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Etat for helse- og sosialsaker

Høringssvar fra Hå kommune på Helse Vest sin strategi 2020

Strategien har naturlig nok størst oppmerksomhet rettet mot interne forhold i Helse Vest, og utvikling
av Helse Vest som organisasjon. Vi har valgt å kommentere forholdene som berører samhandling med
kommunene. Et generelt inntrykk er at dette tema ikke er viet stor plass, men det som omtales er i tråd
med samhandlingsreformens intensjoner. Det savnes en mer tydelig strategi på området, som gir en
klarere retning.

Det som imidlertid kommer klart fram er at man vil satse mye på å utvikle gode pasientforløp, og har
ambisjon om å utvikle nasjonal spisskompetanse rundt helhetlige pasientforløp og god intern
organisering. Dette støttes av kommunene og fra et kommunalt ståsted oppleves arbeidet med
pasientforløp som viktig. Vi vil understreke betydningen av at primærhelsetjenesten er tilstrekkelig
representert i arbeidet.

For øvrig deler kommunene Helse Vest sitt syn på at Samhandlingsreformen vil kreve betydelig
kompetanseutveksling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten for å sikre rett kompetanse på rett
nivå til rett tid. Det er positivt at man er åpen for nye organisatoriske modeller, og at man legger opp
til at helsefagfolk i regionen kan arbeide på tvers av flere lokalisasjoner på en rasjonell måte. Da dette
ikke er beskrevet mer konkret, er det vanskelig for kommunene å ha sterke synspunkter på det. For
kommunene vil det imidlertid være viktig at helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten kan bidra ut i
kommunene for å kunne gi pasienten tjenester i, eller nær hjemmet. Det vil også kunne være en god
arena for kompetanseutveksling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. For øvrig støtter vi
giensidig hospitering og ambulering som viktige tiltak for kompetanseutveksling mellom nivåene.

Avslutningsvis vil vi understreke at gode elektroniske løsninger en grunnleggende forutsetning for å få
til effektiv samhandling mellom helseforetakene og kommunene.

Forøvrig støtter vi KS sin høringsuttalelse.

Med helsing
Hå kommune
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