
HØRINGSUTTALELSE

Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022 -2037

Indre Østfold kommune viser til brev fra Sykehuset Østfold datert 14.01.22 hvor kommunen blir bedt
om innspill til Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037. Utviklingsplanen skal være et redskap for
å møte befolkningens framtidige behov for helset jenester i et 15 års perspektiv.

Høringsuttalelsen er behandlet i Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den
08.03. og i Livsløpsutvalget den 09.03.

I høringsbrevet er det spesielt 3 områder som kommunen blir bedt om tilbakemelding på. Disse er

Pasienter som har behov for både spesialisthelset jenesten og kommunale helset jenester
Spesialisthelset jenester i pasientens hjem ved hjelp av teknologi
Utvidet tilbud innen laboratoriemedisin på utestasjonene / helsehusene

I tillegg er det ønskelig å si noe om
Tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer

Innledningsvis ønsker vi å kommentere noe generelt på utfordringsbildet og hva dette betyr for
samhandlingen med kommunen. Likeledes vil vi komme med noen vurderinger av
kapasitetsutfordringer og finansiering når det er snakk om oppgaveglidning fra spesialistt jenesten til
kommunen. Disse vil, etter vårt syn, være vesentlige å ta med i det videre arbeid innenfor alle de tre
spesifikke områdene vi er bedt om å kommentere.

Samhandling med kommunene og kompetanseoverføring
Det framgår av Utviklingsplanen at demografisk utvikling med større andel eldre i befolkningen vil
medføre økt behov for helset jenester både i kommunene og innen spesialisthelset jenesten. Denne
utviklingen er kommunen godt kjent med og må også legges til grunn i vår planlegging av framtidige
t jenester. For Indre Østfold kommune sin del så viser middels befolkningsframskriving at andel
innbyggere over 80 år forventes å være dobbelt så mange i et 15 års perspektiv.

Det er av relevans i en slik høringsuttalelse å innledningsvis påpeke at kommunene erfarer en
betydelig vekst i sin ressursbruk knyttet til brukergrupper som ikke SØ nødvendigvis vil gjenkjenne
som «vekst-grupper»» på samme måte. De siste 10 årene har nær sagt all vekst innenfor de
kommunale helse og omsorgst jenestene kommet i brukergruppen minus 67 år. Dels henger dette
sammen med oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelset jeneste, og dels henger det
sammen med fremveksten av en stadig sterkere rettighetsfesting innenfor ulike særlovgivninger. En
stadig større andel av kommunenes disponible ressurser er dermed bundet opp i drift som ikke
knytter seg til den såkalte «eldrebølgen». Dette er relevant å trekke frem all den tid utviklingsplanen
er så tydelig på at en sentral suksessfaktor er nettopp oppgaveoverføringen fra spesialist til
kommunehelset jeneste.

Sykehuset Østfold har som kjent hatt kapasitetsproblemer over tid, og det må derfor utvikles nye
løsninger sammen med kommunene for å kunne dekke fremtidig behov. Samhandlingsreformen ga
en oppgaveforskyvning til kommunene og mer behandling skjer nærmere der innbyggerne bor og
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oppholder seg. Denne endringen i oppgaveforskyvning fra spesialistt jenesten påvirker i stor grad
tilbud og etterspørsel etter t jenester i kommunen. Nye behandlingsmetoder gjør det også mulig å
behandle flere i kommunen. Det må understrekes at denne utviklingen har ført til store
konsekvenser bl a for fastlegenes oppgaver hvor ordningen som kjent nå er under stort press med
betydelige rekrutteringsproblemer. Godt samarbeid mellom legene og helsepersonell i kommunen
og i spesialisthelset jenesten er nødvendig for at innbyggere kan bo hjemme lengst mulig og
forebygge sykehusinnleggelser. Tilgjengelighet og god kompetanse blant fastlegene er en
forutsetning.

