingslege/ansvarlig sykepleier. 
 

D. Pasientstyrt innleggelse 
Aktuelt der en kjent pasient har avtale om åpen kontakt (som regel gjelder dette kreftpasienter). 
Avgjørelse om mottak blir tatt av ansvarlig sykepleier i samråd med avdelingslege. 

 
 

6.   Evaluering av drift og tjenestetilbud 
 
Bruk av de kommunale sengeplassene evalueres fortløpende og med en formell evaluering etter 6 
måneders drift. 
 

 

 

 

 

8. Bruk av 10 spesialisthelsetjenesenger, pasientgrupper, kriterier og avgrensninger 

 Utrede og avklare behandlingsbehovet 

 Utrede og avklare pasientgrupper 

 Utrede kriterier for inntak 

 Utrede og avklare avgrensninger mot RS 

 Utrede og foreslå bruk av spesialistenes kompetanse inn i sengeavdelingen når de har 

polikliniske dager på Intermediæravdelingen 

 Utrede og foreslå bruk av det nye telemedisinske utstyret 

Ansvarlig: Rune Rindal, avd. lege HSS/VVHF 

Resultat: 

Delrapport nr.8 vil ligge i eHåndbok som vedlegg til delprosjekt nr. 6 diagnoseuavhengig behandlingsforløp 

“ fra hjem til hjem”. Dette gjør det mulig og enkelt å publisere informasjon, revidere og versjonshåndtere 

dokumentet. 

 

Mål: 

o Spesialisthelsetjenesten skal ha 90 % utnyttelsesgrad på sengekapasitet. 

o Gjennomsnittlig liggetid – 4,5 døgn 

 

Spesialisthelsetjenesten skal i sine senger ha følgende tjenestetilbud – tre hovedgrupper: 

o Akuttinnleggelser 



 

 

Dato:  01 07 16 

 

 
 

Side: 

20 / 31 

 

Prosjekt  

Nye Hallingdal sjukestugu 

 

Prosjektrapport 

 

 

 
 Malversjon 1.1  
 

o Medisinsk videre og etterbehandling 

o Onkologi og palliasjon 

 

A.- Prosjektets anbefaling – Akuttinnleggelse - pasientkategorier 

HSS skal ha ø-hjelps funksjon som hører til spesialisthelsetjenesten. Innleggelser på døgnavdelingen på 

HSS skal være et alternativ til innleggelser på sykehuset. Forutsetningene for dette er at kriteriene for 

spesialisthelsetjeneste på HSS er ivaretatt.  

Hovedregel:  

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 

 

Pasientkategorier: 

o Observasjoner  

o Commotio cerebri til observasjon i henhold til nasjonale retningslinjer. Dersom CT ikke er 

tilgjengelig, skal pas. legges inn på RS. Commotio med rus skal inn på sykehus  

o Forberedelse til innleggelse og transport til andre sykehus  

o Innleggelser med frakturer som kan vente med transport til neste dag  

o Brudd i underekstremitetene uten grove feilstillinger, kan dersom adekvat smertelindring kan gis, 

legges på HSS og overflyttes RS etter avtale med ortopedisk avdeling for operasjon når dette 

passer på operasjonsprogrammet.  

o Infeksjonspasienter som trenger intravenøs antibiotikabehandling. Pasienter med sepsis med 

hypotensjon og dårlig perifer sirkulasjon og/ eller betydelig påvirket respirasjon, skal sendes til 

Ringerike sykehus  

o KOLS- exacerbasjoner  

o Dehydrerte pasienter som trenger intravenøs væskebehandling  

o Hyperemesis i svangerskap  

o Blodtransfusjoner ved kjent sykdom  

o Justering av pågående medisinsk behandling  

o Diabetes, både tablett- og insulinregulering. Hyperglykemier og fare for coma diabeticum eller pas 

med ketoacidose må sendes til RS. Barn med diabetes sendes til Drammen sykehus. 

o Forvirring, subakutt funksjonssvikt  

o Hjertesvikt, justering av medikamentell behandling  

o Palliativ og terminal omsorg. (Dette er en stor gruppe pasienter som vi velger å omhandle i et eget 

kap. 7.4.)  

o Hastefødsler før videre transport til sykehus. Ingen planlagte fødsler skal skje på HSS, men HSS er 

et alternativ til fødsel langs RV7 eller for eksempel på helsestasjoner  

 

Følgende pasientgrupper skal ikke innlegges akutt ved Intermediær avdeling HSS: 

o Barn under 16 år som trenger sykehusinnleggelser. Disse innleggelser skjer til barneavdelingen 

Drammen Sykehus 

o Postoperative infeksjoner og perianale abscesser skal innlegges på Ringerike sykehus  

o Høyenergiskade skal innlegges på Ringerike Sykehus  

 

B- Prosjektets anbefaling videre- og etterbehandling - Pasientkategorier 

Sykehusene i VVHF må ha fokus på at helseforetaket det er behandlingskapasitet dag- og døgnbehandling 
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for spesialisthelsetjenesten på Hallingdal sjukestugu, og det må kontinuerlig vurderes hvilke pasienter som 

kan overføres for videre –/ etterbehandling.  

