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Stavanger kommune viser til brev datert 12.09.2022 med invitasjon om innspill til regional 

utviklingsplan for Helse Vest RHF. Stavanger kommune vil i høringssvaret gi noen 

generelle betraktninger, og presisere enkelte områder, sistnevnte er skilt ut med 

overskrifter. 

 

Utviklingsplanens kortform og presise språk gjenspeiler planens overordnede hensikt. 

Flere områder i utviklingsplanen samsvarer med Stavanger kommunes nye strategi for 

helse- og velferdsområdet.  

 

Helse Vest RHF har et stort og langstrakt geografisk nedslagsfelt, med to 

universitetssykehus og to storkommuner. Prioriteringene i utviklingsplanen må gjenspeile 

hele regionen, inklusive kommunene i de tre helseforetakene sine nedslagsfelt.  

 

Behovet for at spesialisthelsetjeneste og kommune må møte fremtidens felles 

utfordringer i samarbeid som likeverdige partnere bør komme tydeligere frem i planen. 

Helsefellesskapenes samhandlingsstrukturer er eksempler på hvordan likeverdig 

samarbeid kan skape en mer sammenhengende og bærekraftig helse- og 

velferdstjeneste. Helsefellesskapenes rolle i møte med fremtidens utfordringer kan 

komme tydeligere frem i utviklingsplanen.  

 

Oppgaveglidning og samhandling 

Både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er opptatt av å levere 

bærekraftige tjenester til brukere/pasienter på beste effektive omsorgsnivå. 

Samhandlingsreformen har medført en oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten. Det er uklarhet i rolle- og ansvarsfordeling mellom kommune- 

og spesialisthelsetjeneste, og mellom fastleger og annet helsepersonell. Nye oppgaver 

blir også utført av spesialisthelsetjenesten i pasientens hjem uten at medisinskfaglig 

ansvar er avklart. Det er begrenset i hvor stor grad kommunene kan overta og ivareta 

oppgaver som i utgangspunktet ligger til sykehuset uten kompetansetilførsel og økt 

finansiering.  

 
Omfanget av pasienter med komplekse problemstillinger som krever involvering av 
mange tjenester øker. Dette gjelder pasienter innen alle de fire prioriterte 
pasientgruppene. Koordinering og samhandling er en forutsetning for at 
brukere/pasienter med store og sammensatte behov skal oppleve helhetlige og sømløse 
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forløp. Svikt ved overgangene mellom tjenestenivåene har lenge vært kjent som en 
vesentlig trussel mot pasientsikkerheten. Mangel på tid ved tidlig utskriving fra sykehus er 
og blir en stor utfordring, fordi disse pasientgruppene har behov for tilstrekkelig tid til 
eksempelvis å vurdere behov for å trygge utskriving til hjemmet eller til andre 
tjenestetilbud, og å samhandle med pårørende.  
 

Spesialist- og kommunehelsetjenesten må sammen finne løsninger for ansvarsavklaring 

for å sikre helhetlige pasientforløp. Tilsvarende må vi jobbe sammen for å finne digitale 

løsninger som bidrar til sømløse og sammenhengende tjenester. 

 

Samarbeid om arbeidskraft og kompetanse 

Å rekruttere og beholde helsepersonell er en av fremtidens største utfordringer. 

Stavanger kommune er vertskommune for Helse Stavanger HF og største kommune i 

regionen. Personellutfordringene forsterkes ved at vi har et felles arbeidsmarked. 

Utviklingsplanen bør tydeliggjøre at vi i samarbeid må finne gode løsninger på 

utfordringene med manglende arbeidskraft i årene som kommer. 

 

Kunnskapsutvikling og økt forskningsaktivitet er en forutsetning for bedre tjenester og nye 

måter å jobbe på. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må jobbe 

sammen for å øke felles kompetanse innen eksempelvis kartleggingsverktøy, 

koordinering og forbedringsmetodikk.  Samarbeid om felles strategier for hospitering, 

utveksling av kompetanse og kjennskap til annet tjenestenivå enn der en selv er ansatt, 

bør være satsingsområder i tiden som kommer.  

 

I tillegg bør felles utviklingsprosjekt og forskning eksempelvis knyttet til samhandling og 

digitalisering prioriteres.  

 

Øke befolkningens helsekompetanse 

Økt behov for helsetjenester i årene som kommer er felles utfordring. Innbyggeres økte 

forventninger til helsetjenesten er en kjent problemstilling. Kunnskap om helse- og 

velferdstjenesten bør være en del av befolkningens helsekompetanse. Felles mål er å 

bidra til at forventningene fra brukere og pårørende samsvarer med tilbudet som 

fremtidens helsetjeneste kan gi. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har 

felles interesse i å øke helsekompetansen i befolkningen for å sikre at innbyggere får 

hjelp på riktig nivå når det trengs.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Eli Karin Fosse Ingrid R. Strømsvold 

direktør saksbehandler 
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