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SVAR PÅ HØYRING - HELSE 2020

Det er fattet følgende vedtak i saken:

Forslag til vedtak:  Strand kommune tar strategidokumentet Helse 2020 til etterretning og gir
slik høringsuttalelse:

1. Strand kommune ser at det er viktig og helt nødvendig å fortsette det gode
samarbeidet med helseforetaket for å sikre gode helhetlige pasientforløp. Vi har i dag
samhandlingsutvalget og frivillige underskrevne avtaler som legger føringer for dette
samarbeidet. Disse avtalene må konkretiseres ytterligere i tråd med implementering
av samhandlingsreformen og nytt lovverk for at alle parter skal vite hvem som har
ansvar for hva.

2. Det hefter fremdels stor usikkerhet til både praktiske og økonomiske sider av denne
utviklingen. Det er svært viktig at utviklingen av samarbeidet skjer i gjensidig respekt
for hverandres muligheter.

3. Strand Kommune gjør sitt ytterste i dag innenfor sine rammer til å ta sitt ansvar for
pasientflyten mellom helseforetak og kommunehelsetjeneste, men vi synes å merke
at helseforetaket de siste årene har øvd ett økende press på kommunen for å ta imot
pasienter på ett tidligere tidspunkt enn før, uten at kommunen har fått justert sine
ressursmessige rammer i tråd ned den økte tilgangen. Langt på vei kan vi si at Strand
kommune allerede i dag har begynt å oppfylle denne siden av
samhandlingsreformen.

4. Vår bekymring er at helseforetaket ensidig iverksetter tiltak i samhandlingsreformens
lys i et for stort tempo og på et tidligere tidspunkt enn det kommunen er i stand til å
takle uten økt ressurstilgang på både personell og økonomi.
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04.05.2011 FORMANNSKAPET

Behandling:
Det ble ikke fremsatt avvikende forslag.

Votering:
Rådmannen sin innstilling ble  enstemmig  vedtatt.

FOR-027/11 VEDTAK:

Strand kommune tar strategidokumentet Helse 2020 til etterretning og gir slik
høringsuttalelse:

5. Strand kommune ser at det er viktig og helt nødvendig å fortsette det gode samarbeidet
med helseforetaket for å sikre gode helhetlige pasientforløp. Vi har i dag
samhandlingsutvalget og frivillige underskrevne avtaler som legger føringer for dette
samarbeidet. Disse avtalene må konkretiseres ytterligere i tråd med implementering av
samhandlingsreformen og nytt lovverk for at alle parter skal vite hvem som har ansvar for
hva.

6. Det hefter fremdels stor usikkerhet til både praktiske og økonomiske sider av denne
utviklingen. Det er svært viktig at utviklingen av samarbeidet skjer i gjensidig respekt for
hverandres muligheter.

7. Strand Kommune gjør sitt ytterste i dag innenfor sine rammer til å ta sitt ansvar for
pasientflyten mellom helseforetak og kommunehelsetjeneste, men vi synes å merke at
helseforetaket de siste årene har øvd ett økende press på kommunen for å ta imot
pasienter på ett tidligere tidspunkt enn før, uten at kommunen har fått justert sine
ressursmessige rammer i tråd ned den økte tilgangen. Langt på vei kan vi si at Strand
kommune allerede i dag har begynt å oppfylle denne siden av samhandlingsreformen.

8. Vår bekymring er at helseforetaket ensidig iverksetter tiltak i samhandlingsreformens lys i
et for stort tempo og på et tidligere tidspunkt enn det kommunen er i stand til å takle uten
økt ressurstilgang på både personell og økonomi.

Viser ellers til vedlagte sak.
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HØRING HELSE 2020 .STRATEGI FOR HELSEREGIONEN HELSE VEST

Forslag til vedtak:  Strand kommune tar strategidokumentet Helse 2020 til etterretning og gir
slik høringsuttalelse:

9. Strand kommune ser at det er viktig og helt nødvendig å fortsette det gode
samarbeidet med helseforetaket for å sikre gode helhetlige pasientforløp. Vi har i dag
samhandlingsutvalget og frivillige underskrevne avtaler som legger føringer for dette
samarbeidet. Disse avtalene må konkretiseres ytterligere i tråd med implementering
av samhandlingsreformen og nytt lovverk for at alle parter skal vite hvem som har
ansvar for hva.