Pasienter som sendes til Hallingdal sjukestugu for videre- og etterbehandling er diagnostisert på sykehuset 

og behandling skal være startet opp før overføring.  

Pasientene i denne kategorien trenger daglig oppfølging av lege og sykepleiere med særlig kompetanse. I 

tillegg trengs det støttefunksjoner i ukedagene som for eksempel lab. - og røntgen service. Videre – og 

etterbehandling på Hallingdal sjukestugu skal være på et nivå over den etterbehandlingen som kan foregå i 

kommunale døgnsenger. Det skal stilles større krav til medisinskfaglig oppfølging og kompetanse på 

Hallingdal sjukestugu enn det kommunene kan tilby av tjenester. Pasientene overføres etter hvert gradvis til 

behandling av kommunehelsetjenesten. Intermediær avdelingen blir derfor et vekslingsfelt, der foretak og 

kommune samhandler tett rundt pasienten i behandlingsforløpet..  

I utgangspunktet kan de fleste pasienter overføres til Hallingdal sjukestugu for videre- og etterbehandling 

som en del av spesialisthelsetjenesten, så sant kriterier for behandling i spesialisthelsetjenester på 

Hallingdal sjukestugu er oppfylt. 

Følgende hoveddiagnosegrupper er mest aktuelle for behandling i somatisk døgn- og dagavdeling på HSS.  

Inndelingen i pasientkategorier i denne rapporten tar utgangspunkt i seksjonsinndelingen i DIPS. 

 

o Medisinsk viderebehandling- pasientkategorier  

Medisinsk viderebehandling kan fortsette på Hallingdal sjukestugu hvor pasienter er diagnostisert og aktiv 

behandling er startet. Kompetanse og utstyr setter begrensninger for hva personalet på Hallingdal 

sjukestugu kan ta ansvar for 

o Geriatri diagnostikk - rtg, blodprøver tas på Ringerike sykehus og behandling startes der. Pasienten 

overføres til Hallingdal sjukestugu etter 1-2 døgn, dersom alt er stabilt.  

o Hematologi Pasienter med anemi som trenger blodtransfusjoner, Venofer infusjoner og lignende 

kan behandles ved Hallingdal sjukestugu.  

o Hjerte Pasienter som kan overføres til Hallingdal sjukestugu er for eksempel: hjerteopererte i stabil 

fase, pasienter med endocarditt som står på langvarig Ab - behandling og pasienter med hjertesvikt. 

Ekko cor kan utføres på poliklinikken ved HSS av kardiolog.  

o Lunge Pasienter med KOLS og ca. pulm sendes til Hallingdal sjukestugu for viderebehandling. 

Avdelingen har oksygen, Bi-PAP og kan ta arteriell blodgass. 

o  Medisinsk infeksjon - Mest vanlige pasientgrupper ved Hallingdal sjukestugu er nedre luftveis-

infeksjon og urinveisinfeksjon. Pasienter med alle typer infeksjoner kan viderebehandles ved 

Hallingdal sjukestugu. Blodkultur tas i avdelingen og settes i varmeskap. Positiv urin og 

nasopharynks-prøver sendes til dyrkning på laboratoriet på Bærum sykehus.  

o Nyre / dialysepasienter kan innimellom trenge døgnobservasjon ved Hallingdal sjukestugu. 

 

Følgende pasientgrupper skal ikke legges inn ved somatisk døgn- og dagavdelingen: 

o Pasienter som har behov for overvåkning via telemetri eller skopi-undersøkelser.  

o Diabetespasienter med ketoacidose skal til Ringerike sykehus. Innstilling av behandling og videre 

oppfølging kan foregå på HSS både for type1 og 2 diabetes.  

o Gastro – medisin pasienter med leversvikt skal behandles på RS, det samme gjelder gastrointestinal 

blødning. Pasienter med gastroenteritt kan legges inn som ø-hjelp direkte til HSS.  

