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HØRINGSSVAR VEDR. HELSE2020 - STRATEGI FOR HELSEREGIONEN

Stavanger kommune viser til høringsbrev og høringsdokument for "HELSE 2020 — Strategi for
helseregionen", datert 21. mars 2011. Stavanger formannskap vil behandle høringsuttalelsen 9.
juni, og vedtaket ettersendes Helse Vest RHF umiddelbart etterpå. Vedlagt er rådmannens
innstilling til uttalelse.

Høringsuttalelse
Stavanger kommune er i likhet med KS Vest svært opptatt av at helsetjenestene er organisert og
drevet med en form og et innhold som sørger for gode helsetjenester til innbyggerne.
Samhandlingsreformen skal bidra til at dette blir en realitet og ikke bare en intensjon. For
Stavanger kommune er det viktig at styrende dokumenter, som "HELSE 2020 — Strategi for
helseregionen", tar opp i seg og bidrar til god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten.

Stavanger kommune mener at strategidokurnentet med fordel kan vie større plass til
samhandlingsreformens konsekvenser for både helseforetakene og for kommunene i
nedslagsfeltet. Reformen er en omfattende reform for kommunal helse- og omsorgstjeneste, med
store utfordringer og endrede virksomhetsområder. Reformen vil også være krevende for
kommunens sarnarbeidspartnere. For Stavanger kommune vil samhandlingsreformen med dens
innretning mot ny kommunerolle, overføring av oppgaver og ansvar påvirke kommunens helse-
og omsorgstjenester sterkt de kommende årene. For at samhandlingen skal bli god og resultere i
gode pasientforløp og helhet i tilbudet for pasient/bruker, er det sentralt at foretaksgruppen og
Helse Stavanger og kommunen sammen fmner de gode løsningene.

forlengelsen av dette er det ønskelig å fokusere på likeverd og respekt for samhandlingsparter
som et mål. Spesialisthelsetjenesten bør i den forbindelse legge større vekt på signalene som
kommer fra kommunene. Likeverd og respekt for hverandre er viktig for å sikre at pasientene
skal oppleve en sammenhengende helsetjeneste.

Samhandling med kommunene i inngåelse av avtaler og avklaring av utskrivningsklare pasienter
hadde vært ønskelig at ble belyst i strategidokumentet. Ett annet eksempel på behov for konkret



samhandling er at plikten som vil gjelde fra 1.1.2016 der kommunene må ha et øyeblikkelig
hjelp-tilbud og der finansieringsordning er foreslått, vil involvere spesiaIisthelsetjenesten.
Konkretisering av hva Helse Vest legger i proaktive tjenester savnes også.

Stavanger kommune vil også peke på at dokumentet ikke tar inn over seg kommunene og deres
helse- og omsorgstjenester som et eget og svært viktig nivå i primærhelsetjenesten. At
helseforetaket slår sammen fastleger og kommuner i begrepet primærhelsetjeneste innebærer at
en skjuler viktige forskjeller. Fastlegene driver selvstendige virksomheter som på de fleste
områder ikke er underlagt kommunenes beslutninger. Fastlegene er viktige som portvakt og
premissleverandører for helseforetakenes tjenester, mens kommunene leverer et knippe helse- og
omsorgstjenester som utfyller, støtter og følger opp fastlegenes og spesialisthelsetjenestens
tjenester.

Stavanger kommune vil understreke bruk av elektronisk verktøy ved administrering av
legemidler som et viktig tiltak i forhold til samhandling om pasientene. Det er ikke bare
eksistens av elektroniske løsninger, men deres betydning for korrekt legemiddelbruk som er
motivasjonen for å ta dem i bruk.

Samhandlingsreformen innebærer store konsekvenser i forhold til å være beredt på oppgavene
som overføres fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjeneste. For at kommunen skal settes
i stand til å 1øse oppgavene, er det to forutsetninger: tilstrekkelig overføring av kompetanse, og
tid til å utvik1e seg. Både spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene er sentrale når det
gjelder å sikre kommunene den rette kompetansen framover. Spesialisthelsetjenestens ansvar for
undervisning, veiledning og kompetansedeling (jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-3) er berørt i
strategidokumentet. Stavanger kommune vil imidlertid i tillegg løfte dette som et mulig konkret
tiltaksområde for Helse Vest for å bistå kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen.
Stavanger kommune er enig med heIseforetaket i at det er nødvendig med et samspill med
utdanningsinstitusjonene og myndighetene for å påvirke innhold og omfang i utdanningene, og
kommunen vil presisere at kommunene bør og må være med på å legge premissene sammen med
spesialisthelsetjenesten. Det kan anses som et samfunnsoppdrag å tilpasse utdanningene til de
fremtidige behovene.
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