Ambulante team
Ambulante team er sykehusteam som arbeider utenfor sykehusene eller de kan være
fra kommunen eller etablert i et samarbeid
Effekten av ambulante team viser at det bedrer tilgjengelighet, behandlingsresultater,
bruk av retningslinjer og medfører mindre bruk av sykehussenger . I forhold til eldre
øker det sjansen for å bli boende hjemme, medfører mindre innleggelser i sykehjem
og sykehus og gir økt fysisk funksjon, men har ingen effekt på dødelighet.
Det er etablert ulike ambulante team og tjenester ved STHF. Oversikten under er et
forsøk på å systematisere og skape en oversikt over disse behandlingstilbudene.
Ambulante team har en viktig funksjon
 knyttet til gjensidig kompetanseoverføring
 Samt sikre at pasienter får behandling i eller i nærheten av eget bosted.
 God metodikk for samhandling på tvers av forvaltningsnivå.

Ulike ambulante tjenester / team som er etablert
Type ambulant
virksomhet
Ambulant
audiograf

Team for
spiseforstyrrelser

Team for
utviklingsforstyrrel

Målgruppe for tjenesten
Personer med
høreapparat

Yrkesgrupper
Audiograf

Barn og unge med
alvorlig
spiseforstyrrelser
Opp til 18 år

Psykolog og
barnepleiere
med relevant
spesialutdanni
ng

Personer med
Vansker innenfor
autisme spekteret

Pedagoger ,
vernepleiere,
psykologer

Aktuelle
kommuner
Drangedal,
Bø,Seljord ,
Kviteseid ,
Fyresdal,
Dalen og
Vinje
Alle 18
kommunene
i Telemark

Tilbud til alle
kommuner i
Telemark

Samarbeid med
kommunen
Alt planlegges
sammen med
aktuell
kommune –
Hørselshjelp
er tilstede
I noen tilfeller
er helsesøster
med – fastlege
tidlig inn for å
følge opp
somatisk
helse
Det anbefales
at det er
færrest mulig
behandlere
nær pasienten
Samarbeidet
blir initiert i
avslutningsfas

ser

Ambulant team
innen psykisk
helse

Rus og psykiatri
team ( ROP )

Akutt ambulant
team
(Planlegger å bli
mer ambulante).

Ambulant
slagteam

Ambulant
Rehabiliterings
team

Ambulant palliativt

opptil 18 år

e av
behandlingen
at kommunen
skal følge opp
videre
Kommunen er
inne parallelt
Og er viktig
samarbeidspa
rtner

Personer med
psykoselidelser.
bipolarelidelser og
personlighetsforstyrrel
ser med nedsatt
funksjonsevne

Psykiatere,
psykologer
Spesialsykepl,
og
Klinisk
sosionom

Tilbud til
Skien ,Nome
og Siljan

Psykoselidelser med
og uten
rusproblematikk
Pas,med nedsatt
kognitiv funksjon .
psykiske vansker og
ofte rusproblematikk .

Porsgrunn
kommune
Bamble og
Kragerø

Masse
samarbeid
med
kommunene i
behandling og
oppfølging av
pasienter.

Alle som har behov
for Ø-hjelp innen
psykiatri på
spesialisthelsetjenest
e nivå.

Psykiater,
psykolog.
spes.
sykepleier.
vernepleier, og
klinisk
sosionom
Lege
Psykiater
Psykolog,
spesial
sykepleiere
LIS lege

Alle
kommuner i
nedre
Telemark

Alle som har hatt slag
og kan nyttiggjøre seg
denne tjenesten

Ergoterapeut,
Sykepleier
fysioterapeut

Skien
Porsgrunn
Bamble
Kragerø
Siljan ’Nome
Drangedal
’Notodden

Samarbeider
mye med
fastleger –
ønsker å
utvikle
samarbeid
med 1.linjen
mer
Der hvor det
er
Behov for
oppfølging av
hjemmebasert
e tjenester er
kommunen
inne.
Samarbeider
også med
andre
kommunale
instanser der
det er aktuelt
slik som
voksenoplærin
g etc.

Personer som bor i
boliger og har
problemer med å
komme til STHF

Tverrfaglig
sammensatt

Alle
kommuner i
Telemark

Pasienter med alvorlig
og langtkommen
kreftsykdom.

Lege med
spesialområde
innen

Alle
kommuner
I Telemark

Samarbeider
md personal i
boliger
og pårørende
rundt
pasienten
Samarbeid
med fastleger
og

team

Ambulant sårteam

Ambulante team –
habilitering barn,
unge og voksne

Behandling i eget
hjem eller sykehjem

palliasjon
og
kreftsykepleier

Personer som
har utviklet
kompliserte
kroniske sår
 Personer som
står i fare for å
utvikle
belastende
sår
 Personer som
har nedsatt
mobilitet

Sår sykepleiere
fra begge
forvaltnings
nivå
Samt lege med
plastikk
kirurgisk
kompetanse

Pasienter med
medfødte eller tidlig
erverva
funksjonsnedsettelser
 Utredning
 Behandling
 Veiledning til
pårørende og
kommunalt
personell
(skole, barnehage,
avlastnings- og
omsorgsboliger)

Lege, psykiater,
psykologer,
vernepleiere,
sosionomer,
fysio- og
ergoterapeuter,
spesialpedagoger,
sykepleier og
klinisk
ernæringsfysiolog



Tverrfaglige
team rundt hver
pasient - med
faggrupper etter
behov.

sykehjemsleg
er samt
hjemmebasert
e tjenester og
pårørende
,
Kommuner
i Grenland

Alle
kommuner
i Telemark
(fylkesdekkende
tjenester)

Begge
forvaltningsniv
å
skal være
tilstede om
behandlingen
Foregår på
STHF eller ute
i kommunen

Mye
samarbeid
med
kommunalt
personell i
forbindelse
med utredning
og behandling
+ veiledning.

