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1 Innledning

Som et ledd i samhandlingsreformen blir kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp utvidet
til også å omfatte kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.
Plikten følger av loven §3-5 tredje ledd som lyder:

"Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten jelder kun for de
pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte
omsorg til. "

Lov om helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å etablere en døgnbasert
øyeblikkelig hjelp tjeneste som innbefatter pasientesenger iimen 2016. Det er i perioden 2012-
2016 vedtatt å tilføre kommunene om tilskudd til drift av nevnte tjeneste etter en
opptrappningsplan.

Bakgrunn:
Kommunene Bardu, Målselv, Salangen og Lavangen har siden 2007 hatt et interkommunalt
samarbeid om interkommunal Legevakt lokalisert til Troms Militære Sykehus, heretter kalt
TMS. Til sammen har kommunen et befolkningsgrunnlag på 14.000 innbyggere. Legevakten
driftes etter vertskommunemodellen. Bardu Kommune er vertskommune. De har også
arbeidsgiveransvar for de ansatte ved legevakten og legevaktsentralen. Ved den
interkommunale legevakten er det i dag 2 observasjonssenger hvor pasientene kan observeres
før det avgjøres hva som skal skje videre. Pr i dag kan sengene benyttes under legevaktens
åpningstid på hverdager fra 15.30-08.00, samt helg og helligdager. Det foreligger
underskrevet avtale med UNN om drift av disse, samt at disse sengene skal omgjøres
omgjøres til Interkommunale heldøgns øyeblikkelig hjelp senger. Det har siden 15 mai 2011
vært ført statistikk på bruk av observasjonssengene. Denne statistikken viser at over 50% av
de som kan benytte dette tilbudet kunne unngått videre innleggelse til sykehus.

Samhandlingsreformens intensjoner om å behandle pasientene rett, på rett sted og til rett tid
krever en tett dialog mellom kommunene og sykehuset. Ved endringer i helsetilstanden vil det
være et spørsmål om hvor pasienten skal behandles, og her kan det være flere alternativer. Det
er da viktig at det er en god dialog slik at pasienten får det riktige tilbudet. Det bør unngås at
pasienter blir sendt til for høyt behandlingsnivå "for sikkerhets skyld". Samtidig ønsker en å
sikre at aktuelt mottakende behandlingsnivå er i stand til å gi pasienten optimal behandling og
pleie. Vi ønsker altså å kunne optimalisere pasientløpet med å sikre at pasientens problemer
kan ivaretas tilfredsstillende på best effektive omsorgsnivå, i et samspill mellom pasient og
helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjeneste.
Etablering av kommunale helsetjenester som reelt avlaster spesialisthelsetjenesten kan bidra
til kortere ventetid og bedre kvalitet for brukerne. Brukeme må føle seg trygg på
tjenestetilbudet og oppleve det som et høyverdig godt tilbud. Her vil man utarbeide
kvalitetssikringssystem som vil bidra til å sikre kvaliteten i tjenesten.
Faglig utvikling i et regionalt perspektiv vil være en viktig oppgave for tjenesten. Dette skal
være et tilbud til og en forpliktelse for samarbeidskommunene og UNN.
Målet er at vi kan tilby faglig gode tjenester og bidra til gode pasientforløp.
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Politisk forankring
Det Interkommunale legevaktsamarbeidet er godt forankret i alle de 4
samarbeidskommunene. Styringsgruppen opprettet i 2010 et prosjekt der man skulle se på
flere samarbeidsområder sett i lys av samhandlingsreformen. Med utspring i dette prosjektet
ble det 15 mai 2012 åpnet observasjonssenger ved den Interkommunale legevakten. Det er
politisk enighet i de 4 kommunene om at disse sengene skal omgjøres til
øyeblikkelighjelpsenger. Dette kommer frem i de 4 kommunenes politisk behandling av
tjenesteavtaler med helseforetaket som blir behandlet i juni 2012.

