
Helse Vest RHF: Tildeling av samhandlingsmidlar 2011 
 
 
Styret i Helse Vest vedtok i sak 122/10 å vidareføre og styrkje satsinga på samhandling. Som 
eit ledd i å understøtte samhandlingsreforma er det i 2011 sett av 10 mill. kr til prosjekt og 
tiltak innanfor samhandling. Dette er ei auke på 5 mill. kr frå 2010. 
 
Her er dei 23 prosjekta som får tildelt samhandlingsmidlar for 2011. 
 
Prosjekt Søkjar Søkjesum Forslag 

tildeling
Etablere kommunekontakter/ samhandlingskontakter i avdelingene. 
Mål: Bidra til at pasientene ”hentes hjem” til kommunen så snart de er 
utskrivingsklare. 
 

Helse 
Stavanger 

600 000 600 000

Utvikle driftsmodell for samhandling med kommuner - vektavlastet 
gangtrening.  
Mål: Sikre systematisk, likeverdig og effektiv bruk av nytt utstyr for 
motorisk trening for barn og unge med funksjonsvansker. 
 

Helse 
Stavanger 

315 000 315 000

Oppsøkende behandlingsteam i Dalane – OBD. 
Mål: Sikre pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk et 
helhetlig oppfølgings- og behandlingstilbud. 
 

Helse 
Stavanger 

500 000 500 000

Sårbehandlingssenter ved SUS - et utredningsprosjekt. Mål: Utrede 
samling av sårbehandlingstilbudet for å forenkle samhandling, 
kompetanseoverføring og oppfølging overfor kommunehelsetjenesten 
 

Helse 
Stavanger 

375 000 375 000

KOLS-koffert prosjektet i Dalane LMS* 
Mål: Forhindre innleggelser/reinnleggelser, redusere antall liggedøgn 
i sykehus, øke pasientens trygghet, skape sømløse overganger 
mellom tjenestenivåene. 
 

Helse 
Stavanger 

1 200 000 1 200 000

Sum Helse Stavanger  2 990 000



 
Prosjekt Søkjar Søkjesum Forslag 

tildeling
Helsetorgmodellen - delprosjekt rehabilitering. 
Mål: Utvikle bedre pasientforløp og sammenhengende tjenester til 
store pasientgrupper med kroniske lidelser. 
 

Helse 
Fonna 

2 000 000 1 000 000

Pilehagen-prosjektet 
Mål: Utvikle modell for samhandling om pasienter med samtidig rus 
og psykiske lidelser og som bor i kommunale bo- og omsorgstiltak. 
 

Helse 
Fonna 

500 000 500 000

Prosjektet BRA - Behandling, Rehabilitering, Arbeid 
Mål: Etablere eit behandlingstilbod (senter på Stord) for førebygging 
og rehabilitering av arbeidsrelaterte sjukdomar. 
 

Helse 
Fonna 
(Stord 
kommune) 

250 000 200 000

Sum Helse Fonna  1 700 000
LMS i kommunane. Betre saman – kompetanseprogram 
Mål: Bidra til at fagfolk i kommunar blir i stand til å løyse kommande 
utfordringar innan livstilssjukdommar og behov for å endring av 
levevanar. 
 

Helse 
Bergen 

500 000 500 000

Standardisert pasientflyt for pasientar med mistanke om ADHD. Gjeld 
barn og unge. 
Mål: Gi brukarane oversikt over tiltak som skal setjast inn og kva 
forvaltningsnivå som er ansvarleg, raskare identifisering og betre 
informasjonsflyt. 
 

Helse 
Bergen 

150 000 150 000

Forprosjekt: Videostøtta pasientbehandling og vurdering. 
Mål: Gi tilgang til legens medisinske vurdering i ØH-situasjonar der 
det er hensiktsmessig, slik at pasienten kan vurderast og behandlast 
lokalt og unngå unødvendige og belastande transporter. 
 

Helse 
Bergen 

250 000 250 000

Psykiatrialliansen - brukarstyrt idrettslag. 
Mål: Spes.h.tj. skal bidra med prosjektleiing, informasjonsarbeid, 
etableringa av aktivitetar og kontaktnett i samarbeid med kommune 
og frivillig organisasjon for å hjelpe pasientar med psykiske lidingar ut 
av isolasjon og over i fysisk aktivitet, noe som har dokumentert god 
effekt i kombinasjon med annen behandling 
 

Helse 
Bergen 

450 000 450 000

Trygg overføring – implementering 
Mål: Sikre tryggleik og kvalitet når eldre pasientar blir skrivne inn og 
ut mellom sjukehus og heim. 
 

Helse 
Bergen 

600 000 600 000

Elektronisk meldingsflyt. Meldingsløft, felles koordinator 
Mål: Bygger på utviklingsarbeidet i ”Trygg overføring” og skal innføre 
elektroniske meldingar for enklare samhandling, først i en pilotavd. 
 