 

C- Prosjektets anbefaling: Kirurgisk og ortopedisk etterbehandling – pasientkategorier: 

Pasienter overføres til sengeavdelingen på HSS, der det er kompliserende faktorer i forhold til et normalt 

forventet forløp, etter behandling eller operasjon. Hvilke pasienter som overføres er avhengig av 

kompetansenivå, utstyr ved HSS. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Både kirurgiske og ortopediske 

pasienter kan sendes til HSS når de er stabile. Pas. kan i prinsippet overflyttes 2. postoperative dag for 

videre behandling på HSS. 
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o Elektiv ortopedi - Pasienter som får operert inn hofteproteser kan overføres til Hallingdal 

sjukestugu 2.post-operative dag. Pasienter med kneproteser som trenger lengre rehabilitering kan 

overføres til Hallingdal sjukestugu etter 2 dager. Smertebehandling kan videreføres på Hallingdal 

sjukestugu. Ryggopererte med sammensatte problemstillinger kan overføres til Hallingdal 

sjukestugu.  

o Gastrokirurgi og generell kirurgi - Pasienter med protrahert forløp overføres HSS – pasienter med 

normalt forløp reiser rett hjem. Pasienter med infeksjoner som krever intravenøs antibiotika 

behandling kan viderebehandles ved Hallingdal sjukestugu. Pasienter som trenger opplæring i 

stomistell, etc. kan overflyttes med dette formål 2. postoperative dag.  

o Pasienter med krevende sår/amputasjoner - Hallingdal sjukestugu kan videreføre VAC – behandling 

av pasienter med krevende sår. Nytt telemedisinsk utstyr åpner for at sår kan inspiseres av kirurg 

på Ringerike sykehus pr. telemedisin i høyoppløselige bilder med forstørrelse. Amputerte pasienter 

med rehabiliteringspotensiale kan behandles ved Hallingdal sjukestugu.  

o Ortopediske infeksjoner - Pasienter med avklarte ortopediske infeksjoner kan observeres og 

behandles ved Hallingdal sjukestugu. Eventuell VAC - behandling kan håndteres på Hallingdal 

sjukestugu. Ved bruk av spesielle antibiotikatyper kreves oppfølging av lab. prøver. Dette ivaretas 

på Hallingdal sjukestugu.  

o Ortopedisk traumer - Rehabilitering av konservativt behandlede frakturer eller skader kan foregå på 

Hallingdal sjukestugu. Pasienter som trenger spesielt intensivert treningsopplegg kan behandles på 

Hallingdal sjukestugu. Pasienter med brudd som trenger avsvelling før operasjon kan ligge på 

Hallingdal sjukestugu. Pasienter med frakturer kan legges inn fra legevakt for smertelindring i 

påvente av transport til Ringerike sykehus for planlagt operasjon dagen etter.  

o Urologisk seksjon - Urologiske pasienter med protrahert forløp før og etter inngrep kan behandles 

ved Hallingdal sjukestugu.  

o Nevrokirurgi - Pasienter etter nevrokirurgiske inngrep sendes fra Rikshospitalet via Drammen 

sykehus til Ringerike sykehus og tilslutt til Hallingdal sykehus. Det vurderes om dette 

pasientforløpet kan forenkles med å slippe overføring til et av sykehusene i VVHF før siste 

behandling starter på Hallingdal sjukestugu.   

 

D – Prosjektets anbefaling: Gynekologi – Føde – pasientkategorier. 

Hallingdal sjukestugu har ikke ordinært fødetilbud. Avdelingen er utstyrt til å ta imot fødende, der fødselen 

allerede er i gang og der fødende ikke vil nå fra til sykehus med Vestre Viken sin ambulansetjeneste som 

har jordmor på alle transporter og som varer mer enn 1,5 time. Hallingdal sjukestugu har ikke tilsatt egen 

jordmor. Ved fødsler på Hallingdal sjukestugu skjer dette ved led-sagende jordmor på ambulanse eller 

kommunejordmor. Det juridiske ansvar ligger i Vestre Viken HF. 

 
Truende transportfødsler kan som før, gjennomføres på HSS før videre transport av mor og barn til 

sykehus.  Gynekologitilbud videreføres. 

 

o Fødsler - Hastefødsler kan fortsatt foregå ved Hallingdal sjukestugu, dersom det er nødvendig på 

grunn av at fødsel er i gang.. Nyfødte skal nyfødtundesøkelse gjøres under innen 24 timer og videre 

oppfølging av barnelege avtales før hjemreise.  

o Gynekologi - Pasienter som har fått utført uterusamputasjoner med protrahert forløp kan overføres 

for videre behandling på Hallingdal sjukestugu.  Pasienter med infeksjon etter inngrep kan videre-

behandles på Hallingdal sjukestugu. Gynekologisk cancer er en stor pasientgruppe som får sin 

etterbehandling på Hallingdal sjukestugu. 