Utvikling av arbeidet
Arbeidet har bygget videre på rapport fra det regionale utviklingsprosjektet «Midt-
Troms i møte med samhandlingsreformen».
Rapport 2011 «Helsetjenester til syke eldre» fra ekspertgruppe nedsatt av HOD har
vært brukt som referansekilde.
Det har vært innhentet informasjon om organisering, bemanningsfaktorer og
kompetansebehov fra andre sammenlignbare enheter.
For øvrig har en lagt til grumi nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) og
gjeldende lover og forskrifter.
Det er tatt utgangspunkt i de 4 samarbeidende legevaktkommunene
Veileder fra Helsedirektoratet: "Kommunenens plikt til øyeblikkelig hjelp
døgnopphold — veiledningsmatriell
Avtaleom drift av observasjonssenger med Interkommunal legevakt og UNN.
Statistikk fra Interkommunal legevakt på observasjonssenger
Samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetaket — Tjenesteavtale 4

Prosjektgruppas sammensetning
Hege Flammer Bech, prosjektleder
Elin Aas, PLO leder Målselv kommune
Ellen Bertheussen, PLO leder Salangen kommune
Norunn Johansen; PRO Leder Lavangen kommune
Inger Linaker, Leder Helse, Omsorg og Barnevern, Bardu kommune
Wenche Aarberg, tillitsrepresentant
Mildrid Pedersen, tillitsrepresentant, Helse Nord
Hilde Bjerke Wikeland, ansatterepresentant

Kommunene som deltar i samarbeidet
Bardu, Salangen, Lavangen og Målselv
Det etableres særskilt samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid i tilknytning til drift av
tjenester beskrevet i denne driftsplan.
Det vil være mulighet for å knytte til seg ytterligere 1-2 kommuner.
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2 Valg av modell
Kommunene Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv har gått sammen om en interkommunal
løsning for drift av heldøgns øyeblikkelig hjelp senger. Disse legges inn under Interkommunal
Legevakt og bemannes med legevaktas lege og personale. Interkommunal legevakt er
lokalisert på TMS i Bardu Kommune.

Kommunen organiserer sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud etter modell 1,2,3,4 eller en egen
modell som minimum tilsvarer modell 1 (vedlegg 1), og forplikter seg herved til, innenfor de
tilgjengelige antall senger, å kunne gi tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til den
pasientgruppen som er egnet for dette tilbudet (se vedlegg 1).

Modeller (se vedlegg 1 for beskrivelse):
minimumsmodell
tilpasset modell
avansert modell lokalisert i kommune
avansert modell som en egen kommunal tjeneste samlokalisert med sykehus

Styringsgruppen i Interkommunal legevakt samt de politiske organ i de 4 kommunene har
vedtatt at vårt samarbeide skal velge modell 3 (avansert modell som i tillegg til
minimumsmodellen også har tilbud om røntgen og labratorietjenester)

Modell 3 krever minimum 5 legetimer pr.seng/uke, samt lege tilgjengelig ved akutt hendelse.
Kravet om 5t/legetime pr.seng/uke er allerede innfridd med dagens legevaktordning.
Utfordringen er å ha tilstrekkelig legedekning på dagtid. Det kan være en mulighet å inngå
avtale med en lege om ansvar for Ø-hjelpesenger på samme måte som f.eks avtaler om andre
kommunale legeoppgaver.

I tilllegg krever modell 3 sykepleier på aktiv vakt 24/7.

3 Tidsplan
Da avdelingen i dag allerede er i drift med 2 observasjonssenger så ser vi det som mulig å
kunne planlegge oppstart i starten av 2013. Det som må på plass inntil da er avtale med lege
dagtid, ansette flere pleiere slik at man alltid er 2 på vakt, samt fa etablert
videokonferanseløsning (VAKe) ved legevakten. Vi sender inn søknad for etablering av
heldøgns øyeblikkelig hjelp senger ved Interkommunal Legevakt, til helsedirektoratet innen
søknadsfristen 1 juli 2012. Hvis vi får tildelt midler ser vi for oss å bruke høsten 2012 på
videre planlegging, klargjøring og ansettelser slik at driften skal kunne starte 01.12.12.

4 Organisering

Organisasjonskart
Øyeblikkelig hjelp sengene bli underlagt Interkommunal Legevakt for kommunene Bardu,
Lavangen, Salangen og Målselv. Selv om Interkommunal Legevakt er underlagt avdelingen
for Helse, Omsorg og Barnevern, så har den sin egen styringsgruppe som består av
rådmennene i de deltakende kommunene.
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RÅDMANN

