Nyhetsbrev april 2022

Nyhetsbrev for helsefellesskap er laget for at helsefellesskapene skal kunne dele nyheter og
prosjekter med hverandre samt datoer og informasjon om aktuelle møter/konferanser. I
nyhetsbrevet er det også informasjon/nyheter fra Direktoratet for e-helse, KS, RHFene og
Helsedirektoratet. Neste nyhetsbrev planlegges utsendt i juni, og frist for innspill er 01.06.22. Innspill
eller andre henvendelser vedrørende nyhetsbrevet kan sendes til kathrine.syse@helsedir.no.
Vitality – integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre i Vestfold
Sykehuset i Vestfold utvikler i samarbeid med Larvik kommune integrerte helsetjenester
for eldre pasienter og innbyggere. Målet med tjenestene er å gjennomføre en kartlegging
av skrøpelighet for å tilpasse behandling og oppfølging av pasienter/innbyggere. Vi
rekrutterer pasienter etter innleggelse på sykehus (forsterket utskrivning) og innbyggere
som søker om trygghetsalarm og rullator (helsestasjon for eldre).
De integrerte helsetjenestene består av et tverrfaglig team hvor Sykehuset i Vestfold har
ansatt en eldrehelsekoordinator (Sykepleier med geriatrisk videreutdanning), geriater,
farmasøyt og helsesekretær og Larvik kommune har ansatt eldrehelsekoordinator
(Sykepleier), fysioterapeut og ergoterapeut. Sykehuset og kommunen lønner sine ansatte i
teamet. Andre aktører som blir involvert i samhandlingen er fastleger, hjemmetjeneste og
forebyggende helsetjenester.
For mer informasjon om prosjektet kontakt: Prosjektleder Marte Wang-Hansen,
marte.wang-hansen@siv.no
Informasjon om prosjektet vil legges ut på Kompteansebroen.no. Du kan også lese mer
her: Pilotering av banebrytende prosjekt er i gang - Kompetansebroen

Sekretariatsfunksjoner Helsefellesskapet i Helse Bergen
Kommunene og spesialisthelsetjenesten i helsefellesskapet i Helse Bergens
foretaksområde har etablert et felles samarbeidssekretariat. Sekretariatet består av én
kommunal representant fra hvert av de fire etablerte kommuneregionene, samt én
representant fra Haraldsplass Diakonale Sykehus og to representanter fra Helse Bergen.
Helse Bergen har koordinert arbeidet i sekretariatet.
Samarbeidsskretariatet har siden 2010 arbeidet etter eget mandat beskrevet i den
overordnede samarbeidsavtalen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.
Sekretariatet er en sentral drivkraft og koordinerende instans, og er styrket gjennom den
statlige tilskuddsordningen for sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapet.
Tilskuddsmidlene er fordelt likt på de 4 kommunale sekretærene. Dette ble mulig gjennom
endringen av tilskuddsordningen som er gjeldende fra 2022. Det er en kommune, Bergen,
som er vertskommune for tilskuddet og som så fordeler det videre.
Sekretariatsfunksjonene skal bidra til å sikre deltakelse, involvering og forankring på tvers
av helsefellesskapets 18 kommuner.
Les mer på www.saman.no.

Viktige
datoer
Digital
hjemmeoppfølging
08. april – webinar:
Forskning og
brukerperspektivet på
hvordan å tilrettelegge
for at flere kan bruke
digitale helse- og
velferdstjeneste
Webinar Registration Zoom
KS
20. og 21. april har KS
første samling i
læringsnettverk for
Gode pasientforløp i
Helse Bergen
regionen.
Samhandlingskonferanse Helgeland
8.-9.juni
Samhandlingskonferan
sen Helgeland 2022
KS
9. juni er Hva er viktig
for deg dagen. Det vil
bli arrangert webinar.
Programmet er ikke
helt klart enda.
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Faglig samarbeidsutvalg barn og unge i helsefellesskapet i Helse Fonna
Helsefellesskapet i Helse Fonna ble etablert 14. april 2021. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har revidert
overordnet samarbeidsavtale og utarbeidet mal for arbeidet i de faglige samarbeidsutvalgene (FSU). FOUSAM
har i oppdrag å koordinere etablering av FSU-ene.
FSU barn og unge er godt i gang. Her er foreldre og ungdom representert sammen med alle avdelinger for barn
og unge i helseforetaket. Fra kommunene deltar barnehage/skole, PP-tjeneste og barnevern i tillegg til
helsetjenesten. Vi opplever at denne sammensetningen favner helheten og er i tråd med nye nasjonale
føringer for plikt til samarbeid. FSU barn og unge skal utvikle og forvalte helhetlige samhandlingsforløp, og
koordinere tiltak knyttet til kompetanseheving og utviklingsprosjekt. Mer informasjon kan man finne her, på
deres felles nettsider: http://fousam.no/

