ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD (KØH)
Nytt kommunalt pasienttilbud for innbyggerne i Søgne kommune


Hvorfor etableres kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold for innbyggerne?

De fleste ø-hjelpstilfellene som tidligere er behandlet i sykehus og som fortsatt må behandles
på sykehus, skal behandles der. De som vil få et like godt eller bedre tilbud lokalt, vil kunne
observeres og behandles i det kommunale ø-hjelpstilbudet. Målet er at pasienten skal kunne få
nødvendig helsehjelp nærmere der de bor og unngå unødvendig sykehusinnleggelse.
Pasienten vil fortsatt ha sin faste lege og ved behov legevaktslege


Hvem er brukere av øyeblikkelig hjelp døgntilbud på kommunalt nivå?
o Pasienter med kjent sykdom og avklart diagnose hvor risikoen for akutt forverring
under oppholdet er liten og som kan behandles på et allmennmedisinsk nivå.
 Det vil si pasienter med forverring av kjente tilstander.
o Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen skal gis der dette er et like godt eller
bedre alternativ enn sykehusinnleggelse
o Alle innbyggere i Søgne kommune som legen vurderer aktuell



Når og hvor starter tilbudet opp?
o Oppstart 15.05.13
o Tilbudet er lokalisert ved Søgne omsorgssenter, to plasser ved Korttids/rehab
avdelingen
o Tilbudet skal gjelde pasienter fra Søgne kommune som trenger øyeblikkelig hjelp for
1-3 døgn (maks 72 timers tilbud)



Søgne og Songdalen kommuner samarbeider om legevakt og har gjensidig avtale om bruk
av hverandres KØH plasser
o Søgne har fastlegesenter med 11 fastleger og felles legevakt med Songdalen
kommune. Kristiansand legevakt dekker legevakt som tidligere
o Ansvarlig lege for øyeblikkelig hjelp pasientene alle hverdager er pasientens fastlege.
Søgne og Songdalen legevakt har medisinsk ansvar kveld, helg og natt
o Det er en styrke for pasientsikkerheten ved at alle legene i Søgne har tilgang til
fullstendig pasientjournal for pasientene som er innlagt på KØH plass og har fastlege i
Søgne



Hvem avgjør om pasienten trenger et kommunalt ø-hjelps døgntilbud?
o Fastlege, sykehjemslege eller legevaktslege
o Pasienten kan ikke selv søke om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er legen som
skriver inn til dette tilbudet



Hva kan du som pasient forvente etter innleggelse?
o Observasjon, rask diagnostikk og igangsetting av behandling
o Daglig vurdering av lege i ukedagene og legevaktslege i helgene
o Sykepleier tilgjengelig hele døgnet

Hvem kan du kontakte for ytterligere spørsmål knyttet til øyeblikkelig hjelp døgntilbud?
Kommuneoverlege: Frank R Andersen telf.: 905 27 091

Enhetsleder: Anne Christin Høyem, tlf.: 951 62 553, Mail: anne.hoyem@sogne.kommune.no
Avdelingsleder: Åse Rohde Poulsen, telf 970 38 423, Mail: aase.rohde.poulsen@sogne.kommune.no

