Vedlegg spørsmål 3: Redegjørelse for hvilke tiltak virksomheten har iverksatt for å forbedre det faglige
samarbeidet mellom klinikkene i SSHF

Kirurgiske fagområder
Fagområde
Generell kirurgi

Type samarbeid
Traumemøte SSK

Hyppighet
1 gang pr. uke

Generell kirurgi
og gastrokirrugi
Ortopedi

Fagråd gastrokirurgi

Etter eget mandat

Internundervisning SSK

1 gang pr. uke

Fagråd ortopedi
Rotasjonsordning ortopedi SSK

Etter eget mandat
Hver andre uke

Internundervisning SSK

1 gang pr. uke

Fagråd PASS (gynekologer og
jordmødre
Fagråd gynekologi

Etter eget mandat

Anestesi

Internundervisning SSK

1 gang pr. uke

Alle overleger

Virtuelt traumemøte OUS hvis
ikke fagmøte internt
Traumeøvelse
Fagråd (anestesisykepl,
operasjonssykepl,
intensivsykepl, anestesileger)
Rotasjonsordning
operasjonssykepleiere fra SSA
til SSF

1 gang pr. uke

Gynekologi

Traume
AIO

Opr. sykepleie

Kommentar
Ikke alltid mulig å delta for SSF

Med felles prosedyreutvikling

Etter eget mandat

1 gang pr. mnd
Etter eget mandat

Med felles prosedyreutvikling

Oppstart fra ca
oktober 2021

Medisinske fagområder
Fagområde
Gastroenterologi

Akutt- og
mottaksmedisin

Type samarbeid
Fagråd
fordøyelsessykdommer
Skagerrak gastroforum

Hyppighet

Gastroonkologisk MDT-møte

1 gang pr. uke

«Gastro behandlings-møte»

1 gang pr. uke

Felles nettundervisning

1 gang pr. måned.

Simulering barneteam

1 dag 2 ganger pr. år

2 dager hver høst

Kommentar
Ikke kommet i gang ennå pga.
Covid situasjonen.
Faglig møte med gastroenterologer
/gastrokirurger fra Agder, Vestfold
og Telemark
Fast MDT-møte (dvs.kreft) med
gastroenterologer, gastrokirurger
radiologer og onkologer. Felles for
SSF, SSK og SSA.
Fast problembasertmøte for
gastroenterologer/gastrokirurger
ved SSK hver tirsdag. Vi melder inn
pasienter som kan diskuteres i
dette møtet.
Nasjonal nettundervisning som vi
kan delta på.
I regi av barneavdelingen SSK

Fagområde

Type samarbeid
Felles prosedyrer

Hyppighet
Sporadisk/ad -hoc
samarbeid
4 ganger pr. år

Slagbehandling

Fagråd akutt- og
mottaksmedisin
Fellesundervisning SSK

Lungefaget

Hospitering
Fagråd hjerneslag
MDT-møte

Sporadisk
Etter eget mandat
1 gang pr. uke

MDT-møte

1 gang pr. uke

Fagråd lunge
Felles undervisning

Etter eget mandat
1 gang pr. mnd.

Samarbeidsmøte med SFK

4 dager pr. uke

Undervisning

1 gang pr. måned

Internundervisning

2 ganger pr. uke

Fagråd lungekreft

2 ganger pr. år.

Samarbeid med
Radiumhospitalet og
Rikshospitalet

Ved behov

Fellesundervisning med
Helse Vest

1 gang pr. uke

Fagråd palliasjon

2 ganger pr. år.

Direkte kontakt

Ved behov

Nefrolog tilstede ved SSF

En dag hver 6. uke.