  

E- Prosjektets anbefaling: Rehabilitering - pasientkategorier. 
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Rehabilitering av pasienter er i utgangspunktet ikke spesialisthelsetjenestens ansvar. Det grunnleggende 

ansvaret for rehabilitering ligger til kommunene. HSS viderefører spesialisthelsetjenesten i den første fasen 

av forløpet med videre utredning og kontinuering av rehabilitering. Deretter overføres pasienten til 

kommunal seng i intermediæravdelingen for evt. videre kommunal rehabilitering. 

 

o Slag/nevrologi: Etter at ny CT-maskin er operativ fra 01.06.16 skjer slagdiagnostikk (på dagtid i 

første omgang) på HSS og akuttbehandling i form av trombolyse startes. Pasienter vil i henhold til 

prosedyre deretter overføres til slagenhet Ringerike sykehus, alternativt nevrokirurgisk avdeling 

ved Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet for evt. trombektomi.  

 

Akuttfasen etter slag varer i 3 dager. Det er ikke aktuelt å overføre pasienter til HSS i løpet av 

denne fasen. Nasjonale anbefalinger for slagpasienter er at de bør ligge mellom 7 – 10 dager på 

slagenhet for kartlegging og oppfølging. Liggetid på Ringerike sykehus er  (2016) 7-8 dager for 

slagpasient. Pasienter kan overføres raskt til Hallingdal sjukestugu. Hallingdal sjukestugu har gode 

rehabiliteringsressurser.  

 

Hallingdal sjukestugu kan videreføre kognitiv utredning som er påbegynt på Ringerike sykehus. 

Prosjektgruppen mener at somatisk sengeavdeling HSS bør ha logoped tilknyttet avdelingen. 

Pasienter kan ved tilgang på denne kompetanse overføres til interkommunal kommunal seng i døgn- 

og dagavdelingen for langtidsrehabilitering (4-6 uker), så snart pasienten er utskrivningsklar fra 

spesialisthelsetjenesten og etter avtale med hjemkommune.  

 

o  Rehabilitering av ortopediske pasienter - Elektivt opererte ortopediske pasienter, pasienter med 

brudd og traumer krever normalt lite rehabiliteringsressurser. Pasienter som har kompliserende 

forhold vil være avgjørende for hvilket nivå pasienten starter rehabiliteringen på.  

Pasienter etter proteseoperasjoner kan overføres til Hallingdal sjukestugu 2.dag postoperativt med 

oppstarte rehabilitering.  

Pasienten overføres til kommunal seng i intermediæravdelingen for kortidsrehabilitering (1-2 uker) 

etter avtale med hjemkommunen, dersom det er nødvendig med ytterligere opptrening før 

hjemreise. 

 

E- Prosjektets anbefalinger: Onkologi – pasientkategorier  

o Onkologi: Mange kreftpasienter overføres til Hallingdal sjukestugu for videre oppfølging og 

behandling fra lokalsykehus og fra Radiumhospitalet. Pasienter som får cellegiftkurer over flere 

timer legges inn i avdelingen. Pasienter overføres til HSS for viderebehandling etter operative 

inngrep. Det er ønskelig med nærmere samarbeid med spesialister ved forskjellige krefttyper. 

 

o Palliasjon: Hver enkelt kommune har ansvar for palliativ behandling og terminal omsorg. Enkelte 

sykdomsforløp setter store krav til kompetanse i palliasjon eller til erfaringer med å takle 

vanskelige psykososiale sider. Hallingdal sjukestugu har personell med god erfaring og kompetanse 

palliativ behandling og terminal omsorg. Tett samarbeid med palliativt team og onkolog ved 

Ringerike sykehuset er etablert. 

 

Hallingdal sjukestugu har faste dager for onkologisk poliklinikk med ambulant spesialist fra 

Ringerike sykehus. Onkolog har supervisjon av avdelingslegene og annet helsepersonell i dag- og 

døgnavdeling. 

 

Yngre kreftpasienter og behandlingskrevende pasienter er en relativt stor gruppe som tilbys 

palliativ behandling ved Hallingdal sjukestugu i stedet for i kommunene. 
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Prosjektgruppa ønsker å utvikle deler av avdelingen til en palliativ enhet med palliativt team ved 

Hallingdal sjukestugu.  I den nye intermediæravdelingen er dette ivaretatt ved at det er planlagt en 

egen seksjon i avdelingen for lindrende behandling.  I avdelingen er et eget pårørenderom og dette 

samt pasientrommene ligger skjermet i avdelingen.  