Leder Helse,
Omsorg og
Barnevern

Fysioterapi
Ergoterapi

Helsetjenesten Pleie og omsorg Psykiatri Barnevern

Heldøgns
øyeblikkelig hjelp

senger

Samarbeidsforhold mellom kommunene
Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen § 28 i kommuneloven. Avdelingen blir
en del av Interkommunal legevakt. Kommunene kan etablere samarbeidet gjennom å inngå
avtale.
Avtale mellom kommunene kan bygge på tidligere inngåtte avtaler om interkommunalt
samarbeid.
Det er allerede etablert et samarbeidsorgan bestående av rådmenn i de deltakende kommuner,
medisinsk faglig ansvarlig, seksjonsleder legevakt samt leder for Helse, Omsorg og Barnevern
i Bardu Kommune. Hvis det bestemmes at en annen lege enn allerede eksisterende medisinsk
ansvarlig skal være tilknyttet avdelingen, vil det være naturlig at denne også deltar i dette
samarbeidsorganet. Styringsgruppen har møter 6 ganger i året. I tillegg kan vertskommunen
orientere samarbeidskommunene gjennom økonomiske rapporter og årsmelding.

Samarbeidsavtalen skal videre inneholde:

Målsetting
Beskrivelse av oppgaver som skal inngå i samarbeidet
Organisering - disponering av kapasitet — fordeling mellom kommunene.
Innleggelser

Beskrivelse av beslutningsorgan og beslutningsrutiner for innleggelse i
heldøgns øyeblikkelig hjelp senger. Avklare hvilke funksjoner som kan
henvise (lege, koordinator i kommunene)
Rutiner for utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
Rutiner for øyeblikkelig hjelp irmleggelser fra interkommunal legevakt.
Rutiner for planlagte innleggelser.

Rutiner for utskriving
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Lege tilknyttet heldøgns øyeblikkelig hjelp senger bestemmer når en pasient defineres
som ferdigbehandlet i IMA. Varslingsplikten inntrer så snart dette er avklart.

• Økonomi.
Driftskostnader dekkes av samarbeidskommunene etter en avtalt fordelingsnøkkel.
Driften legges inn i budsjettet til den Interkommunale legevakten, og ytterligere
utgifter med øyeblikkelig hjelp senger tilpasses slik at man kommer innenfor de
økonomiske rammer man får tildelt ved fullfinansiering — totalt 3,1 mill.

Generelt kan kommunene seg imellom så langt det passer, følge de samme prinsipper som er
nedfelt i samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetak.

Samarbeidsforhold mellom kommunene og  UNN
Det vises til overordnet samarbeidsavtale med tilhørende tjenesteavtaler samt egen avtale om
øyeblikkelig hjelp senger.

Bidrag fra UNN:
Faglig — overføring av kompetanse.

- Økonomisk samarbeid da ordningen er fullfinasiert av helsedirektoratet og
helseforetakene.
Telemedisinske løsninger — televisitt — videovisitt/previsitt på faste ukedager ca. 30
minutter. (indremedisiner). Faste avtalte tidspunkt og dager pr. uke — dvs, ikke
oppkobling kun ved behov.
Telemedisinske løsninger: videokonferanse felles opplæring (VAKe)

5 Pasientgrupper:

Antall senger
Det er besluttet ut fra veiledningsmateriell at våre 4 kommuner skal ha 2 øyeblikkelig hjelp
senger. Finansieringsordningen sier 1 seng pr. 7000 innbyggere. Våre 4 kommuner har til
sammen 14000 innbyggere, noe som gjør at vi samlet kan ha 2 øyeblikkelig hjelp senger. Ved
oppstart av øyeblikkelig hjelp senger er det de 2 observasjonssengene ved den
interkommunale legevakten som skal omgjøres til dette.

Liggetid
Liggetiden ved øyeblikkelig hjelp senger vil være max 72 t. Man skal da ha avklart tilstand på
pasienten og bestemme om pasienten skal sendes hjem, til sykehjem/PLO i egen kommune
eller overføres til sykehus.