Onkologi

Palliasjon

Nefrologi/dialyse

2 ganger pr. uke

Kommentar
Utarbeidet felles prosedyre for
septisk artritt
Felles for SSF, SSK og SSA. Etablert
2018.
SSF har tilbud om å koble opp på
internundervisningen fra SSK
tirsdager 08.00 – 08.45 og 11.4512.30, onsdager 11.45-12.30 (MSmøte / epilepsi-møte / kliniske
drøftinger). Felles for SSF, SSA og
SSK.
På forespørsel
Inkl. felles prosedyreutvikling
Felles møte mellom SSF og SSK
hver tirsdag. Thorakale tumores.
Felles møte hver torsdag mellom
SSF, SSA og flere andre foretak i
Helse Sør-Øst med OUS/RH.
Felles for SSF, SSK og SSA. Første
mandag i hver måned fra kl. 11.45
– 12.30.
Samarbeidsmøte med SFK fire
dager pr. uke kl. 15.30 for å
diskutere pasienter og videre
behandling.
Undervisning for hele Helse Sør-Øst
en onsdag i måneden fra kl. 07.15 –
08.15.
Mulighet for å koble oss opp mot
internundervisningen ved SFK hver
onsdag og fredag fra kl. 08.00 –
08.30.
Veletablert og god gruppe. Etablert
etter kreftplan. Har fungert i
mange år. SSF, SSK og SSA.
Samarbeid med Radiumhospitalet
og Rikshospitalet ang. onkologiske
pasienter der vi gjennomfører
behandlingen. Vi sender bilder til
dem for evaluering, og
behandlingsopplegget blir avtalt
videre fra Rikshospitalet eller
Radiumhospitalet.
Hver mandag kl. 12.15 – 13.00. SSF,
SSA og SSK deltar på
fellesundervisning fra Helse Vest.
Skal reetableres. Etablert etter at
kreftplanen kom.
Ved akutte problemer løses dette
ved å ta direkte kontakt med
hverandre pr. telefon.
Nefrolog besøker SSF hver 6. uke.
Vi går gjennom
dedialysepasientene vi har, samt

Fagområde

Type samarbeid

Hyppighet

Hematologi

Fagråd nyresykdommer
Samarbeid/konferering

Etter eget mandat
Ved behov

Endokrinologi

Samarbeid med SSA og SSK.

Ved behov

Fagråd endokrinologi
Direkte kontakt med
kardiologer ved SSK og SSA.
Fagråd kardiologi
Fagråd geriatri
Undervisning

Etter eget mandat
Ved behov

Kardiologi

Geriatri

Samarbeid om
utdanning av
overleger i
indremedisin
Hospitering alle
fagområder
Alle fagområder
innenfor
medisinsk
avdeling

Etter eget mandat
Etter eget mandat
2 ganger pr. måned
Kontinuerlig

Direkte kontakt /
konferering

Plan om 2 ganger pr.
år for overleger
Ved behov

Kommentar
diskuterer polikliniske nefrologi
pasienter / problem basert. (Under
pandemien har ikke nefrolog vært
tilstede ved SSF, men dette er
ellers et godt innarbeidet
samarbeidstiltak).
Oppstartsmøte 7. juni
Tett samarbeid med hematologer
ved SSK. SSK tar utredningen og SSF
følger opp og gjennomfører
behandlingen. Konferering
underveis.
SSF overtar en del av kontrollene
på endokrinologi pasienter fra SSA
og SSK (på grunn av lang ventetid ).
Diskuterer pasientene underveis i
pasientforløpet.
Oppstartsmøte 14. juni
Tett kontakt pr. telefon.
Oppstartsmøte 27. mai
Etablert
Landsdekkende nettbasert
undervisning
Godt samarbeid med SSK og SSA i
forhold til utdanning av overleger i
indremedisin. For tiden har vi 3
LIS2 leger i utdanning ved SSK/SSA.
Hospitering for LIS leger og
overleger
Avdelingen opplever et godt
samarbeid med SSK/SSA innenfor
de fleste fagområdene i medisin,
og konfererer mye med overlegene
ved SSK og SSA.

Følgende tiltak som kan styrke samarbeidet ytterligere er under vurdering:
-

Samkjøre tidspunkt for undervisning i SSHF slik at flere har anledning til å delta, f.eks. legge
undervisningen til lunsjtiden

-

Innføre «slag/nevro behandlingsmøter» ukentlig slik de har for gastroenterologi

-

Gjennomføre felles fagdager

-

Gjennomføre felles simulering

-

Felles prosedyreutvikling. Fagrådene vil få en koordinerende rolle i dette arbeidet.

-

Mer rotering og hospitering innenfor alle fagområder. Fast ordning og etter behov.

-

Revitalisere palliasjonsgruppen. Overlege ved SSF har tatt initiativ til dette og har kontaktet leder og
onkolog ved SFK for å revitalisere denne gruppen. Vil bli tatt opp som del av gjennomgangen av fagråd
kreft høsten 2021

-

Felles tverrfaglig gruppeveiledning med nevrologer mtp. vanskelige trombolysekasuistikker