 

F- Prosjektets anbefalinger – Dagpasienter 

 
Avdelingen gir behandling til dagpasienter som trenger følgende. Dette bør videreføres:  

o Immunglobulin behandling  

o Blodtransfusjoner  

o Venofer behandling  

o Cytostatica behandling på onkologisk poliklinikk som lokaliseres i avdelingen  

o Blodprøver fra CVK, skylle/stell og skifting CVK/VAP  

 

G. Evaluering av drift og tjenestetilbud 
 
Bruk av spesialisthelsetjenestens sengeplasser evalueres fortløpende og med en formell evaluering etter 6 
måneders drift. 

 Vedlegg: 
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9. Byggeprosjektet - Samhandling med KIS – arealplanlegging 

 Møter med leder av Byggeprosjektet ÅL kommune  

 Samkjøre prosjekt Nye HSS med eHelse sitt IKT prosjekt for IMA. 

Ansvarlig: Reidar Aasheim prosjektleder VVHF 

Resultat: 

o Ukentlig møte med prosjektleder i Ål kommune for å sikre informasjon og innspill til 

framdrift i byggeprosjekt er etablert og for å avklare uløste utfordringer. 

o Dialog og prosess med avdeling for eHelse, Vestre Viken, vedrørende plan for IKT-løsninger 

er etablert og pågår fram til oppstart av drift 15 09 16. 

 

 

10. Flytteprosjektet inn i leide lokaler – del 1  

 Dialyse 

 Lab 

 IMA 

Ansvarlig: Ingeborg Rinnaas avd. leder HSS/VVHF 

Resultat: 

 

Arbeidsgruppen har bestått av ledere på HSS og har hatt jevnlige møter. Møtene er intensivert 
under flytteprosessen. 
Kommunenes leveranse av lokaler til ferdigstilling 01 09 16 har gått etter vedtatt 
framdriftsplan. Samme dag var det en overføringsbefaring av leide lokaler fra Ål kommune til 
VVHF. 
Innflytting av pasienter til IMA-avdeling 13 09. 
Innflytting og oppstart dialyseavdeling 16.09. Avtale med dialyseavdelingen på RS om 
midlertidig flytting av dialysepasienter for dialysebehandling under flytteprosess og 
ferdigstilling av behandlingsrom med apparatur.  
BUP skal flytte tilbake fra leide lokaler 01 12 16.  
 
Laboratories og blodbankens tappestasjon innflyttingsklar når kommunen har ferdigstilt 
legevakt, legekontorer og nytt laboratorie i løpet av oktober mnd. 
 
Det har vært tett dialog mellom arbeidsgruppa og klinikk for intern service i VVHF , slik at 
helseforetakets plan for istandsetting av somatisk dag og døgnavdeling  følger framdrift . 
Ordinær drift av somatisk dag og døgnavdeling og dialyseavdeling ved oppstart er innfridd. 
 

10 B. Flytteprosjekter del 2 

 Flytting av KIS inn i PA bygg - 1.2.2017 

Ansvarlig: Øystein Kilde, seksjonsleder HSS/KIS/VVHF 

Oppdrag: 

Dette delprosjektet har oppstart etter at innflytting i ny somatisk dag -og døgnavdeling, intermediær 

avdeling, er foretatt 15 09 16.  

Delprosjektet skal ivareta KIS ansatte sine behov for kontorer og andre areal lokalisert til PA-bygg på 

Hallingdal sjukestugu.   

Delprosjektet skal også sammen med Klinikk for Psykisk helse og RUS og forvaltningsavdelingen i 

Vestre Viken bidra til at Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og Voksenpsykiatrien samlokaliseres i 

PA bygget når somatikken har flyttet ut høsten 2016. 
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Delprosjektet ligger formelt ikke under prosjekt Nye HSS, men kommer som en følge av de behov 

som somatikken har hatt under byggeperiode og som har gått på bekostning av andre klinikker som 

midlertidig har måttet drifte sine tjenester i midlertidige lokaler på og utenfor Hallingdal sjukestugu.  

