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Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune på Utviklingsplan 
Sykehuset Østfold 2022 - 2037

Sarpsborg kommune viser til brev av 21.12.21 fra Sykehuset Østfold HF om Utviklingsplan 
Sykehuset Østfold 2022 – 2037. Høringsfristen er satt til 15. mars 2022.

Sarpsborg kommune har politisk behandlet sitt høringssvar i Eldrerådet (7.2.2022), Råd for 
personer med nedsatt funksjonsevne (7.2.2022), Utvalg for velferd og folkehelse (10.2.2022) 
og Bystyret (3.3.2022). 

Sykehuset Østfold påpeker at spesialisthelsetjenesten og kommunene står overfor store 
utfordringer som må løses i fellesskap, og at kommunehelsetjenesten vil overta flere 
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Det er svært positivt at Sykehuset Østfold setter 
søkelys på aktiv deltakelse av pasient/bruker og samarbeid med kommunene og andre 
aktører – både faglig og teknologisk. Det er viktig at de ulike samhandlingsforaene 
opprettholdes, og at spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeider tverrfaglig slik at 
pasienter/brukere opplever en helhetlig helsetjeneste. 

Kommunene er i kontinuerlig omstilling for å kunne tilpasse seg endringer i demografi, 
sykdomsbilder og utfordringer knyttet til folkehelse. En må forvente at oppgaveoverføring fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene vil legge ytterligere press på de kommunale 
helsetjenestene når det gjelder ressurser til planlegging, organisering og administrering. 
Mangelen på kvalifisert helsepersonell er allerede et faktum, og kravet til spesialisert 
kompetanse vil bli utfordrende. Kommunene vil trenge tid til å bygge kompetanse og sikre 
nødvendig personellmessig kapasitet. Kommunen forutsetter at det følger finansiering med 
overføring av nye oppgaver til kommunehelsetjenesten. 

Kommunens høringsuttalelse bygger på følgende hovedsatsninger i utviklingsplan som 
Sarpsborg kommune ser at vil kunne påvirke kommunenes drift;

1. Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjeneste til kommunene og tiltak for 
pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale 
helsetjenester

2. Spesialisthelsetjeneste i pasientens hjem ved hjelp av teknologi
3. Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling
4. Prehospitale akuttmedisinske tjenester og palliativ/lindrende behandling i 

kommunen
5. Kapasitets- og arealplanlegging 
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Ang 1: Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjeneste til kommunene og tiltak for 
pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale 
helsetjenester

Samhandlingsreformens prinsipper om oppgaveoverføring fra spesialist- til 
kommunehelsetjenesten videreføres med forankring i nasjonale mål. Tjenestene skal ytes 
nær – eller i pasientenes hjem. God samhandling med kommunene og 
kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten vil være en forutsetning for å lykkes. 

Det blir imidlertid viktig at spesialisthelsetjenesten ikke ensidig bygger ned og forventer 
tilsvarende oppbygning i kommunene uten god forankring og planlegging. Det gjelder 
samtlige tiltaksområder og alle pasientgrupper som omtales. Det kan nevnes at 
flyktningandelen savnes i kapitlet om befolkningsutvikling i utviklingsplanen. Denne andelen 
er betydelig i opptaksområdet til Sykehuset Østfold og vil potensielt kunne medføre økt 
behov for tilrettelegging og enkelte type tjenester. Dette bør synliggjøres. 

Planen har et langt tidsperspektiv frem mot 2037, men har ikke konkrete milepæler for når 
en ser for seg å overføre oppgaver og ansvar til kommunene. Samarbeidsformen i 
Helsefellesskapet skal fortsatt være basert på konsensus. Dette vil kreve tett og løpende 
samarbeid for at pasientene ikke skal få forringet kvalitet eller miste tilbudene når ansvar og 
oppgaver skal overføres, tjenestene skal organiseres og eventuelt endres i innhold. 