Pasienter som kan være aktuelle for innleggelse døgnopphold øyeblikkelig
hjelp senger
Statistikk fra observasjonssengene viser at det er et bredt spekter av pasienter som kan benytte
seg av heldøgns øyeblikkelig hjelp senger. Se vedlegg 1 — statistikk observasjonssenger

- Pasienter med akutt forverring av kjent kronisk tilstand pga. f.eks infeksjon,
dehydrering
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Observasjon og behandling som ikke kan gjøres i hjemmet, men som ikke krever
sykehusinnleggelse
Intravenøs behandling uten tegn på sepsis
Brudd og skader der røntgenundersøkelse avklarer at sykehusinnleggelse ikke er
nødvendig

I statistikken for observasjonssenger ser vi at det er mange problemstillinger/ diagnoser
som kan være aktuelle for å bruke øyeblikkelig hjelp senger. Man vil derfor bruke tid på å
få erfaring med hvilke pasienter som vil benytte ø-hjelpsengene, samt se hva vi har
kapasitet til med det utstyret som finnes i avdelingen. Deretter vil man kunne utarbeide
prosedyrer for hvilke pasienter som kan behandles i disse sengene.
Man vil også fremover fortsette å føre statistikk på pasienter som ligger i våre nåværende
observasjonssenger, samt statistikk når de endres til heldøgns ø-hjelpsenger.
Se vedlagt statistikk for observasjonssenger.

Pasienter som skal behandles i hjemkommunen
Pasienter som ikke fyller kriterier for behandling i sykehus, i intermediæravdeling eller i
annen "ikke-kommunal" tjeneste, skal få ivaretatt sine behov for bistand i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten.

Der behovet ikke er av medisinsk art, men pleie og omsorgstjenester.
Pasienter som trenger avlastningsplass.
Hjemmeboende pasienter i påvente av sykehjemsplass.

Pasienter som ikke krever tilgang til legetjenester 24 timer i døgnet.
Pasienter i påvente av behandling i spesialisthelsetjenesten som ikke kan være
hjemme.

Det forutsettes at alle kommunene bestreber seg på å ha tilgjengelig kapasitet for å ta imot
utskrivningsklare pasienter fra øyeblikkelig hjelp senger.

Pasienter som skal legges inn i sykehus
Traumer med uavklart alvorlighetsgrad
Akutt alvorlig sykdom (forløp <1 uke) hos eldre med uavklart diagnose, uttalte
tilleggs-sykdommer eller et symptombilde preget av akutt funksjonssvikt
Akutt forverring av kjent kronisk sykdom der alvorlighetsgrad, tilleggs-sykdommer
eller rask funksjonssvikt tilsier innleggelse.
Akutt rus/forgiftninger
Psykiatri
Pasienter som skal innlegges etter definerte nasjonale pasientforløp (for eksempel
hjerneslag, akutt hjerteinfarkt)
Pasienter som ikke opplever rask bedring av sykdomsforløp under behandling.

Det er viktig med klare retningslinjer slik at de pasientene som har behov for
sykehuskompetanse legges inn på sykehus. Nødvendig utredning og behandling må ikke
forsinkes gjennom en feilaktig innleggelse i heldøgns øyeblikkelig hjelpsengene.
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Disponering av avdelingens pasientrettede kapasitet
Fastlege og legevaktslege kan legge inn pasienter i heldøgns øyeblikkelig hjelp senger. Det er
en forutsetning at de vedtatte kriterier for innleggelse blir fulgt. Ved usikkerhet SKAL
pasienten henvises til sykehus. — det skal være medisinsk forsvarlig.
Fastlegene har ansvar for ø-hjelpstjenester til sine pasienter i kontortiden og da kan fastlegene
henvise relevante ø-hjelpspasienter til øyeblikkelig hjelp sengene ved behov. I den nye
fastlegeforskriften (forslag) er fastlegenes ansvar for pasienter på egen liste presisert.
Fastleger henviser i mindre grad til sykehus enn legevaktslege, slik at økonomisk er
kommunene tjent med at mer øyeblikkelig hjelp håndteres av fastlege. I tillegg er det best for
pasienten å bli vurdert av den legen som kjenner dem best.

Rutiner for innleggelse av øyeblikkelig hjelp:
Fastleger i deltakerkommunene og legevaktsleger på interkommunal legevakt kan
henvise pasienter til heldøgns øyeblikkelig hjelp senger. Kvalifisert personell på
legevakten som er tillagt denne myndighet skal vurdere om pasienten kan iimlegges i
avdelingen. Det er en forutsetning at de vedtatte kriterier for innleggelse i heldøgns
øyeblikkelig hjelp blir fulgt. Ved usikkerhet SKAL pasienten henvises til sykehus.
Innleggende lege skal ved innleggelse sende med innleggelsesskriv, samt plan for
behandling. Pasientene vil bli tilsett av på avdelingen av legevaktslege på kveld/natt/
helg, samt lege fra Bardu Legekontor på dagtid. Det skal utarbeides egen prosedyre på
innleggelse av pasienter til ø-hjelpsenger.