 

 

11. Etablere og anbefale sammensetning av samhandlingsarenaer for drift av Nye HSS  

 Utrede og anbefale samhandlingsorgan mellom fag, kommune og nivåer 

 Utrede mandat og avklare beslutningsmyndighet 

 Beskrive beslutningsstruktur, frekvens og ansvarsfordeling  

 Rapportering og informasjonsflyt 

Ansvarlig: Reidar Aasheim, prosjektleder VVHF 

Resultat: 

Forsvarlighet og kompetente skal være ledende prinsipp i driften av Hallingdal sjukestugu som 

nærsykehus. Spesialisthelsetjenestens regelverk og linjestruktur vil være førende i driften i 

samhandlingsarenaene med kommunene 

 

1. Overordnet besluttende organ 

4 faste møter årlig hvor klinikkdirektør Ringerike sykehus og rådmann i Ål kommune har 

dialog om: 

 Løpende drift 

 Behandler og beslutter forslag til endring i drift som er kommet fra de øvrige 

samarbeidsorganene. 

 Gjensidig informasjon om nasjonale signaler fra departement og direktorat som vil 

kunne berøre driften av Hallingdal sjukestugu som  nærsjukehus i Hallingdal. 

             

2. Medisinsk fagråd – rådgivende organ 
Møtefrekvens: 4 ganger i året eller ved behov – første driftsår min 6 møter.   

Medisinskfaglig ansvarlig ved HSS innkaller til møter. 

Mandat:  

 Gjennomgå, drøfte og ivareta medisinskfaglige spørsmål og utfordringer 

 Ha et overordnet tilsyn med at pasientbehandlingen i IMA i forhold til vedtatte 

pasientforløp, felles prosedyrer, i henhold til gjeldene lover og retningslinjer og 

innenfor ansvarsområdene som er nedfelt og vedtatt. 

 Gjennomgå aktuelle rapporter og målinger (monitorering) for IMA 

 Drøfte og komme frem med konsensus om den faglige profilen for avdelingens drift, 

enten disse følger av endret praksis eller av faglige innspill 

 Fortløpende å evaluere driften i forhold til faglige retningslinjer for bruk av både 

spesialisthelsetjenestens senger og de interkommunale sengene 

 Fremmer forslag om endringer som får konsekvenser for driften av IMA til overordnet 

organ 

Sammensetning: Medisinskfaglig ansvarlig HSS, avdelingsoverleger for medisin, kirurgi, 

ortopedisk og gynekologiske avdelinger RS, avdelingsoverlege IMA , representant fra 

allmennlege i Hallingdal utvalget og kommuneoverlegeforum. 

 

3. Samarbeidsmøte løpende drift og økonomi – rådgivende organ 
Møtefrekvens: Inntil 12 ganger i året 

Målsetning: Sikre god dialog om løpende daglig drift av IMA. 

Sammensetning: Avdelingssykepleier IMA, avdelingssjef medisinsk avdeling RS, Controller 

RS, Controller Ål kommune og kommunalsjef i Ål kommune. 
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Mandat:  

 Gjennomføre månedlige møter om bruk av døgnsenger og fremsette forslag om tiltak 

dersom aktiviteter fraviker fra vedtatte planer og produksjonsmål 

 Månedlig gjennomgang av regnskap og melde fra om avvik på regnskap/budsjett til 

Overordnet organ 

 Ivareta kvartalsrapportering til helse- og omsorgslederne i samarbeidskommunene i 

Hallingdal 

 Fremme forslag til nødvendige tiltak for å sikre løpende drift innenfor vedtatte 

økonomiske rammer. 

              Rapporterer til Overordnet besluttende organ 

Referat fra møtene sendes til Overordnet besluttende organ og øvrige samarbeidsorgan, 

samt informere alle helsesjefene i Hallingdalskommunene og avdelingssjef kirurgi RS. 

 

4. Samarbeidsmøte Pasientforløp – rådgivende organ 
Målsetning: Ivareta god samhandling i pasientforløpet mellom kommunalt nivå og IMA ved 

inn- og utskriving av pasienter. 

Møtefrekvens: 4 ganger i året, hyppigere og ved behov første driftsår 

Mandat:  

 Sørge for at innleggelser og utskrivninger til Hallingdal sjukestugu skjer innenfor de 

avtaler som er vedtatt og de retningslinjer som er gjeldende i PLO meldingssystem 

 Evaluere og oppklare ev. avvik som er meldt i meldingssystemet 

 Partene orienterer hverandre om ev. driftsendringer 

 Partene skal orientere hverandre om driftssituasjonen før høytider som jul, påske og 

for sommerferien 

 Partene er ansvarlig for å orientere egne organisasjoner om utfall av saker som drøftes 

i møtet 

                

 

12. Administrative og økonomiske konsekvenser ved Intermediær avdeling 

 Utarbeide budsjettforslag 2017 i samarbeid med kommunene 

 Konsekvensanalyse 

Ansvarlig: Britt Inger Liahagen avd.leder HSS/VVHF 

Resultat: 

o Det er fremforhandlet økonomiske rammebetingelser for drift av intermediær avdeling i 

2017. Dette er forankret i avtale om drift av intermediær avdeling. 

o Det er enighet mellom Ål kommune og Ringerike sykehus at deltaljbudsjettering for 

2017 følger budsjettprosessen i VVHF. Dette ivaretar også tidsforløpet i 

budsjettprosessene i kommunene i Hallingdal. 