Samhandlingskonferansen Helgeland 2022: Vi former fremtidens helsetjeneste!
Helgelandssykehuset, kommunene på Helgeland og overordnet samarbeidsorgan (OSO) ønsker velkommen til
Mosjøen 8.-9. juni. Konferansen er åpen for alle, og er planlagt som en fysisk samling.
Helgeland står ovenfor utfordringer for å kunne tilby likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester på hele
Helgeland. Hvordan ta hensyn til helsefremming, befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, behandling, teknologi
og forventninger hos befolkningen i vår oppbygning av helsetjenesten?
Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste?
Under konferansen vil vi belyse:
• Hvordan kan helsefellesskap bidra til å innfri fremtidige forventninger?
• Hva er fordelene og utfordringene ved etablering av helsefellesskapet?
Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste,
helsepolitikere og brukerorganisasjoner. Konferansen søkes godkjent som tellende timer/kurs til videre- og
etterutdanning hos Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund. Konferansen er godkjent som
valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin hos Den norske legeforening.
For mer informasjon og påmelding vil det legges mer informasjon i denne lenken om ikke så lenge
Samhandlingskonferansen Helgeland 2022

Nytt fra Direktoratet for e-helse
Søker områder til innføring av pasientens legemiddelliste
Den nasjonale innføringen av pasientens legemiddelliste er under forberedelse. I løpet av våren skal det velges
ut hvilket område i hver helseregion som blir det første til å ta i bruk pasientens legemiddelliste.
Foreløpig prøver fastlegekontor, sykehus, hjemmetjeneste og sykehjem i Bergen ut pasientens legemiddelliste.
Over 1.000 innbyggere har fått opprettet sin første nasjonale legemiddelliste.
- I samarbeidsmøter mellom kommune, fastleger og sykehus kan man begynne samtaler om felles innføring.
De som ønsker å være tidlig ute med pasientens legemiddelliste for innbyggerne, kan kontakte oss på
postmottak@ehelse.no, sier programeier for pasientens legemiddelliste, avdelingsdirektør Ivar Thor Jonsson i
Direktoratet for e-helse.
Les mer her: https://www.ehelse.no/aktuelt/soker-omroder-til-innforing-av-pasientens-legemiddelliste
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Nytt fra Helsedirektoratet
Utvidelsen av utprøving av digital hjemmeoppfølging

Nettsider

Helsedirektoratet har nettopp publisert siste evalueringsrapport fra utvidelsen
av utprøving av digital hjemmeoppfølging, der vi har 5 prosjekt som har jobbet
tett sammen, mellom kommunale helse og omsorgstjenester, fastleger og
spesialisthelsetjeneste. Lenke: Digital hjemmeoppfølging - erfaringer med
samhandling og informasjonsdeling 2022.pdf (helsedirektoratet.no)

Digital hjemmeoppfølging:
Erfaringer med samhandling
og informasjonsdeling
2022.pdf
(helsedirektoratet.no)
Sluttrapport fra nasjonal
utprøving 2018-2021 Helsedirektoratet

Digital hjemmeoppfølging – Webinarer
Nasjonalt senter for e-helseforskning har en nettside for digital
hjemmeoppfølging hvor man blant annet kan se opptak av eller følge med på
webinarer Digital hjemmeoppfølging - Ehealthresearch.no (NO). Webinarene
sendes kl. 08.15 til 09.00 på fredager i partallsuker og direktelink til webinarene
finnes under Nettsider.

Kunstig Intelligens i helsetjenesten

Frisklivssentraler:

Kunstig intelligens i helsetjenesten er nye nettsider om rammer for utvikling og
bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten. Sidene inneholder blant annet
oversikt over relevant regelverk, nasjonale og internasjonale etiske
anbefalinger, samt oversikt over miljøer for erfaringsutveksling.
Nettsidene er laget i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for ehelse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn. Sammen med
helsetjenesten ønsker vi å bidra til trygg utvikling og bruk av kunstig intelligens,
og innholdet på sidene vil tilpasses i tråd med sektorens behov og
tilbakemeldinger. Prosjekter som arbeider med kunstig intelligens og står fast i
juridiske problemstillinger kan også få 1:1-veiledning. Les om dette på Prosess
for å løse juridiske problemstillinger.