10. Det hefter fremdels stor usikkerhet til både praktiske og økonomiske sider av denne
utviklingen. Det er svært viktig at utviklingen av samarbeidet skjer i gjensidig respekt
for hverandres muligheter.

11 Strand Kommune gjør sitt ytterste i dag innenfor sine rammer til å ta sitt ansvar for
pasientflyten mellom helseforetak og kommunehelsetjeneste, men vi synes å merke
at helseforetaket de siste årene har øvd ett økende press på kommunen for å ta imot
pasienter på ett tidligere tidspunkt enn før, uten at kommunen har fått justert sine
ressursmessige rammer i tråd ned den økte tilgangen. Langt på vei kan vi si at Strand
kommune allerede i dag har begynt å oppfylle denne siden av
samhandlingsreformen.

12.  Vår bekymring er at helseforetaket ensidig iverksetter tiltak i samhandlingsreformens
lys i et for stort tempo og på et tidligere tidspunkt enn det kommunen er i stand til å
takle uten økt ressurstilgang på både personell og økonomi.

04.05.2011 FORMANNSKAPET
Behandling:
Det ble ikke fremsatt avvikende forslag.

STRAND KOMMUNE
Møtebok

Votering:
Rådmannen sin innstilling ble  enstemmig  vedtatt.
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FOR-027/11 VEDTAK:
Strand kommune tar strategidokumentet Helse 2020 til etterretning og gir slik
høringsuttalelse:

13. Strand kommune ser at det er viktig og helt nødvendig å fortsette det gode samarbeidet
med helseforetaket for å sikre gode helhetlige pasientforløp. Vi har i dag
samhandlingsutvalget og frivillige underskrevne avtaler som legger føringer for dette
samarbeidet. Disse avtalene må konkretiseres ytterligere i tråd med implementering av
samhandlingsreformen og nytt lovverk for at alle parter skal vite hvem som har ansvar for
hva.

14. Det hefter fremdels stor usikkerhet til både praktiske og økonomiske sider av denne
utviklingen. Det er svært viktig at utviklingen av samarbeidet skjer i gjensidig respekt for
hverandres muligheter.

15. Strand Kommune gjør sitt ytterste i dag innenfor sine rammer til å ta sitt ansvar for
pasientflyten mellom helseforetak og kommunehelsetjeneste, men vi synes å merke at
helseforetaket de siste årene har øvd ett økende press på kommunen for å ta imot
pasienter på ett tidligere tidspunkt enn før, uten at kommunen har fått justert sine
ressursmessige rammer i tråd ned den økte tilgangen. Langt på vei kan vi si at Strand
kommune allerede i dag har begynt å oppfylle denne siden av samhandlingsreformen.

16.  Vår bekymring er at helseforetaket ensidig iverksetter tiltak i samhandlingsreformens lys i
et for stort tempo og på et tidligere tidspunkt enn det kommunen er i stand til å takle uten
økt ressurstilgang på både personell og økonomi.

Jørpeland, 23.04.2011

Jon Ola Syrstad
rådmann
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Vedlegg
Dokdato
01.04.2011
18.04.2011

Tittel
HØYRING - HELSE 2020
Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og
handlingsplan

1. Sammendrag
Helse 2020 — strategiplan for helseregionen er nå revidert i forhold til nye utfordringer og
oppdatert med tiltaksområder for perioden 2011 — 2015 og sendt ut på høring.

Utgangspunktet for arbeidet har vært at Helse Vest i årene som kommer vil bli stilt ovenfor
økte krav til gode helsetjenester og pasienttrygghet. Spesialisthelsetjenesten kan trolig ikke
forvente vesentlig økonomisk vekst i de kommende årene. Her vil trolig
primærhelsetjenesten bli prioritert.

De utfordringene Helse vest står ovenfor må de i stor grad regne med å løse selv innenfor
relativt stabile rammer.

2. Fakta
I forbindelse med revideringen er det gjennomført samlinger i regionen med interessenter fra
både politisk og faglig hold og representanter for brukerne. Samlingene har gitt innspill både
til strategien, gjennomføringen av denne og til hvorledes en skal tilnærme seg
samhandlingsreformen.

