Unikt samarbeid i Ringeriksregionen og Midt-Buskerud
Ringerike sykehus og kommunene samarbeider om å styrke samhandling mellom primær og
spesialisthelsetjenesten. Kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad og Ringerike
sykehus har utviklet et helt nytt konsept for samarbeid om kommunale øyeblikkelig hjelp senger.
Dette har resultert i at kommunene og Ringerike sykehus fra 1.september samarbeider om drift av
døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.
Kommunene har etablert lokale plasser i hver enkelte kommune. I tillegg er 3 senger er etablert i tilknytning til
observasjonsposten ved sykehuset, som ligger vegg i vegg med legevakten. Disse sengene er felles for alle
kommunene.

Store forventninger til modellen
Det er knyttet store forventninger til den nye modellen og denne er helt unik i sitt slag. At kommunene og
spesialisthelsetjenesten på denne måten løser samhandlingsutfordringene på er en vinn - vinn situasjon for alle
parter.
Det er den interkommunale legevakten på Ringerike som koordinerer de kommunale øyeblikkelig hjelp
sengene, både de i tilknytning til observasjonsposten og i den enkelte kommune. I den forbindelse er
legevakten styrket med en lege på dag, kveld og natt.
Det er Kaupang Agenda som har bistått kommunene og Ringerike sykehus i utviklingen og gjennomføringen av
denne nye modellen for samhandling.

Samhandlingsreformens intensjoner
Målsettingen i samhandlingsreformen er blant annet å bedre pasientforløpene og gi tjenester på beste
effektive omsorgsnivå. Det innebærer at pasienter som kan behandles på kommunale øyeblikkelig hjelp plasser
ikke behøver å legges inn i sykehus.
Før det gis tilbud om døgnopphold knyttet til kommunal øyeblikkelig hjelp, skal det gjennomføres en grundig
individuell undersøkelse og vurdering av hver enkelt pasient av lege. Tilbudet skal være bedre eller like godt
som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.
Her er en av arbeidsgruppene i prosjektet.

På bildet bakerst fra venstre: Eva-Kristine Hansen- Modum kommune, Bente Rugland- Sigdal kommune og Anne
Mette Torp Enger - Jevnaker kommune.
Foran fra venstre: Lena Leren - Legevakten, Kari Moen - Krødsherad kommune og Janne Dons Jenssen - Hole
kommune.