 

  

 

13. Beredskapsplan for Hallingdal sjukestugu 

 Utarbeide beredskapsplan 

 Sikre implementering 

Ansvarlig: May Janne Botha Pedersen avd. sjef RS/VVHF 

Resultat: 

o Beredskapsplan er revidert og oppdatert som følge av endringer i driftsansvar for legevakt og 

innflytting i intermediær avdeling med nytt driftsko0nsept, dialyseavdeling og laboratoriet. 

Alle disse tjenestene skjer i leide lokaler. 
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o Det er lagt plan for implementering av beredskapsplan før innflytting. 

 

 

6 ANDRE PROSJEKTER PÅ HALLINGDAL SJUKESTUGU  
Samtidig med dette prosjektet pågår det flere andre prosjekter ved HSS som også har 

betydning for virksomheten og for tjenestene som befolkningen mottar. Resultatet av prosjekt 

Nye HSS og disse prosjektene henger sammen og er på noen måter avhengige av hverandre: 
 

1. CT prosjektet – Hodeskanner ved Hallingdal Sjukestugu 

 Utarbeide prosedyrer for bruk av hodeskanner 

 Samarbeid med AMK og ambulansetjenesten VV 

 Kompetansebehov  

 Økonomiske konsekvenser ved anskaffelsen 

Ansvarlig: Carsten Brocker 

Resultat: Prosjektet er avsluttet og CT tilbud er satt i produksjon. 

 

2. IKT Nye HSS 

 Grensesnitt mellom kommunale senger og spesialisthelsetjenestens – bruk og avgrensing 

 DIPS 

Ansvarlig: Jan Rune Nilsen, e-Helse og IKT VV     

Resultat: eHelse klinikk intern service VVHF har primo august sluttbehandlet plan for investeringer for nybygg 

på HSS. Utstyr er satt i bestilling. IKT-sykehuspartner er involvert og bestilling til Ascom er sluttført med frist 

for leveranse og ferdigtesting av utstyr til oppstart og innflytting 15 09 16. Dette er ivaretatt. 

 

3. Risikoanalyse av NYE HSS - (2 halvår 2016- 1. kvartal 2017) 

 Pasientsikkerhet 

 Smittevern 

 Med faglig ansvar 

 Organisatorisk oppbygging 

 Bemanning (forsvarlighetsvurdering) 

 Arbeidstidsplaner(forsvarlighetsvurdering) 

 Ansvar overordnet 

 Meldesystem 

 Kompetanse 

 Drift av bygninger 

 Bygg tekniske forhold VVK, Ventilasjon. 

Ansvarlig: Reidar Aasheim, samhandlingssjef RS/VVHF  

 

 

7 KVALITETS OG MELDESYSTEM 

 
Avtale om helhetlig pasientforløp regulerer bl. annet innleggelse og utskriving av pasienter 

mellom kommunene og Vestre Viken HF. Denne avtalen har tatt høyde for hvordan dette skal 

skje elektronisk og skal kunne nyttes også i den meldingsutveksling som skal skje ved 

overføring av pasienter til og fra intermediær avdeling og internt i intermediær avdeling ved 

overføring av pasienter mellom forvaltningsnivåenes senger. 
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Legevakt

Fastlege
Sykehjems-

lege

Sykehus

IMA- K
10 senger

IMA- HF
10 senger

Kommunal 
helse /oms.tj

Sykehus

Flytskjema : Meldingsutveksling

Pasientforløp  Intermediæravdeling, HSS 

1 2

3

Elektronisk meldingsutveksling

DIPS registrering  

Overføringsfaser  1, 2, 3

Fastlege

 
 

Pasienter som fra spesialisthelsetjenesten besluttes utskrivningsklare, skal meldes til 

hjemkommunen på vanlig måte jmf. Avtale om helhetlig pasientforløp mellom Vestre 

Viken HF og kommunene. Dette gjelder enten pasienten ligger på Ringerike sykehus eller 

intermediær avdeling på Hallingdal sjukestugu. 