Det blir oppfordret til å gi høringsvar med spesielt fokus på samhandling med
spesialisthelsetjenesten
Høringsfristen er satt til 1.juni 2011

Nedenfor er et lite resymé av de 3 første kapitlene i Helse 2020. Fra kapittel 4 og utover kan
en lese om Helse Vest sine tiltak for å imøtekomme utfordringene i de foregående kapitlene
Det henvises spesielt til kapittel 5.4 som omhandler god samhandling internt og mellom
helseforetak og kommunehelsetjenesten.
(se vedlegg)

Bakgrunn.  
Helse 2020 ble opprinnelig utarbeidet for ca 4 år siden, og handlingsplanene ut fra dette har
vært rullert årlig, men det var likevel nå ønske om en dypere revidering av Helse 2020.
Formålet med dette har vært å sikre at strategi- og planarbeidet i Helse Vest er oppdatert og
at det fanger det relevante mulighets- og utfordringsbildet.

Arbeidet med Helse 2020 har blant annet la t føl ende til runn:
• Pasienten skal få trygge helsetjenester av høg kvalitet.
• Brukerne våre skal erfare at Helse Vest oppfatter alle som likeverdige, og at vi møter

mangfoldet i samfunnet på en balansert og god måte.
• Vi legger til grunn det selvsagte kravet til likestilling
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• Vi vektlegger at den samlede virksomheten vår skal være miljøbevisst, og vil handle
deretter

• Medarbeiderne våre er den viktigste ressursen vår, og et velfungerende HMS - arbeid
skal stå sentralt

• Helseforetakene skal ha kultur for god HMS - utvikling på alle nivå i organisasjonene
med medvirkning og inkludering av vernetjenesten, ansatte og tillitsvalgte.

• Representanter for brukerne og de tillitsvalgte er selvsagte samarbeidspartnere
• Vi vil ivareta rollen til de private ideelle aktørene på en god måte og som en del av

"sørge for" ansvaret
• Helse Vest skal legge best mulig til rette for samhandlingsreformen gjennom tett

dialog med primærhelsetjenesten og utvikling av løsninger som skal gi gode
helhetlige pasientforløp

Utfordrin o muli heter:
• Stadig flere eldre over 70 år frem mot 2020, selv om den sterkeste økningen vil

komme etter 2020
• Helse Vest bør være forberedt på en forskyvning av sykdomspanoramaet frem mot

2020. Som en følge av endret sykdomsbilde vil befolkningen stille andre krav og
etterspørre andre typer helsetjenester

• Kroniske sykdommer. Det er generelt en positiv utvikling i helsetilstanden til
befolkningen, men en ser økte forekomster av enkelte kroniske sykdommer som
astma og diabetes. Det er forventet en signifikant økning av disse sykdommene i
årene som kommer.

• Psykiske lidelser. Forventer at trenden med hyppigere forekomster av psykiske
lidelser fortsetter

• Livsstils sykdommer (hjerte-karsykdommer, kroniske lungesykdommer, kreft o.s.v.) er
fremtrendene sykdommer og er forventet å dominere sykdomsbildet fremover.

• Store utfordringer på rusfeltet som gjør det nødvendig å styrke tilbudet til denne
gruppen ytterligere

Samhandlin rundt helhetli e helsetenester
• Pasienten ønsker helhetlige, integrerte og velkoordinerte tjenester med relevant

pasientinformasjon lett tilgjengelig på rett sted til rett tid. Om tjenesten blir gitt av
primær- eller spesialisthelsetjenesten er mindre relevant for den enkelte person.

• Dette vil kreve samarbeidsløsninger som sikrer behovet for samarbeid både internt i
den enkelte institusjon, mellom helseforetakene i regionen og
spesialisthelsetjenestetilbudet i Helse Vest, pleie og omsorgstjenestene i
kommunene. I dag er det fremdeles en utfordring at tjenestene ikke er
sammenhengende. En av intensjonene til samhandlingsreformen er nettopp å
tilpasse disse behandlingskjedene til helhetlige pasientforløp.

Pasientt het kvalitet o rioriterin
• Store gap mellom forventning til helsevesenet og de tjenester en er i stand til å levere

innenfor samfunnsøkonomiske perspektiv. Dette vil kreve strenge prioriteringer i tiden
fremover.

