REFERAT Lokalt faglig samarbeidsorgan-Vest Finnmark (LFSO-Vest)
Møtested:
Dato:

Teams-møte
Torsdag 09.06.22

Tidspunkt:

13.00-15.00

Tilstede:

Representanter
Jørgen Nilsen
Lena Nielsen
Britt Irene Øvregård (vara
A.P.Teigmo)
Amund Peder Teigmo
Bjørn Wembstad
Hege T Mathisen
Pernille Nicolaysen
Kristine Hansen
Rayner Hoaas Nilsen
Bryndis Rogde
Anna Kristina Hansen
Katrine Markussen (vara for Anna
Hansen)
Tom- Kristian Hermo
Muna Larsen
Tuija H Niiranen
Heidi Marie Boine
Trine Utsi
Tone Nørstad
Stig Mathisen
Paul Olav Røsbø
Vera Meyer (vara for Paul Olav
Røsbø)
Tom Erling Henriksen
Karina Steinshylla
Anne-Trine Elde
Tarja Minkinen
Stine Kjosbakken
Ny høsten 22
Sekretariat
Kirsti Høylo Larsen
Møtedeltager med innlegg
Espen Hansen
Siw Blix
Åse Sommerstedt
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Saker:
Saksnr.

Tittel:

Saksbehandler:

12/2022
13/2022
14/2022
15/2022

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 28/2-22
Status NHS-Nye Hammerfest sykehus
Presentasjon ny samvalgskoordinator i
Finnmarkssykehuset
– Hva er samvalg?
Ny epikrisemal for Finnmarkssykehuset
Status samhandlingsavvik
Utskrivningsklare pasienter
Status PSHT-team
Muntlig orientering VPP situasjonen Hammerfest
Eventuelt

Jørgen Nilsen
Jørgen Nilsen
Espen Hansen
Kirsti Høylo Larsen

16/2022
17/2022
18/2022
19/2022
20/2022
21/2022

Siw Blix
Hege Torp Mathisen
Jørgen Nilsen
Åse Sommerstedt
Jørgen Nilsen
Jørgen Nilsen

12/2022:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Møteinnkalling og saksliste til LFSO-Vest møte 09.06.22 godkjennes
13/2022:
Godkjenning av referat fra møtet 28.02.22
Vedtak: Referat fra siste møte i LFSO-Vest godkjennes.
14/2022:
Status NHS- Nye Hammerfest sykehus
Vedtak: Gjennomgang av hvordan NHS-prosjektet er organisert. Man ligger 4 mnd. foran
skjema. Det er etablert et eget prosjektkontor, og omvisninger er godt i gang. Pr. mai-22 er 55 %
av bygget ferdigstilt. Helikopter-landeplass er under planlegging, og beregnet oppstart er i 2023.
15/2022: Presentasjon av samvalgskoordinator
Vedtak: Samvalg skal implementeres i Finnmarkssykehuset. Hammerfest sykehus beregner
oppstart i aug/sept.
16/2022:
Ny epikrisemal for Finnmarkssykehuset
Vedtak: Samhandlingsjef kunne ikke delta på grunn av sykdom. Hege TM beskrev kort
bakgrunn for prosjektet. Utfordringen er at elektroniske epikriser ikke blir sendt ut ved
utskrivelse og at foretaket får mange avvik på grunn av dette. Et forbedringsprosjekt er iverksatt
i regi av samhandlingssjef som går på å etablere ny epikrisemal for leger og behandler.
Opplæring i malen epikrise/pasientinformasjon ved utreise er under implementering hos noen
faggrupper. Det gjenstår en del arbeid med opplæring ut til alle legene, men en del leger spesielt
på medisinsk sengepost er tatt den nye malen i bruk. Det er ønskelig med en status neste møte
fra samhandlingssjef om prosjektet(sept).
17/2022:
Status samhandlingsavvik
Vedtak: Det skal nå være enklere å skrive rett inn ift samhandlingsavvik, og gi bedre oversikt.
Det har vært vansker med å få tak i personer gjennom sentralbord. Hvis det ikke oppnås kontakt
kan det tas direkte kontakt med Hege T Mathisen eller Åse Sommerfeldt.
Det vedlegges en oversikt over samhandlingssvik i perioden jan-juni-22 for Hammerfest:
Det er ønskelig med en oversikt over alle kommunene ved årsskiftet 22-23.

18/2022:
Utskrivningsklare pasienter
Vedtak: Det har vært utfordrende for enkelte kommuner ift kapasitet, og at planlegging av
utskrivning starter for seint. Det er ønskelig med god dialog tidlig i pasientforløpet. Det er
ønskelig med bedre flyt i meldingsutvekslingene, og at ansatte får god opplæring. Hammerfest
sykehus har fokus på inntakssamtaler i alle avdelinger bl.a for å tidlig å kunne planlegge
utskrivning og behov for videre oppfølging. Når pasienter ikke kan skrives ut skapes det en
«propp» i systemet som påvirker videre drift på sykehuset. Alle oppfordres til å se på
forbedringstiltak slik at det skapes bedre dialogflyt mellom sykehus og kommune.
19/2022:
Status PSHT-team
Vedtak: PSHT- temaet har laget en arbeidsmodell, og arbeider nå sammen ift en pasient.
Arbeidsmodellen er utarbeidet etter UNN-modell, men tilpasset lokale forhold.
20/2022:
Muntlig orientering VPP-Hammerfest
Vedtak: Det har etter mangel på bemanning, og da spesielt ift psykiater og psykologspesialits
blitt besluttet å stanse inntak av nye pasienter. Arbeidsplaner ift struktur og fag er under arbeid,
og tiltak for rekruttering g stabilisering er igangsatt. Det er bedt om stedlig tilsyn fra
Statsforvalter for å kvalitetssikre arbeidet. Det er også inngått samarbeid med øvrige klinikker i
Finnmarkssykehuset for å ivareta pasienter som allerede er i behandling. Hammerfest sykehus
har fremmet ønske til UIT om muligheter for viderutdanningsmuligheter i Hammerfest innen
psykiatri. Gjerne nettbasert og/eller samlinger. Brukerorganisasjon ved Hermo vil drøfte tema i
egen organisasjon med tanke på kommunalt lavterkseltilbud, og tilrettelegging av utdanning for
personell innen psykisk helse.
Utfordringer med bemanning innen rus og psykiatri er landsdekkende.
21/2022:
Eventuelt
Vedtak: Det vedlegges referat fra siste møte, og årshjul på innkalling til møte 30 september.
Kommuner oppfordres til å melde inn saker.
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