 

For pasienter inneliggende på spesialisthelsetjenesten sine plasser på intermediær avdeling 

Hallingdal sjukestugu, gjennomføres en dialog og meldingsutveksling med kommunene før 

beslutningen er tatt om utskrivningsklar pasient, der avdelingen ut fra pasientens behov 

tilrår type oppfølging. 

 

Det er kommunene som beslutter om oppfølging av utskrivningsklare fra 

spesialisthelsetjenesten, skal skje innad i kommunen eller ved å bruke kommunenes 

intermediære plasser ved Hallingdal sjukestugu. 

 

Hvis en inneliggende pasient ved de kommunale intermediærplassene ved Hallingdal 

sjukestugu på faglig grunnlag tilrås et opphold som går ut over 14 dagers varighet, er det 

pasientens hjemkommune som skal fatte enkeltvedtak om dette.  
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8 EVALUERING 
Evalueringen gjøres av prosjektorganisasjonen; prosjektgruppen, styringsgruppen og 

delprosjektgruppene. 

Evalueringen kan gi svar på tre hovedspørsmål:  

 Har prosjektet oppfylt målsetting fra mandatet?  

 Hvordan har arbeidsprosessen vært?  

 Er det noe som bør gjøres annerledes i neste prosjekt? 

 

Evalueringen planlegges gjennomført i løpet av 4 kvartal- 2016, og kan suppleres med 

strukturert skriftlig tilbakemelding fra deltakerne.  

 

Prosjektleder kaller inn og har bistand fra kvalitetssjef på Ringerike sykehus til å gjennomføre 

evalueringen. 

 

8.1 Vurdering av måloppnåelse 

 

Vurdering av prosjektets faktiske sluttresultat i forhold til målsettingen beskrevet i mandatet. Var målene godt 

nok definert og kjent?  

Dette besvares etter evaluering. 

 

8.2 Arbeidsprosessen 

Ved oppstart av prosjektet og ved behandling av prosjektdirektivet ble det laget en 

milepælsplan for gjennomføring, ansvarsplassering og leveranse av delprosjektene. 

Framdrift av delprosjektene har vært sak i styringsgruppemøtene og i prosjektgruppemøtene. 

Samtidig er det gjort en ROS-analyse på prosjektprosessen som med en løpende oppdatering 

til styringsgrupper.  

 

Ved avslutning av prosjektet er status pr. 01 09 16: 

 Plan for flytting av Klinikk for intern service sine tjenester fra HS-bygg til Ål 

kommune sine leide lokaler i VVHF sitt PA bygg har oppstart oktober-16. Kommunen 

meddeler fraflytting 2 mnd. før leieavtale går ut 01 01 17. 

 Hovedmilepæl nr.9 i prosjektdirektiv omhandler framtidig tjenestetilbud i somatisk 

poliklinikk. Dette skal utgreies og nødvendige tiltak kartlegges. Oppstart 01 10.  

Leveranse 01 01 17. 

 Øvrige delprosjekt har levert innen de frister som er lagt i milepælsplan.  

 Styringsgruppa har hatt alle delprosjekter til behandling før leveranse til prosjekteier. 

  

 

Prosjektorganisering og ressursdisponering 
Har prosjektorganisasjonen med dens ulike roller fungert etter intensjonen? Hva var bra/mindre bra? 

Oppsummering av faktisk ressursbruk/-disponering i forhold til prosjektplan. 

  

Dette besvares etter evaluering. 

 

Overføring til linje 
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Prosjektet overføres til linje ved innflytting i somatisk dag og døgnavdeling og dialyseavdeling.  Direktør har i 

september mnd. avsatt betydelig tid med hele arbeidsdager på Hallingdal sjukestugu for å være tilstede ved 

overføring av prosjekt til linje. Direktør sin tilstedeværelse har resultert i nærhet til utfordringer, slik at drift har 

vært gjennomført på en forsvarlig måte og etter de planer for drift som var lagt til grunn i budsjett 2016. 

 

Dialog med vertskommune om oppfølging av utfordringer er ivaretatt. Videre har direktør også hatt møter med 

rådmann og politisk ledelse i Hallingdalkommunene. 

 

Det gjøres en videre beskrivelse av dette punkt etter at evaluering av prosjektet er foretatt siste kvartal 2016. 

 

8.3 Læring 

Viktige erfaringer 
Erfaringer som bør tas hensyn til ved gjennomføring av andre prosjekter? Hva ble spesielt bra? Er det noe som 

kunne eller burde vært gjort annerledes?  

 
Dette besvares etter evaluering. 

 

 
 