Rutiner for utskriving:
Lege tilknyttet øyeblikkelig hjelp senger/ Interkommunal legevakt bestemmer om en
pasient er ferdigbehandlet. Legevakten har varslingsplikt når det foreligger en
ferdigbehandlet pasient og hjemkommunen har svarplikt på lik linje med det som er
beskrevet i samarbeidsavtalene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det
skal følge med eprikrise / uskrivningsskriv når pasienten utskrives. Det skal utarbeides
egen prosedyre på utskrivning.

6 Personell
Helsepersonellet ved den interkommunale legevakten vil være de som skal ivareta pasientene
som er innlagt i øyeblikkelig hjelp senger. I dag før oppstart har avdelingen 5,7 årsverk, der
det er deltidsstillinger for sykepleiere samt en seksjonsleder som jobber 50% administrativt og
50% turnus. Pleiepersonalet jobber turnus med arbeid hver 3 helg. I tillegg er det satt opp
bakvakt på helg som kan benyttes når det er innlagt pasienter i øyeblikkelig hjelp sengene.
Ved overgang til heldøgns øyeblikkelig hjelp senger vil de for å kunne drifte forsvarlig være
nødvendig med 2 stk helsepersonell på jobb ved den interkommunale legevakten hele døgnet.
Avdelingen skal hele døgnet være bemannet med sykepleier.
For å få dette til må avdelingen øke sin bemanning til 10,2 årsverk inkludert seksjonsleder.

Administrativt personale
Det foreslås at Seksjonsleder ved den Interkommunale legevakten gjøres om til en 100%
administrativ. I tillegg er det viktig for utviklingen av avdelingen at en av sykepleiestillingene
får 20% stilling som fagutviklingssykepleier. Dette for å sikre kompetansenivået i avdelingen.
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Krav til kompetanse
Sykepleier på aktiv vakt 24/7

Et minimumskrav til bemanning på alle kommunale ø-hjelpsenger er sykepleier tilstede 24/7
og minimum 5 legetimer pr seng pr uke.

Interkommunal legevakt dekker allerede i dag legebemarmingen i antall timer, da ø-hjelp
sengene er plassert på den interkommunale legevakten.

Leger
Modell 3 krever minimum 5 legetimer pr.seng/uke, samt lege tilgjengelig ved akutt hendelse.
Kravet om 5t/legetime pr.seng/uke er allerede innfridd med dagens legevaktordning.
Utfordringen er å ha tilstrekkelig legedekning på dagtid. Det kan være en mulighet å inngå
avtale med en lege om ansvar for Ø-hjelpesenger på samme måte som f.eks avtaler om andre
kommunale legeoppgaver. Det er allerede kommet frem forslag i samarbeid med legekontoret
på forskjellige løsninger på dette

Bakvakt Bardu Legekontor
20% stilling tilknyttet ø-hjelp senger (Klinikksjef)
Samarbeid med forsvaret

Det vil komme en løsning på dette etter sommerferien 2012.

Pleiepersonale

Bemanningsplan for pleiepersonale ved interkommunal legevakt.

Bemanningsplanene er regnet ut fra den bemanningen som den interkommunale legevakten
har i dag, samt at de må ha en ekstra på vakt hele døgnet.

Vakt MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN VAKT-

LENGDE

SUM

TIMER

N: 22.30 — 08.15 2 2 2 2 2 2 2 9,75 136,5

D: 08.00- 15.30 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 7,5 87

A: 15.15 — 22.45 2 2 2 2 2 2 2 7,5 105

Seksjonsleder ADM 1 1 1 1 1




7,5 37,5

Samlet antall timer







384 t

35,5 t = 1 årsverk








328 timer : 35,5 = 9,2
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Avdelingen har i dag 5,7 årsverk — og ved omlegging til heldøgns øyeblikkelig hjelp vil det nå
måtte økes til 10.2 årsverk

Forslag til stillingsfordeling ved Interkommunal legevakt

Forslag 1:
1 x 100 % Seksjonsleder ( 1 årsverk)
1 x 80 % sykepleier inkl. 20 % fagutviklingsykepleier (0,8 årsverk)
5 x 80% sykepleier (4 årsverk)
4 x 60% sykepleier (2,4 årsverk)
2 x 50 % sykepleier (1 årsverk)
6 x 18 % sykepleier/helsearbeider (1,08 årsverk)