Grenseforskyvning av oppgaver påvirker i stor grad behovet for kompetanse i kommunene. Vi
konkurrerer om de sammen menneskene og den samme kompetansen. Samhandlingen om
kompetanseoverføring fra spesialistt jenesten til kommune må ytterligere konkretiseres. Dette
gjelder alt fra et forpliktende samarbeid om kompetanseoverføring i den enkelte pasientsak til å
gjelde mer forpliktende samarbeid om generelle kompetansehevende tiltak. Sistnevnte vil kunne
være ulike modeller for hospitering; digitale opplæringsprogram; ambulerende t jenester som kan
bistå kommunene med kompetanseheving innenfor fagspesifikke områder mm.

Helsefelleskapet er rammen for partnerskapet mellom sykehuset SØ og kommunene. Dette er et
partnerskap som er utviklet gjennom mange år og er et godt utgangspunkt når det gjelder
videreutvikling av den forpliktende samhandlingen og oppgaveløsningen mellom partene. Når det
gjelder konkret oppgaveforskyvning til kommunene så er det viktig å påpeke at spesialistt jenesten
ikke ensidig kan bygge ned tilbud og forvente tilsvarende oppbygging i kommunen uten god
forankring og planlegging. Helsefellesskapet er en viktig arena for tidlig å forankre piloter og nye
metoder.

Kapasitetsutfordringer
SØ skriver i sin plan at «Kapasiteten til de alvorligst psykisk syke kan økes gjennom å forskyve
behandling fra døgn til poliklinikk for dem som kan hjelpes ved polikliniske t jenester» og at det ikke er
behov for å utøke antall døgnplasser for voksne. Fra kommunens side oppleves dette dypt
urovekkende. Vi erfarer at denne pasientgruppen for ofte ikke får et fullgodt tilbud ved poliklinisk
oppfølging, og at både kommune og pasient fort havner i en umulig situasjon i oppfølgingen av
denne pasientgruppen, b.la som følge av at kommunene ikke forvalter og disponerer det samme
lovverk knyttet til tvang som spesialisthelset jenesten gjør.

Likeledes at det kan være vanskelig å få et døgntilbud som ofte blir av kort varighet. Forøvrig vises
det til ytterligere vurderinger under punktet som omhandler tilbudet til personer som er alvorlige
psykisk syke og med rusproblematikk.

Innenfor barne og ungdomspsykiatri erfares det også at sykehuset er svært presset. Det anmodes om
at SØ, i det videre planarbeidet, legger særlig stor vekt på dialog med kommunene om nettopp
dimensjonering og utvikling av tilbudet innen barne og ungdsomspsykiatrien for å sikre at kommune
og foretak legger samme realitets og målbilde til grunn for t jenestene.

Det er vanskelig å se hvor rehabilitering er beskrevet i planen hverken når det gjelder eksisterende
tilbud eller et framtidig behov for sengeplasser til rehabilitering.

Etter kommunens vurdering så må den somatiske sengekapasiteten økes. Dette fremkommer for så
vidt av utviklingsplanen også. Imidlertid knytter det seg fra kommunens side bekymring til om
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sykehuset i for stor grad forutsetter en urealistisk effekt av oppgaveforskyvningen til
kommunehelset jenesten og om den planlagte økningen i somatisk sengekapasitet er for liten. Det
går ikke fram av Utviklingsplanen hvor mye av veksten sykehuset legger til grunn skal håndteres av
primærhelset jenesten i kommunene. Det fremkommer heller ikke grunnlag som viser beregnet
gjennomsnittlig liggetid i de fremskrivningene som legges til grunn. Dette er forhold som bør
konkretiseres og løftes spesifikt frem i egne drøftinger med SSU.

Utviklingsplanen har noen betraktninger om befolkningsvekst innenfor de ulike opptaksområdene.
Oslo og Follo skiller seg ut. Det betyr igjen at Helse Sørøst bør se sykehusstrukturen i denne
sammenheng, inkludert å vurdere et nytt sykehus i Follo. Dette ville da kunne ha nordlige deler av
gamle Østfold, Folloregionen og deler av Oslo som opptaksområde.