Sarpsborg kommune opplever at vi per i dag ikke er godt nok rustet for fremtiden når det 
gjelder spesialisert kompetanse for å ta imot svært syke pasienter. Sarpsborg kommune 
er nettopp kommet i gang med systematisk ALIS arbeid for fastleger/sykehjemsleger. For at 
denne pasientgruppen systematisk skal overføres må man få til bedre «samdrift» av 
kompetanse. Sarpsborg kommune har behov for at spesialistene på sykehuset jobber tettere 
opp mot eksempelvis kommunale institusjoner. Det må avklares fra spesialisthelsetjenesten 
hva kommunene trenger av kompetanse for å klare oppgaveoverføringen. Sykehuset Østfold 
hadde i sine ambisjoner for utviklingsplanen 2018 at de blant annet skulle utvikle en bedre 
pasient- og brukeropplæring og at kommunehelsetjeneste skulle være en del av dette. Ved 
inngang til 2022 opplever kommunen at det er behov for mer spesialisert opplæring før 
kommunehelsetjenesten tar imot nye pasienter med oppfattende behov. Kommunen ser det 
som formålstjenlig å i enda større grad bli involvert i forbedrings- og utviklingsarbeid ved 
sykehuset. Når det gjelder kompetanse knyttet til mestring, rehabilitering, forebygging, tidlig 
innsats, aktivisering, nettverksarbeid, veiledning av pårørende og innføring av 
velferdsteknologi er kommunen enige om at kompetansedeling mellom tjenestenivåene er 
tidkrevende. Vi imøteser derfor en bedre felles digital kompetanse- og 
samhandlingsplattform. 

 Sarpsborg kommune ønsker direkte kontakt mellom leger i kommunehelsetjenesten 
og leger ved sykehuset ved overføring av pasienter fra sykehus til kommune. I dag 
foregår kommunikasjon via pleie og omsorgsmelding (PLO). Dette gjelder spesielt 
svært syke pasienter.

 Det er viktig at samarbeidet for blant annet å hindre reinnleggelser fortsetter og 
styrkes.

 Faglige programmer som er igangsatt i sykehuset bør i større grad 
implementeres/overføres til alle kommuner i regionene, eks. prinsippene ved 
ortogeriatri. Sykehuset gjennomfører faglige «oppgraderinger» som ortogeriatri, 
kommunen er ikke med på dette. Her opplever vi at sykehuset kan bidra ved å dele 
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kompetanse med kommunene. Bør ikke være nødvendig med egne underprosjekt for 
hver kommune utover implementeringsprosjekt.

 Kommunen ved hjemmetjenesten har god erfaring med å samarbeide med 
sykehuset Østfold både når det gjelder kreft og palliasjon. Kommunehelsetjenesten 
har ansvar for å følge opp i det daglige, men pasienten har regelmessige tilsyn blant 
annet fra Senter for lindrende behandling (SLB). Denne ordningen kan gjerne 
forsterkes. 

God ledelse fremheves som viktig for å nå målene sammen med motiverte medarbeidere. 
Dette bør konkretiseres utover generelle termer som rause, tydelige, modige, tillit, 
involvering og dialog. Det er beskrevet noen verktøy, men hvordan vil man sikre 
effektueringen av dette. Sett fra kommunens ståsted ser dette ut som en stor og krevende 
utfordring som også må innebære mot til endring i ledelsen gjennom systematiske 
tilbakemeldinger fra ansatte. Vi mener at forskriften; Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten må komme tydeligere frem og konkretisere hva dette vil bety for 
sykehus og kommune.

Kommunene må forvente økning i statlige overføringer dersom de skal ivareta nye krevende 
oppgaver. En vel så stor utfordring som økonomien, er at nye oppgaver i kommunene krever 
økte ressurs og kompetanse. Det er en nasjonal utfordring med mangel på helsepersonell, 
og dette preger også kommunene i vår region. Samordning av sykehusets og kommunenes 
kompetanseplaner og bevissthet rundt hva som kreves er nødvendig. Det vil ta tid å heve 
kompetansen i kommunene. Gjennom hospiteringsordninger må det sikres bistand, 
opplæring/hospitering for kommunene og fastlegene når behovet er der. 

Kompetansedeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen

Det fremheves i utviklingsplanen at det vil skje en oppgavedeling både vertikalt og 
horisontalt på alle nivåer i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Ved oppgavedeling 
mellom sykehuset og kommunene støtter vi viktigheten av å etablere et systematisk 
samarbeide for å sikre kapasitet og overføring av kompetanse. Vi imøteser derfor en plan for 
kompetansedeling mellom SØ og kommunen.

Oppgavegliding mellom yrkesgrupper er en satsning i Sarpsborg kommune og et tiltak som 
er sentralt for å møte fremtidens oppgaver. For å gjennomføre en oppgavegliding er det 
behov for kompetanseoverføring og kompetanseheving. Mangel på helsepersonell 
kompliserer gjennomføringen av kompetansehevende tiltak og det vil ta tid å oppnå ønsket 
endring. Det er av den grunn viktig å styrke samarbeidet og erfaringsutveksling mellom 
kommunene og SØ på dette området.  

Å se på andre og alternative løsninger og arenaer for kompetanseheving/-deling vil være 
avgjørende. Dette kan løses ved en felles digital plattform der kommune, sykehus og 
utdanningsinstitusjoner samhandler og deler kompetanse. Dette vil være tidsbesparende og 
effektivt, og kompetansen vil være tilgjengelig til enhver tid. En videreutvikling av 
kompetansebroen som det henvises til i delprosjekt 5 og en ytterligere implementering i 
praksis vil kunne styrke gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, 
sykehus og utdanningsinstitusjoner.

Sarpsborg kommune støtter de prioriterte samhandlingsområder som fremheves i 
utviklingsplanen og vil fortsette arbeidet med å styrke disse områdene innad i kommunen. 
Samtidig ser vi det som hensiktsmessig å styrke erfaringsutveksling for å forhindre 
dobbeltarbeid. Erfaringsutveksling kan eksempelvis skje på følgende måter: 

 Øke spisskompetansen hos flere yrkesgruppen for å kunne håndtere fremtidige 
behov og forventninger som utviklingsplanen legger opp til. 
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 Øke breddekompetanse hos helsepersonell for å kvalitetssikre forståelse mellom 
fag og teknologi.

 Øke forskningsaktivitet og samarbeide om forskningsprosjekter for å sikre 
kunnskapsbasert praksis.

 Øke fag- og læringsnettverk.

 Øke hospitering. 

 Øke pasient- og pårørendeopplæring. 

Ang 2: Spesialisthelsetjeneste i pasientens hjem ved hjelp av teknologi 

I omtalen av digitalisering og helsetjeneste over nett beskrives det en rekke alternativer. 
Det er viktig at man her har fokus ikke bare på teknologiske løsninger, men også endret 
metodikk. Det må følges opp av tilstrekkelig kompetanseutvikling både på 
helsepersonell- og pasientsiden. Ansvarsforholdene for medisinsk teknisk utstyr hos 
pasienten må avklares, spesielt der samhandling med kommune er viktig. SØ bør spille 
en sentral rolle her på bakgrunn av sine ressurser og sin kompetanse innenfor medisinsk 
teknisk utstyr.

Generelt vil kapasiteten og utviklingen i helsetjenestene være avhengig av å ta i bruk 
stadig ny teknologi, - og gode løsninger er allerede i bruk. I tråd med sykehusets plan, 
skal det tilrettelegges for at så mange som mulig bor i eget hjem, selv om de har 
helseutfordringer og er behandlingstrengende. De skal få tilbud om digital oppfølging av 
spesialisthelsetjenesten i hjemmet, for eksempel i stedet for poliklinisk avtale på 
sykehus. Målet er også å unngå innleggelser. Sarpsborg kommune mener denne 
satsningen vil komme mange pasientgrupper til gode. Digitale konsultasjoner vil kunne 
redusere belastningen som fysisk oppmøte, transport og eventuelle følgetjenester kan 
påføre den enkelte pasient. En slik satsning vil imidlertid også gi ringvirkninger for 
hjemmetjenesten. Hjemmebaserte tjenester er den instansen som fremtidig vil få størst 
ansvar for befolkningens helsetjenester i sin kommune. Kravet til økte ressurser og 
kompetanse, også innenfor teknologiområdet, foreligger allerede, og vil forsterkes 
ytterligere med nye oppgaver. Sarpsborg kommune er enig i at en generell risiko er at 
driftskostnader forflyttes til kommunehelsetjenesten, og at det kan være vanskelig å 
synliggjøre samfunnsøkonomisk nytte når besparelsene kommer etter hvert. Sarpsborg 
kommune har erfaring med at pasienter/brukere evner å tilegne seg god digital kompetanse.