• Norsk helsevesen holder jevnt over høy kvalitet, men det er likevel stor enighet om at
det er stort potensial for forbedring gjennom målrettet og systematisk arbeid med
pasientsikkerhet og kvalitet

Bærekrafti fa mil.ø — struktur o arbeidsdelin
• Moderne helsetjenester er i kontinuerlig utvikling
• Ansvar for ulike tjenestetilbud, eller deler av tjenestetilbud vil bli flyttet. Oppgaver som

tradisjonelt har blitt ivaretatt på de større sykehusene, blir desentraliserte og dermed
flyttet nærmer hjemstedet til pasienten

• Den største realveksten i helsesektoren vil i årene fremover skje i
primærhelsetjenesten. Dette tilsier både en tydeligere differensiering sykehusene
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imellom og en langt mer aktiv og gjensidig forpliktende samhandling med
primærhelsetjenesten.

Teknolo i i helsevesenet — endrin sdriver o muli hetsska er
• Den teknologiske utvilklingen i helsesektoren representerer store muligheter
• Samtidig er det bred enighet om at den teknologiske utviklingen er en av de største

kostnadsdriverne i sektoren
• I sum vil både medisinsk teknologi og IKT kommer til å kreve en betydelig del av de

samlede ressursene i Hels Vest de kommende årene. Desto større blir behovet for å
videreutvikle kompetansen i å nyttiggjøre seg disse mulighetene best mulig og høste
de kvalitative og økonomiske gevinstene de kan representere

Finansiell kraft o økonomisk handlefrihet
• Vi har en GAP situasjon i forventninger til tjenestetilbud og tjenester det

samfunnsøkonomisk er mulig å imøtekomme
• Det ligger i sektoren sin natur at en alltid vil ha en opplevelse av knappe ressurser og

udekte behov
• Dette må møtes økonomisk på to plan: En må kontinuerlig arbeide for å organisere

og drive helsetilbudet med stadig høyere produktivitet ("gjøre ting rett"), samtidig vil
dynamikken i sektoren hele tiden utfordre oss på rett prioritering av de samlede
ressursene ("gjøre de rette tingene").

3. Lover, forskrifter, rundskriv

4. Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak

5. Innkomne uttalelser

6. Alternative løsninger med konsekvenser

7.  Vurdering og konklusjon
Rådmannen vurderer det framlagte strategidokumentet for Helse Vest, Helse 2020, som et
tjenlig grunnlag for videre utvikling av spesialisthelsetjenesten i helseregionen og
samhandlingen mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten. Rådmannen tilrår at Strand
kommune tar strategidokumentet Helse 2020 til etterretning og gir slik høringsuttalelse:

1. Strand kommune ser at det er viktig og helt nødvendig å fortsette det gode
samarbeidet med helseforetaket for å sikre gode helhetlige pasientforløp. Vi har i dag
samhandlingsutvalget og frivillige underskrevne avtaler som legger føringer for dette
samarbeidet. Disse avtalene må konkretiseres ytterligere i tråd med implementering
av samhandlingsreformen og nytt lovverk for at alle parter skal vite hvem som har
ansvar for hva.

2. Det hefter fremdels stor usikkerhet til både praktiske og økonomiske sider av denne
utviklingen. Det er svært viktig at utviklingen av samarbeidet skjer i gjensidig respekt
for hverandres muligheter.

3. Strand Kommune gjør sitt ytterste i dag innenfor sine rammer til å ta sitt ansvar for
pasientflyten mellom helseforetak og kommunehelsetjeneste, men vi synes å merke
at helseforetaket de siste årene har øvd ett økende press på kommunen for å ta imot
pasienter på ett tidligere tidspunkt enn før, uten at kommunen har fått justert sine
ressursmessige rammer i tråd ned den økte tilgangen. Langt på vei kan vi si at Strand
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kommune allerede i dag har begynt å oppfylle denne siden av
samhandlingsreformen.

4. Vår bekymring er at helseforetaket ensidig iverksetter tiltak i samhandlingsreformens
lys i et for stort tempo og på et tidligere tidspunkt enn det kommunen er i stand til å
takle uten økt ressurstilgang på både personell og økonomi.
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