Frisklivssentraler Helsedirektoratet

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Evaluering av utprøving av
digital hjemmeoppfølging Uio et al.pdf
(helsedirektoratet.no)
Digital hjemmeoppfølging:
Webinarer Ehealthresearch.no (NO)

Vitality:
Pilotering av banebrytende
prosjekt er i gang Kompetansebroen
Tilskudd
Lønnstilskudd for utdanning i
avansert klinisk sykepleie
Etablering og utvikling av
kommunale frisklivs-, læringsog mestringstilbud
Sekretariatsfunksjon for
kommunene i helsefellesskap
Lønnstilskudd for utdanning i
avansert klinisk sykepleie
Styrking av legevakttjenesten i
distriktskommuner

Helsedirektoratet publiserte 1.januar Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.
Dette pakkeforløpet skal implementeres både i spesialisthelsetjenesten og den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og helsefellesskapene kan være en
arena for å diskutere ansvarsplassering og organisering lokalt. Det er utarbeidet
en nasjonal implementeringsplan for dette arbeidet. Lokale planer, avtaler,
tilpasninger og ansvarsplassering blir svært viktig for å implementere
pakkeforløpet i sykehusene og kommunene. Mer informasjon finnes her:
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Helsedirektoratet.
Ved spørsmål, ta kontakt med Helsedirektoratet på
pakkeforlophjem@helsedir.no

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie
Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til
kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk
sykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten.
Målgruppen er sykepleiere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Dette er et sentralt satsningsområde i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.
Lenken til tilskuddet finnes under Nettsider, se også
https://www.helsedirektoratet.no/tema/kompetanseloft-2025/avansertklinisk-sykepleie-aks for ytterligere informasjon.
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Tilskudd for å styrke legevakttjenesten i små kommuner
Regjeringen har vedtatt et tilskudd på 50 millioner kroner til kommuner som har rekrutteringsutfordringer i
legevaktsordningen. Helsedirektoratet har utarbeidet tildelingskriterier for ordningen, som ble utlyst 30.03.22.
De som kan søke tilskudd er kommuner i sentralitetsklasse 6 og som samtidig har befolkning < 5000, noe som
innbefatter om lag 100 kommuner. Søknadsfristen er 18.05.22 og det anbefales at de enkelte kommunene
søker om tilskudd i størrelsesorden 750 000 – 1 500 000 kroner.
Formålet med tilskuddsordningen er å bedre rekrutteringen til legevaktsordningen. Så lenge formålet oppfylles
legges det ingen sentrale føringer på hvilke tiltak kommunene benytter tilskuddsmidlene til. Lenken til
tilskuddet finnes under Nettsider, se også 50 millioner for å styrke legevakttjenesten i små kommuner Helsedirektoratet for mer informasjon.
Lenke til tilskuddsordningen: Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner

Nytt fra RHFene
Helseplattformen
En felles journal for kommune, fastlege og sykehus lanseres 30/4 i Trøndelag! Helseplattformen er navnet. De
som starter opp er Trondheim Kommune inkludert legevakta, St Olavs hospital og ett fastlegekontor.
Innføringsplanen er at flere kommuner, fastleger, avtalespesialister og alle HF i Midt-Norge kommer etter i de
neste årene. Med Helseplattformen lanseres også en moderne innbyggerportal HelsaMi. Den blir tilgjengelig
for alle innbyggere i Midt-Norge allerede fra starten. Helsefellesskapene i Midt-Norge følger spent med på
lanseringen, og ser fram til samhandlingsgevinstene ved å ha felles journal, samt å kunne involvere og
engasjere innbyggerne bedre. Mer informasjon på www.helseplattformen.no.

Gikk du glipp av dette?
•
•

•
•

Nasjonalt senter for e-helseforskning arrangerer webinarserie om digital hjemmeoppfølging
o Digital hjemmeoppfølging: Webinarer - Ehealthresearch.no (NO)
Nye retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring
o Lansering av nye retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring Helsedirektoratet
KS Nasjonal helsekonferanse:
o https://www.dropbox.com/s/k7hunpbeijat3jc/Nasjonal%20helsekonferansev2.mov?dl=0
KS Nasjonal erfaringskonferanse:
o Film: https://youtu.be/l2CXPXMJDMA
o PRESENTASJONER
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