Kommunene vil få et større ansvar for (digital) oppfølging i hjemmet. Det er viktig å sørge for 
kompetanseoverføring, og at finansieringsmodeller er på plass. Det må også avklares hvilke 
teknologiske løsninger, som skal benyttes. Kommunene har ulike løsninger for digital 
hjemmeoppfølging, og SØ er i ferd med å etablere en egen løsning. 
Kommunen støtter nødvendigheten av en overbyggende IKT paraply som sikrer 
kommunikasjon mellom journalsystem, som velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som Oslo 
kommune og nasjonale myndigheter har utviklet. Det er viktig å satse på eksisterende 
overbyggende kommunikasjonsteknologi og ikke satse på nye store IKT prosjekter som 
krever lang tid. Det er imidlertid viktig med dialog rundt valg av teknologiske løsninger siden 
dette påvirker den samarbeidene part. Etablering av «et felles IKT-overbygg/paraply» over 
journalsystemene som sikrer god elektronisk kommunikasjon og datatilgang for aktørene, 
kan bli en suksessfaktor i tillegg til at sykehuset kan koble seg på eksisterende løsning. 
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Det er beskrevet økt satsing på oppfølging av pasienten hjemme, også fra SØ sin side. 
Dette støttes som et viktig tiltak, men krever at man går opp tydelige grenser på hva som er 
de respektive parters ansvar. Digital oppfølging av ICD er en typisk spesialistoppgave, men 
digital oppfølging av KOLS-pasienter kan være partenes særansvar i perioder og felles 
ansvar i overganger (jfr. kliniske studier i medisinsk avstandsoppfølging). 

Ang 3: Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling

Det henvises til nasjonale utredninger som ikke finner at det er behov for flere sengeplasser 
samtidig som det pekes på overbelegg ved de psykiatriske sengepostene. Det vises også til 
framskrivninger hvor det pekes på økt behov for døgnkapasitet til de alvorligst syke 
(psykose, rusutløst psykose, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser og barn/unge). Det vises til at 
mer av behandlingen som tilbys skal vris over til poliklinisk virksomhet og digitale løsninger 
samtidig som det pekes på flaskehalser og risiko ved at de sykeste ofte har lav motivasjon til 
behandling, dårlig oppmøtekompetanse samt mangler teknologiske verktøy som trengs for å 
oppfylle målsettingene. Sarpsborg kommune ønsker å uttrykke vår bekymring knyttet til økt 
bruk av poliklinisk behandling til de sykeste pasientene. Det er utfordrende å møte ROP-
pasientene sitt behov i dag og det må forventes at utfordringene ikke vil avta i årene som 
kommer.  

Det fremkommer i høringsnotatet at «det synes» at fremtidens kapasitetsbehov for 
sengeplasser i psykiatrien er ivaretatt. Kommunen ser ikke hva som er lagt til grunn for 
denne påstanden. Fastlegene erfarer at det er grupper som faller helt utenfor tilbudet og ikke 
får tilstrekkelig faglig hjelp av spesialisthelsetjenesten da terskelen for inntak er svært høy. 
Det skapes dermed «svingdør»-pasienter uten at de lander godt noe sted. Dette fører også 
til at bruken av tvang ikke minskes. Man skal bruke minst mulig tvang, men dette henger 
ikke sammen kun med holdninger og kompetanseutvikling, men med mye tettere samarbeid 
om pasienter som uten dette ikke får tilstrekkelig og forsvarlig medisinsk behandling.

