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Høringssvar til Utviklingsplan sykehuset Østfold (SØK) 2022-2037 

Frist: 15. mars 2022 

Moss kommune er takknemlige for høringssmuligheten og ønsker å komme med noen 

innspill. 

Ut ifra planen ser vi, overordnet, et taktskifte; flere av spesialisthelsetjenestene, skal 

forskyves ut til kommunene (til pasientens hjem eller sykehjem).  

Under forutsetning av at finansiering følger ordningen, stiller vi oss i all hovedsak positive til 

dette. Vi ser at for mange pasienter kan det være bra å behandles i egne omgivelser og at 

det gis bistand fra «lokalkjente» som kjenner forholdene. Det går hånd i hånd med å se hele 

pasienten. Det fordrer imidlertid at samhandlingen fungerer og at evalueringer, med 

påfølgende justeringer, gjøres underveis. 

Vi ser noen områder som kan bli spesielt utfordrende: 

- Oppgaveforskyving innebærer mer vekt på kommunene (s.20, 21 og delprosjekt 4). 

Det foreslås at spesialister kan komme hjem og behandle pasienten eller ha 

videokonsultasjon. På sykehus vil det være et hjelpeapparat med pleiere/sykepleiere 

til å ivareta pasienten også utenom legevisitt/intervensjon etc. Dersom det blir behov 

for oppfølging og overvåking hjemme – hva slags kompetanse skal 

helsefagarbeiderne ha, og hvor skal ressursene hentes fra? Hva legges i 

pasientopplæring  og skal sykehuset lære de opp?  

 

IT/AI (kunstig intelligens) og annen teknologi skal substituere en del, men vil aldri 

kunne erstatte menneskelig kontakt (og nyansene som fanges opp ved å se 

pasienten etc.). Det blir derfor viktig at oppgaveforskyvingen skjer kontrollert, slik at 

kompetansen og forsvarligheten ikke får etterslep.  

 

Vi etterspør: 

1. I tillegg til samhandling, hvordan vil SØK sikre at oppgaveforskyvingen utføres 

kontrollert? Hvordan utrede ressursbehov og sikre opplæringsprogram 

(kompetanseheving) til kommunalt ansatte? Vil SØK se til andre sykehus som har 

erfaringer? Hvilken rolle skal SØK ha i denne oppgaveglidningen? 

 

2. På sikt vil det bli flere eldre pasienter og spesielt innen alderen «ikke-friske 

leveår» (cirka 71-85 år). Dersom «alle» skal motta helsetjenester i hjemmet kan vi 

få et ressursproblem. Utviklingsplanen peker på at helsefagarbeidere og 

sykepleiere er den knappeste ressursen på sikt. SØK nevner at de vil ha fokus på 

å utdanne flere sykepleiere og helsefagarbeidere (s. 13-14), vil disse bidra ut i 

kommunene også? – det vil sannsynligvis være de samme personene som trengs 

for å styrke hjemmebehandling.  

 

3. Spesialisthelsetjenestene trenger forsterkede ressurser for å tilby mobile tjenester 

(behandle pasient mer lokalt). I tillegg til videokonsultasjoner etterspør vi noe mer 

om hvor ressursene skal hentes fra, skal noen spesifikke leger/sykepleiere gjøre 

hjemmebesøk, eller vakthavende? Hvordan dra nytte av erfaringer fra områder 

som allerede tilbyr hjemmebesøk slik som palliasjon og smertelindring? Svakheter 

og styrker som må tas med når en planlegger flere slike samarbeid? 
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- Side 18: behov for mer poliklinikk (alvorlig psykisk syke, barn og unge, eldre, 

ruslidelser, spiseforstyrrelser, PTSD). Her nevnes også videreutvikle oppsøkende 

behandling i samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

 

Vi etterspør: 

Tenker SØK å ha behandleransvaret, eller kommunen? Hvordan kan kartleggingen 

bli best for at rett gruppe pasienter får dette tilbudet? Kan det settes kriterier? Kan det 

avklares i tverrfaglige møter?  

 

Andre kommentarer: 

Moss kommune støtter at sengekapasiteten ved SØK må økes. Vi har over mange år erfart 

at kapasiteten har vært for liten. Samtidig stiller vi spørsmål ved vurderingene som ligger til 

grunn for at det planlegges for at sengekapasiteten innen døgnplasser for voksne innen 

psykisk helsevern kan reduseres. Selv om mer behandling skal skje poliklinisk vil det etter 

kommunens syn være behov for tilstrekkelig antall døgnplasser innen psykisk helsevern. I 

dag erfarer vi at terskelen for innleggelse er høy. Når legevaktens leger vurdere behov 

opplever de det svært vanskelig å få lagt inn pasientene. I kommunene er det ikke 

institusjoner beregnet for personer med psykiske lidelser. Disse bor i eget hjem og vil måtte 

ivaretas der når de har kortvarig eller langvarig behov for døgnoppfølging. En reduksjon av 

døgnplasser i sykehus vil gi økte kostnader for kommunene.  

Kommunene har heller ikke samme mulighet for å gi trygge rammer tilsvarende det som 

sykehuset kan. Selv om kommunen er enig i at bruken av tvang skal legges på et minimum 

er det en stor utfordring å ivareta pasienter i dårlige perioder hvor rammer og forutsigbarhet 

er viktig for at pasienten skal bli bedre. Kommunen har ikke hjemmel for å utøve tvang og når 

døgnplassene i sykehus reduseres vil utfordringen for tjenestetilbudet i kommunen bli større.  

Et annet moment innen psykisk helsevern er at sykehuset nå i større grad skal fokusere på 

pasienter som har effekt av behandlingen. I utgangspunktet høres det greit ut men pasienter 

med personlighetsforstyrrelser er en gruppe som i liten grad er behandlingsmottakelig, men 

samtidig den gruppen som er mest ressurs- og kompetansekrevende i kommunen. Derfor bør 

antall sengeplasser for denne pasientgruppen økes, ikke reduseres. Vi ser med bekymring på 

en situasjon hvor sykehusets spesialister i mindre grad vil bistå inn mot disse 

pasientgruppene.  

Kommunen er positive til at det skal jobbes mer med det utadvendte sykehuset og har tro på 

at dette er en riktig vei å gå i den utfordrende situasjonen både sykehus og kommuner står i. 

Økt digitalisering vil være viktig og vi ser positivt på at det kan gjennomføres f.eks. digitale 

legevisitter. Vi ser også positivt på at det tas sikte på at sykehuset parallelt skal være til 

stede nærmere pasienten. I dette tolker vi at det ikke bare er snakk om oppgaveoverføring 

og digitalisering, men også at spesialisthelsetjenesten i større grad skal være til stede ute i 

kommunen. 

Oppsummert er kommunen positiv til planen, men ser at en rekke forslag fordrer økte 

økonomiske rammer for kommunene. Kommunen står foran store utfordringer i årene som 

kommer og må også omstille sine øvrige aktiviteter for å møte behovene til en fremtidige 

aldrende befolkning. Å samtidig skulle overta deler av de aktivitetene som i dag gjøres i 

sykehus vil by på ytterligere utfordringer som kun kan løses via et tett samarbeid og økte 

økonomiske rammer.  