Totalt 10,28 årsverk — med totalt 19 hoder

Forslag 2:
1 x 100% seksjonsleder ( 1 årsverk)
1 x 75 % sykepleier inkl. 20 % fagutviklingssykepleier (0,75 årsverk)
5 x 75% sykepleier (3,75 årsverk)
6 x 60% sykepleier (3,6 årsverk)
6 x 18% sykeleier/ helsearbeider (1,08 årsverk)

Totalt 10,18 årsverk — fordelt på 19 hoder

Forslag 3:
1 x 100 % seksjonsleder (1 årsverk)
1 x 75 % sykepleier inkl. 20 % fagutviklingssykepleier (0,75 årsverk)
8 x 75 % sykepleier (6 årsverk)
2 x 60 % sykepleier (1,2 årsverk)
7 x 18 % sykepleier/ helsearbeider (1,26 årsverk)

Totalt 10,21 årsverk — fordelt på 19 hoder

Annet personell
Interkommunal legevakt er i dag lokalisert ved Troms Militære Sykehus. Her er det i dag
labratorievirksomhet på dagtid 8-15. Det vil være mulig for den interkommunale legevakten å
inngå avtale med disse om bruk av tjenester. Blodprøvetakning på hverdager, samt
analysering av utvidede prøver som personellet har tatt kveld og helg.

TMS har i dag personell knyttet til poliklinikkene — herunder operasjonssykepleier som
bemanner sterilsentralen. Interkommunal legevakt har i dag avtale med TMS om å benytte
utstyr og personell fra sterilsentralen.
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6 Kvalitetssikring

Dokumentasjon
Alt helsepersonell har etter helsepersonell loven ansvar for dokumentasjon

- Det opprettes rutiner som ivaretar nødvendig relevant datauttrekk for statistisk bruk.

Kvalitetsrutiner/Kvalitetssystemer
Helse og omsorgstjenesten benytter med tilpasninger der avdelingens særegne karakter gjør
dette nødvendig. Ansvar for oppfølging av kvalitetssystemene tillegges fagleder.
Avtalen med UNN HF har et eget punkt som beskriver hvordan kommunikasjonen og
samarbeidsrutiner sikres.
Overordnet systemansvar ligger hos seksjonssleder. Men det gjenstår ennå planlegging på
dette området før oppstart av øyeblikkelig hjelp senger. Men det skal utarbeides egne
prosedyrer knyttet til øyeblikkelig hjelp senger
- Innskrivning

Utskrivning
Journalopptak

Oppgaver som skal utføres og personellbehov er i hht beskrivelse i driftsplan og
samarbeidsavtale. Ledelse ivaretas av seksjonsleder ved Interkommunal legevakt. Det
etableres en fast møtestruktur for å ivareta pasientenes medbestemmelse, ansattes innflytelse
på driften, innleggelser, evalueringer og andre administrative og faglige oppgaver.
Ansvar for disponering av personell og økonomiske ressurser ved legevakta er plassert hos
virksomhetsleder.

Elektronisk samhandling
Avdelingen har i dag Winmed for journalopptakning, samt Dips Communicator for å sende
elektroniske epikriser og henvisninger. Arbeidsgruppen må sammen med leder for
interkommunal legevakt samt IT avd i kommunen og UNN se på om dette er tilstrekkelig eller
om avdelingen også må ha andre systemer.
Pleie og omsorg avdelingen i Bardu kommune har nå Funnke, og er dette noe som også kan
knyttes opp mot Interkommunal Legevakt og øyeblikkelig hjelp sengene. Det vil kalles inn til
møte høsten 2012 for å se om den løsningen som forekommer i dag er optimal.

Bruker — og ansatterepresentanter
Brukermedvirkning og ansatterepresentanter ivaretas gjennom representasjon i
prosjektgruppen. I tillegg vil plasstillitsvalgte ved Interkommunal legevakt tas med i
prosessen.

Evaluering
Avdelingens resultater måles opp mot en omforent målsetting for avdelingens drift. Det måles
med henblikk på brukertilfredshet, ansattes tilfredshet, antall og type avviksmeldinger og
økonomiske parametere. Det må evalueres jevnlig i avdelingen, samt styringsgruppen om
driften går slik man ønsker.

