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Høringsuttalelse fra Haugesund kommune — Helse 2020

Viser til utsendt høringsdokument, med høringsfrist 01.06.2011.

Formannskapet i Haugesund kommune behandlet administrasjonens utkast til høringsuttalelse i
sitt møte av 25.05.2011. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Formannskapet slutter seg til administrasjonens utkast til høringsuttalelse fra Haugesund
kommune.

2. Regjeringen legger opp til at kommunene i fremtiden skal ha et medfinansieringsansvar
for enkelte pasientgrupper. Det vil være vesentlig å få nærmere avklart hva som er en
utskrivningsklar pasient og hva som er en ferdigbehandlet pasient. Så lenge det er
helseforetakene alene som avgjør pasientenes behandlingsstatus og kommunene må
betale for utskrivningsklare pasienter i sykehus, vil dette være en stadig kilde til
konflikter.

Høringsuttalelsen følger vedlagt.
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Helse Vest RHF har sendt på høring sitt strategidokument for perioden frem til 2020.
Dokumentet er kalt Helse 2020, og har høringsfrist 1. juni 2011. Dokumentet kan leses i
sin helhet på www.helse-vest.no

Administrasjonens forslag til høringsuttalelse

Høringsdokumentet skisserer innledningsvis et forventet utviklingsscenario for
planperioden. Her inngår element som demografi, befolkningens sykdomsbilde, behov for
samhandling og bruk av teknologi m.m. Haugesund kommune deler i stor grad synet på
disse faktorene.

Forventet levealder vil fortsette å stige gjennom planperioden, og andelen eldre i
befolkningen vil øke. Haugesund kommune er del av Helsa Fonna HF sitt nedslagsfelt,
og det estimeres en befolkningsvekst på 12,4% innenfor Helse Fonna HF i planperioden.
Det er en klar sammenheng mellom demografisk utvikling og behovet for helsetjenester,
hvor blant annet bosettingsmønster og samferdselsårer spiller inn. Den kraftige
befolkningsveksten i vår region medfører et behov for helsetjenester av god kvalitet i
nærhet av der hvor pasientene befinner seg.

Det kan i årene som kommer forventes en stor fremvekst av livsstilsrelaterte kroniske
sykdommer og psykiske lidelser, samt store utfordringer på rusfeltet. Detter er oppgaver
som må løser nært pasienten, i tett samhandling mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Dette vil også være i tråd med føringer utledet fra den
kommende samhandlingsreformen.

Helsetjenester til befolkningen må oppleves som helhetlige, integrerte og velkoordinerte.
Med relevant pasientinformasjon legg tilgjengelig og til rett tid. Om helsetjenesten blir
utført av kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten er underordnet i et
pasientperspektiv. Samhandling mellom partene må ha likeverdighet som et
utgangspunkt. Helse Vest RHF/Helse Fonna HF må i sin samhandling med kommunene
legge til rette for at begge parter skal ha en opplevelse av likeverdighet.

Haugesund kommune har gjennom flere år hatt gode samarbeidsavtaler med Helse
Fonna HF. Som del av arbeidet med samhandlingsreformen skal disse reforhandles, med
utgangspunkt i en mal fastsatt av sentrale myndigheter. Høringsdokumentet slår fast at
det er behov for veldefinerte og presise ansvarsforhold som sikrer tydelighet i
organiseringen av samhandlingsløsninger. Haugesund kommune deler dette synet, og
imøteser den kommende mal for samhandlingsavtaler. Av spesiell interesse er
ansvarsforhold knyttet til utskrivningsklare pasienter, kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten og nye kommunale ansvarsoppgaver.

Det kan legges til grunn at både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har
store utviklingsmuligheter når det gjelder bruk av IKT og elektronisk samhandling.
Utviklingen av nye verktøy må ha pasientsikkerhet i fokus, og vil kunne bidra til en bedre
samhandling mellom de ulike nivåene innenfor helsevesenet. I tillegg til å representere
teknologiske utfordringer vil en økt satsing på IKT innebærer store kostnader. Det vil
være et behov for en statlig samordning og finansiering hvis kommuner og helseforetak
skal lykkes på dette området.

Både helseforetak og kommuner har en utfordring når det gjelder å vn ressurser mot
forebyggende helsetiltak fremfor behandlingstiltak når sykdom eller skade har oppstått.
Den nye folkehelseloven som trer i kraft fra 2012 stiller store krav på dette området. Flere
tiltak som i dag gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten skal overføres til
kommunene. Det må i denne sammenheng legges opp til en smidig overføring, hvor
kommunene både må sikres både kompetanse og finansiering for å kunne levere gode
tjenester.
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Organiseringen av spesialisthelsetjenesten må være basert på bærekraftige fagmiljø.
Dette fordrer et visst pasientvolum, og en konsekvens av dette kan være sentralisering av
noen behandlingstilbud. Samtidig må det gjennomgås hvilke behandlingstilbud som med
fordel kan gis med god kvalitet i nærheten av der hvor pasienten bor. Pasientsikkerhet og
økonomiske vurderinger er forhold som i denne sammenhengen vil spille inn. Helse
Fonna HF, med Haugesund Sykehus som hovedsykehus, har en sentral beliggenhet
"midt i" Helse Vest RHF og bør kunne styrkes som helseforetak og hovedsykehus når
disse vurderingene legges til grunn.

Det er nå ti år siden Trekantsambandet knyttet sammen Sunnhordland og
Haugesundsregionen. I tiden etter har de to regionene knyttet stadig tettere bånd, og i
dag er det ikke uvanlig å bo i Haugesundsregionen og arbeide i Sunnhordland eller
omvendt. En konsekvens av dette er at Helse Fonna, og andre offentlige strukturer deles
mellom regionene, på tvers av fylkesgrensene. Haugesund kommune ser det som
naturlig at offentlige institusjoner speiler samhandlingsmønsteret som innbyggerne
opplever i hverdagen, selv om dette betyr at institusjonene overstiger en fylkesgrense. Et
eksempel på dette vil være Helse Fonna HF sin posisjon som helseforetak for
befolkningen mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden.

Haugesund kommune registrerer for øvrig at høringsdokumentet er lite konkret når det
gjelder Helse Vest RHF sin fremtidige organisatoriske utvikling. Dette gjelder både
ansvarsfordelingen mellom de ulike helseforetakene, og videre ansvarsfordelingen
mellom de ulike sykehus innad i foretakene. Det pekes eksempelvis på at samlet plan for
kirurgi skal påstartes i løpet av 2011. Denne prosessen, samt mange av de andre
skisserte tiltaksområdene, vil være av stor interesse for Haugesund kommune.
Haugesund kommune legger til grunn at kommunene og de ulike regioner må bli involvert
og hørt når slike viktige tiltaksområder i strategidokumentet skal konkretiseres.
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