Helse 
Bergen 

500 000 500 000

Prosjekt betre tilvising og epikrise, BUP, VOP, kommunehelsetenesta 
Mål: Betre informasjonsflyten; raskare og rettare tilvising, betre og 
tryggare oppfølging. 
 

Helse 
Bergen  

400 000 400 000

Gruppebasert tilnærming for ungdom med skolevegring. 
Mål: Lage behandlingspakker som både primærhelsetenesta og 
spesialisthelsetenesta kan bruke i arbeidet med ungdom med 
skulevegringsproblematikk. Gruppebehandling med terapeutar frå 
begge forvaltningsnivå. 
 

Helse 
Bergen 

150 000 150 000

Sum Helse Bergen  3 000 000

 



 
Prosjekt Søkjar Søkjesum Forslag 

tildeling
Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk 
spesialisthelseteneste - fase 2. 
Mål: Utskriving til rett tid, god oppfølging i kommunen, tilsette på 
begge forvaltningsnivå skal kjenne rutinane og nytte dei. Skal bidra til 
at tenestene er  godt førebudde på iversettinga av 
samhandlingsreforma. 
 

Helse 
Førde 

500 000 500 000

Samhandlingsatlas i Sogn og Fjordane. 
Mål: Sikre ein kunnskapsplattform for samhandling og arbeidsdeling 
mellom kommunane og spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane. 
 

Helse 
Førde 

1 900 000 700 000

Sum Helse Førde  1 200 000
Forprosjekt Sykehjemsrøntgen på hjul. 
Mål: Utvikle tilbud om ambulerende diagnostisk tjeneste til beboere 
på sykehjem i Bergen kommune og noen Nordhordlandskommuner. 
Vil gi bedre tilgang til røntgendiagnostikk, redusert ventetid, forbedret 
beslutningsgrunnlag for sykehjemsleger. 
 

HDS 87 000 80 000

Systematisk analyse av reinnleggelser. 
Mål: Avdekke mangler i oppfølgingen i sykehus eller i kommunehelse-
tjenesten i pasientforløp med hyppige reinnleggelser, og etablere 
læringssløyfer for forbedringer. 
 

HDS 500 000 300 000

Mestring og aktivitet i fokus ved et DPS. 
Mål: Videreutvikle lærings- og mestringstilbudet, evaluere effekt, 
planlegge kurs i helsepedagogikk for helsepersonell. 
 

Jæren 
DPS 

1 400 000 130 000

Videreutvikling av samarbeidsmodeller for ivaretakelse av 
foreldre/barn relasjonen der foreldre har psykiske vansker. 
Mål: Videreutvikle samarbeidsfora for å bidra til koordinerte tjenester 
fra ulike nivå, nødvendig kompetanse hos alle aktører. 
 

Solli  390 000 250 000

Fellesvisitt og fagnettverk - utvikling av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester og økt kompetansebygging innen 
alderspsykiatri i Hordaland. 
Mål: Unngå belastende forflytting av pasienter, gjennom samhandling 
få mer kompetent diagnostisk vurdering og behandling, redusere bruk 
av døgntilbud i spesialisthelsetjenesten, styrke kompetansen til 
sykehjemsleger. 
 

Olaviken 525 000 350 000

Sum private ideelle  1 110 000
  
SAMLA  10 000 000
 

 
 
 
Prioritering mellom prosjektsøknadene 
 
I utlysningsbrevet datert 31.januar 2011 bad vi om at føretaket/institusjonen sendte ein samla 
søknad og prioriterte mellom søknadene. I tildelinga har vi teke utgangspunkt i denne 
prioriteringsrekkefølgja. 
 



Vi bad om at det i prioriteringa blei lagt vekt på at prosjekta: 
 
 understøttar intensjonane i samhandlingsreforma 
 er i tråd med overordna mål for utviklinga av spesialisthelsetenesta i Helse 2020 og 

Nasjonal helseplan 
 har nytteverdi for pasienten 
 har overføringsverdi til andre einingar/tenester 
 har deltaking frå både spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta  
 ivaretek brukarmedverknad 
 beskriv ei metodisk tilnærming, med plan for korleis effekten skal evaluerast  
 inneheld ein plan for implementering i drift 

 
Det blei vidare gjort merksam på at Helse Vest ved tildeling vil leggje vekt på ei geografisk 
fordeling i regionen. 
 
Det blei vidare peikt på at desse midlane ikkje skal gå til forskingsprosjekt, men til andre 
typar samhandlingsprosjekt og -tiltak, med eit særskilt fokus på utvikling av samanhengande 
behandlingskjeder på tvers av nivåa. Prosjekta/tiltaka bør involvere ulike deler av 
spesialisthelsetenesta som til dømes psykisk helsevern, rehabilitering, pasientopplæring og 
spesialisthelsetenester til eldre (jf. sak 15/10). 
 