12



Heldøgns øyeblikkelighjelpsenger, driftsplan

7 Analyser og utstyr for diagnostikk/behandling.
Tilgjengelig på TMS/ sambruk med legevakta:

Røntgen og CT — tilgjengelig på TMS
HB / CRP/ Blodsukker/ StrepA/ monospot/ HCG
Urinstix
EKG / Hjertestarter (LP12)
Oksygen og medikamenter
Pariapperat
Akuttmedisinsk utstyr
Utstyr for interavenøs behandling
Pulsoksimeter
ProPac
Stuart (sendeprøver)
Utstyr for små kirurgiske irmgrep (suturering m.m)

Utstyr som må finnes på avdelingen ved valg av modell 3:

EKG
Urinundersøkelse
Blodsukker
CRP
Relevant akuttmedisinsk utstyr
Hjertestarter
Smertepumper
Infusjonspumper
Telemetri
Overvåkingsutstyr
Blærescanner
Blodgassanalyse eller perkutan kapnografi (CO2 —målinger) og oksymetri (02
målinger) —
Troponin T/D-dimer —
Elektrolytter
Hematologiske analyser
Transaminaser - (sendeprøver)

•

Avdelingen er medlem av Noklus som kvalitetssikrer apparatene og bruken av dem.
Det utarbeides rutiner for analyser og andre diagnostiske oppgaver som skal gjøres i
avdelingen.

Videokonferanseutstyr:
For å kurme kommunisere via lyd/bilde med spesialisthelsetjenesten/kommunene, samt i
opplæringsøyemed bør det være tilgjengelig videokonferanseutstyr. Interkommunal legevakt
er i dialog med samhandlingsenheten på UNN, der man i løpet av høsten /vinteren håper å få
på plass VAKe ( Videobasert akuttmedisinsk konferanse). Det er fra tidligere satt av midler

13



Heldøgns øyeblikkelighjelpsenger, driftsplan

for å kunne kjøpe inn nødvendig utstyr. I tillegg til VAKe i akuttmedisinske situasjoner, ser
man på muligheten for å ha VAKe mellom ø-hjelp senger og medisinsk avdeling på UNN.
(halvøyeblikkelighjelp pasienter) På denne måten kan man få avklart problemstillinger uten å
sende pasienten til sykehus.

8 Rekruttering og kompetanseutvikling

Rekruttering
Interkommunal legevakt er allerede i dag en spennende og attraktiv arbeidsplass. Ved å legge
ø-hjelpsengene knyttet til legevakten vil det bidra til at man må øke bemanning- noe som gjør
det tryggere for personalet på jobb, som ikke lengre er alene. I tillegg vil muligheten for større
stillingsprosenter øke. Man har pr nå stor pågang med fagarbeidere/ sykepleiere som ønsker
ansettelse på legevakten. Man ser derfor på en videreutvikling av legevakten som positivt for
rekrutteringen.

Kompetanseutvikling
Interkommunal legevakt har i dag en fast fagdag innlagt i turnus pr. 9 uke. Dette ønskes
videreført også i årene fremover. Fagdagen har vært benyttet til internundervisning, caser,
HLR, interkommunale fagdager med AMK, ambulanse, pleie og omsorg. Legene har ikke til
nå vært aktive deltakere i fagdagene. Det skal ses på en mulighet for lønnskompensasjon, da
legevaktslegene er en viktig del av fagutviklingen i avdelingen.

Fra mai 2012 er legevakten pilotkommune for et prosjekt som drives av KOKOM , Nasjonalt
kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Prosjektet skal se på faglig
utvikling ved LV-s basert på kompetanseplan for personell som mottar og håndterer
legevaktshenvendelser.
I prosjketet skal det opparbeides et forslag til opplæringsplan, samt se på hvilke metoder som
kan benyttes ved legevaktene for å sikre fagutviklingen i avdelingen, samt at kompetanse blir
i avdelingen. Arbeidet skal være ferdig utført desember 2012.

Fagutviklingsykepleier:
Med i beregningene er det foreslått å tillegge avdelingen en 20 % stilling som
fagutviklingsykepleier.

9 Økonomi

Driftsutgifter
Grunnlaget for beregningen er 2 senger samt drift av Interkommunal legevakt.