Ellers må det bemerkes at dialysetilbudet på Helsehuset i Askim er et verdifullt og viktig tilbud for
regionens innbyggere. Å ha et slikt tilbud i nærområdet gjør at denne pasientgruppen slipper en
strevsom tilværelse med mye reising frem og tilbake til Kalnes eller Moss. Tjenesten bør utvikles og
økes i kapasitet.

Finansieringsmodeller
Kommunene er finansiert gjennom rammetilskudd basert på relativt statiske delkostnadsnøkler.
Sykehuset gjennom dels pr capita og dels ramme. Denne systemiske ulikheten i
finansieringsordningene representerer et betydelig hinder for sømløse og gode prosesser for
oppgaveoverføring. Etter kommunens vurdering må det utvikles en annen form for finansiering enn
dagens modell som i større grad kan bidra til ytterligere å stimulere til ønsket utvikling med
oppgaveforskyvning. Kommunene må i større grad kompenseres med aktivitets basert finansiering
når oppgaveforskyvning skjer. SØ og kommunene i opptaksområdet bør vurderes om det skal
initieres en prosess overfor statlige myndigheter hvor hele eller deler av Østfold inngår i en
pilotordning hvor ulike alternative finansieringsformer kan testes ut. Dette vil være i tråd med de
signaler om et mer sømløst helsevesen som helseministeren beskriver i.ft Samhandlingsreformen
2.0.

Pasienter som har behov for både spesialisthelset jenesten og kommunale helset jenester
Oppgaveoverføring fra spesialistt jenesten til kommunene var og er en ønsket utvikling med bakgrunn
i samhandlingsreformens mål om at t jenestene skal i større grad ytes nær pasientens hjem. Dette
innebærer et tett samarbeid mellom spesialistt jenesten og kommunene på mange nivå, da
kommunene må forvente å ta et enda større behandlingsansvar for innbyggerne enn tidligere.
Forpliktende samarbeid om kompetanseheving er som allerede nevnt en forutsetning.

Palliativ enhet i kommunen er et eksempel på at et slikt forpliktende samarbeid med sykehusets
fagmil jø over mange år har fungert. Kommunen var tidlig ute med å etablere og videreutvikle et
sterkt fagmil jø i samhandling med spesialisthelset jenesten for denne målgruppen.
Spesialistkompetanse innen geriatri og utfordrende demens er et annet område som kan nevnes
hvor kommunens t jenester i stor grad er avhengig av spesialistkompetanse fra SØ.

I lys av befolkningsutviklingen så vil andelen eldre øke, herunder andelen skrøpelige eldre som er
mer utsatt for sykdom. Dette er innbyggere som være avhengig av t jenester og oppfølging fra både
kommune og sykehus i perioder. Som nevnt så vil samarbeid om og sikring av kompetanseoverføring
til kommunene være avgjørende slik at kommunene er i stand til å følge opp flere av disse
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innbyggerne og redusere behovet for reinnleggelser. Bruk av teknologi vil også være et viktig tiltak
slik at oppfølging i større grad kan skje i den enkeltes hjem. Kompetanse innen e-helse er avgjørende.

Spesialisthelset jenester i pasientens hjem ved hjelp av teknologi
Kommunene vil få et større ansvar for oppfølging i hjemmet ved bruk av teknologi. Dette innebærer
kompetanse om bruken av teknologien, men vel så viktig er at det endrer helsepersonell sine
arbeidsmetoder. Sistnevnte er erfaringsmessig det som kan være mest utfordrende.

Indre Østfold kommune ønsker å ta del i den teknologiske utviklingen når det gjelder oppfølging av
pasienter i eget hjem, og dette må bli et enda tydeligere satsningsområde for begge parter. Nevnte
utvikling ved eksempelvis videokonsultasjon vil kunne spare pasientene og t jenestene for oppmøte
og transport. Det er viktig at det er klare ansvarsforhold mellom spesialisthelset jenesten og
kommunen når det gjelder oppfølgingen av den enkelte pasient. Det vil også være behov for en IKT
løsning som gir muligheter for kommunikasjon mellom ulike journalsystem. Velferdsteknologisk
knutepunkt (VKP) vil være en slik løsning. Kommunen har startet arbeidet med vurdering av
tilknytning til nevnte løsning.