Sarpsborg kommune stiller seg positiv til satsningen på barn og unge, pakkeforløp overdose 
og Fact. Kommunen ønsker imidlertid et tettere samarbeid om pasientforløp – hvem skal ha 
tilgang til døgnplasser, hvordan samarbeide med poliklinikkene og hvordan sikre at 
pasientens rett til helsetjenester oppfylles. I dag er det kommunens opplevelse at dette 
ansvaret i stor grad er lagt på pasient og kommune. Det er et ønske om å styrke 
samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjenesten når det gjelder forskning- og 
samarbeidsprosjekter, bedre utnyttelse av hospiteringsordningene som finnes samt 
samarbeid om metodeimplementering.  

Ang 4: Prehospitale akuttmedisinske tjenester og palliativ/lindrende behandling i 
kommunen

Sarpsborg kommune har 8 KAD-plasser, hvorav en er forbeholdt rus og psykisk helse. 
Aremark kommune kjøper 30 døgn i året, og Rakkestad kommune kjøper 0,5 seng i året. 
Kommunen har opparbeidet gode og velfungerende rutiner på KAD, og har et godt 
samarbeid med øvrige kommuner, via KAD fagutvalg.

KAD sløyfe: KAD sløyfe benyttes ofte. Pasienter der det er noe usikkerhet rundt helsestatus, 
sendes da via akuttmottaket for avklaring om hvorvidt pasienten skal legges inn i sykehuset 
eller kan sendes tilbake til kommunens KAD plasser. Kommunen opplever dette som en god 
ordning, med mulighet for å sikre riktig pasientforløp. Mange av pasientene blir lagt inn 
sykehus, og kommunene får melding om dette. Det oppgis ikke begrunnelse for denne 
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vurdering og det er et ønske fra kommunen, ved KAD-avdelingen, om dette.  Denne 
informasjonen er nyttig i kommunes forbedringsarbeid.  

KAD direkte: Dette er også et godt tiltak, men kommunen mottar få pasienter denne veien. 
Kommunen har kapasitet til å ta imot flere pasienter. KAD direkte var et pilotprosjekt i 
Sarpsborg kommune for noen år tilbake og er nå landet som et varig tiltak.  

Kommunen har siden oppstart med KAD rapportert månedlig til Helsedirektoratet på bruk av 
plassene. Denne rapporteringen må videreføres, og det bør inngå i faktagrunnlaget for 
kommunenes bruk av KAD-plasser.  

 Palliative behandlingsløp (side 27). Sarpsborg kommune har igangsatt et 
utredningsarbeid for å se på muligheten for å øke antall palliative plasser. Dette er i 
tråd med målsettingen i Utviklingsplan.

Ang 5: Kapasitets- og arealplanlegging 

I planen refereres det til at SØ helt siden innflytting på Kalnes har hatt kapasitetsutfordringer 
både i akuttmottaket og ved døgnområdene. På bakgrunn av en betydelig aktivitetsvekst i 
akuttmottak, er det besluttet en utvidelse av arealet, som er planlagt ferdigstilt i 2023. Det er 
planlagt kapasitetsutvidelse av døgnområder på kort sikt. Sarpsborg ser positivt på 
kommende prosjekt for kapasitets- og arealplanlegging. De foreslåtte tiltakene vil styrke den 
samlede kapasiteten i Helsefellesskapet, og sikre befolkningen økt kvalitet i tjenestetilbudet.

Kommunen er ikke like optimistisk når det gjelder å regne med at økt poliklinisk virksomhet 
skal ta av for behovet for økning i sengeplasser. Dette rammer spesielt utredning og adekvat 
oppfølging av pasienter med sammensatte og kompliserte lidelser der grundig tverrfaglig 
utredning på sykehus er en forutsetning for at de kan håndteres adekvat i 
kommunehelsetjenesten og blant annet unngå unødvendige reinnleggelser. Man må 
samhandle bedre om hvilket nivå som er beste for omsorg/behandling slik at dette ikke 
ensidig defineres på pasientnivå av SØ.

 Kapasitet og utestasjoner laboratorietjenesten (side 29).  Det har vært befaringer på 
Sarpsborg helsehus, sammen med SØ og virksomhet eiendom. Det ble konkludert 
med at det ikke er bygningsmessig kapasitet til å øke her. 

Med hilsen

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør
Sarpsborg kommune

Dette brevet er signert elektronisk 

        

Saksbehandler: Alice Reigstad, Kommuneområde helse og velferd