Budsjettet tar utgangspunkt i følgende årsverk:
Ledelse: 1 årsverk
Pleiepersonale 9,2 årsverk
Avtale med Bardu Legekontor — lege som skal knyttes til ø-hjelp senger på dagtid.
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Når det gjelder driftsutgifter for øvrig: se forslag til budsjett

Driftsinntekter
Tilskudd fra staten
Andel fra samarbeidskommuner; fordelingen beskrives i samarbeidsavtale

Kommunene vil med det nye opplegget for medfinansiering (20% av DRG for medisinske
diagnoser) ha et potensiale for økonomiske besparelser gjennom drift av ø-hjelpsenger,
uansett hvor mange senger som en velger å drifte. For å kunne beregne størrelsen på disse
besparelsene tallmessig, er det nødvendig med en tids praktisk utprøving av drift.

Pasientene som er innlagt ved avdelingen skal ikke kreves for egenandel ved innleggelse.

Kostnadsfordeling mellom kommunene.
Det forutsettes at statstilskuddet som kommunene mottar overføres direkte til avdelingens
drift som en grunnfinansiering av driften. Etter beregning fra kostnader pr seng. 4330 kr pr.
døgn, samt beregning av hva hver av de samarbeidende kommunene vil få tildelt av midler til
drift av ø-hjelp senger vil summen være følgende:

4330 kr x 2 = 8660 x 365 døgn = 3.160,900 kr

I vedlegg 2 hentet fra veiledningsmateriell: " Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp
døgnopphold får våre 4 kommuner følgende:

Lavangen: 274 000 kr
Bardu: 869 000 kr
Salangen: 499 000 kr
Målselv: 1 469 000 kr
En sum som til sammen utgjør: 3.111.000

Interkommunal legevakt kan derfor øke sitt budsjett med 3.1 mill for å etablere drift av
heldøgns øyeblikkelig hjelp senger.
Denne summen skal dekke:

Øke fra 5,7 årsverk til 10,2 årsverk, herunder 100 % stilling som seksjonsleder samt 20%
stilling som fagutviklingssykepleier.

- Lønnskostnader til lege som skal ha ansvar for legetilsyn dagtid.
Økte driftskostnader som følge av heldøgnsdrift

Innkjøp av utstyr — bl.a. blæreseanner, pasientskjorter, truser
Mat til inneliggende pasienter — avtale med forsvaret eller Barduheimen.
Barduheimen leverer i dag 365, Forsvaret kjøper tjenesten andre steder i
høytider.
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Vedlegg

INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

R7 7
BARDU SALANGEN LA VANGEN MALSELV

Statistikk observasjonssenger

Denne statistikken er utarbeidet av skjema som sykepleierne ved Interkommunal legevakt
har fylt ut. Skjemaene er fylt ut på de pasienter som kunne vært aktuelle kandidater til å
benytte seg av observasjonssengene ved Interkommunal Legevakt. Statistikken for pasienter
ved Interkommunal legevakt i Bardu som kunne benyttet observasjonsseng er gjort i

perioden 15.mai 2011- 14 mai 2012
Med i statistikken er det totalt 78 skjema over pasienter som har vært innom Interkommunal
legevakt, og som har vært i målgruppen for bruk av observasjonssenger hvis dette hadde

vært tilgjengelig.

Tabell 1: Pasienter som kunne benyttet observasjonsseng etter alder

Aldersgrupper

25

20

15

m Aldersgrupper

< 20 år 20-40 år41-60 år61-80 år >81 år
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Aldersgrupper

20-40 år< 20 år 41-60 år 61-80 år
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Her ser man at det ikke er hovedvekt av de eldre pasientene som har bruk for
observasjonssengene. Det er stor spredning på alder.

Tabell 2: Diagnoser og Problemstillinger for pasientene som kunne ha benyttet
observasjonssengene

Diagnoser /problemstillinger
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Det man ser her, er at det er mange typer diagnoser og problemstillinger som kan være

aktuelle for benyttelse av observasjonssenger kontra innleggelse på sykehus.

Tabell  3: Var pasientene kontakt med legevakten på hverdag eller helg?
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Det er litt flere pasienter som kunne ha benyttet et slikt tilbud på helg enn på hverdager.

Men statistikken viser at også mange har behov for et slikt tilbud på hverdager. Dette

punktet ble tatt med i skjemaet for å belyse at man også kan trenge oppbemanning av
legevakten på hverdager.

Tabell 4: Hvor mange kunne unngått innleggelse i sykehus ved bruk av
observasjonssenger?
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Denne statistikken viser at 2/3 av pasientene kunne unngått innleggelse på sykehus hvis

observasjonssengene hadde vært i drift.

•
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