Når det gjelder bruk av mer avansert medisinsk teknologi er det spesielt viktig at kommunen er med i
planleggingen av det enkelte pasientforløp før overføring til et kommunalt tilbud.

Utvidet tilbud innen laboratoriemedisin på utestasjonene / helsehusene
Det vil være et økende behov for satellitter fra SØ i framtiden. Utbygging og utvidelse av kliniske
støttet jenester som vil være aktuelle for Indre er:

- Utvidet kapasitet på kveld, inkl øyeblikkelig hjelp undersøkelser, innen radiologi
- MR og CT
- Utvidet labt jenester

Det må nevnes at et godt fungerende KAD er avhengig av denne type støttet jenester.

Helsehuset i IØK er som kjent nylig tatt i bruk igjen etter en totalrehabilitering. Slik som arealene
benyttes i dag så er det liten mulighet for utvidelse. Men når det er sagt så er det nylig vedtatt av
kommunestyret at det skal skje en utbygging av helsehuset for å kunne samle kommunal rus og
psykisk helset jeneste. Hvorvidt en slik utbygging kan gi muligheter for et samarbeid med sykehuset
om ytterligere arealer jfr avsnittet over, bør absolutt vurderes i den sammenheng.

Tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
Det er behov for bedre og mer tilpassede t jenester til mennesker som sliter med samtidige rus og
psykiske helseutfordringer av alvorlig karakter. Det er behov for en enhet ROP i
spesialisthelset jenesten som forankrer samtidighet i behandlingsforløpet, og som har en helhetlig
forståelse av behandlingsbehovet. Det er behov for en ROP enhet i spesialisthelset jenesten som
inneholder poliklinikk, akuttilbud og døgntilbud, og at dette samordnes. Kommunene har behov for å
møte en spesialisthelset jeneste som ser fagfeltet i en sammenheng og er ett kontaktpunkt.

Fastleger og legevakt opplever at det er vanskelig å konferere med spesialist på fagområdet rus.
Legevaktene melder at det særlig er vanskelig å få veiledning utenom ordinær åpningstid. Det fører
til mange unødvendige, korte innleggelser der nødetater bruker mye ressurser på å håndtere
transport.
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Kommunene har ikke de samme virkemidlene når det gjelder bruk av tvang som
spesialisthelset jenesten.

Etablere et FACT – team Sikkerhet i opptaksområdet
Døgnplasser på sikkerhetsseksjonen er en begrenset ressurs. En stadig større andel av døgnplassene
benyttes til soning. Tilbudet er ikke bygd ut for å møte behovet. Soning går foran ordinær bruk av
plassene. Det betyr at pasienter som har behov for et ordinært tilbud i døgnavdeling nedprioriteres,
og må håndteres i kommunene. Disse pasientene krever en spesialisert kompetanse på blant annet
farlig atferd som kommunene som det ikke kan forventes eller er mulig at alle kommuner skal ha.
Kommunen har fått et utilsiktet stort ansvar for å beskytte samfunnet mot farlige personer.

For å imøtekomme både pasientenes behov for spesialisert kompetanse og samfunnets behov for
vern må det gis et bedre og mer helhetlig tilbud til mennesker med alvorlige lidelser med
problematikk knyttet til forhøyet voldsrisiko, herunder dømt til behandling. FACT-modellen med
fleksibel aktiv oppsøkende behandling er innført med gode resultater i flere av helsehusregionene.
Kommunene erfarer at det er et behov for et FACT-team Sikkerhet, etter modell fra FACT-
sikkerhetsteam Vestre Viken og ber om at det samme tilbudet etableres i Østfold.
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