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Du skal få flere av helsetjenestene dine i ditt nærmiljø.
Det er ett av resultatene av at stortinget vedtok
samhandlingsreformen.
I reformen heter det blant annet ”Rett behandling til rett
tid på rett sted, gjennom et helhetlig og koordinert helse
og omsorgstjenestetilbud”.
Kommunene utvider/forsterker samarbeidet om å lage
gode og trygge helsetjenester der folk bor. Dette gjøres
i nært samarbeid med Sørlandet sykehus Kristiansand.
Når du trenger behandling og observasjon gjennom
hele døgnet, er det ikke lenger alltid riktig med
sykehusinnleggelse. Nå vil flere i stedet få sitt tilbud
av kommunen.
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Vårt tilbud

• Lillesand, Birkenes og Kristiansand kommune samarbeider om det kommunale
døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp.
• Tilbudet blir gitt i en egen avdeling på Valhalla Helsesenter på Lund i Kristiansand.

Hvem får tilbud om øyeblikkelig hjelp?

• Tilbudet er for pasienter fra 18 år og eldre med forventet korttidsbehandling
av akutte tilstander.

Hvordan får du tilbud om hjelp i øyeblikkelig hjelp-avdelingen?
• Akutt syk pasient blir vurdert av fastlege, legevakt, lege i akuttmottak ved SSK,
eller av sykehjemslege.
• Når det vurderes at det er behov for døgnkontinuerlig behandling og observasjon
så kan pasienten i stedet for en sykehusinnleggelse få sitt tilbud om øyeblikkelig
hjelp døgnopphold.

Hva slags tilbud får du i øyeblikkelig hjelp-avdelingen?

• Avdelingen har akuttmedisinsk utstyr og kan utføre laboratorieundersøkelser.
Lege er tilstede hver dag og avdelingen har god dekning med
høy sykepleiekompetanse.

Andre tjenester

• Telemedisinsk sentral: Oppfølging av hjemmeboende pasienter med KOLS og
eventuelt andre lidelser. Dette skjer ved hjelp av et nettbrett med videokonferanse.
• Ambulerende blodprøve team: Bioingeniører tilknyttet ØHD utfører blodprøvetaking i andre kommunale institusjoner i Kristiansand kommune.
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Besøksadresse:
Valhalla helsesenter 1. etg.
Marviksveien 20
4631 Kristiansand
Telefon: 38 14 30 51 (38 15 30 50)
99 50 49 49 (vakttelefon)
Webadresse: www.kristiansand.kommune.no/ohd

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Tlf: 38 07 50 00
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