
Høringsuttalelse til utviklingsplan sykehuset Østfold, Kalnes, fra Våler 

kommune 

 

Våler kommunes høringsuttalelse til Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037 oversendes 

sykehuset med de innspill som fremkommer i saken, med forbehold om politisk vedtak.  

Saken behandles i formannskapet 17. mars og i kommunestyret den 24. mars. 

 

Bakgrunn: 

Sykehuset Østfold HF har i brev av 21.12.21, invitert brukerne, kommunene og andre 

samarbeidspartnere til å komme med innspill til hvordan sykehuset kan utvikles for fremtiden. 

I invitasjonen står det at Utviklingsplanen for Sykehuset Østfold skal være et redskap for å 

møte befolkningens framtidige behov for helsetjenester. Planen skal peke på ønsket 

utviklingsretning for sykehuset i et 15- års perspektiv, hvilke tiltak som er nødvendige for å 

møte framtidens utfordringer og understøtte realisering av pasientens helsetjeneste. 

Høringsfristen er satt til 15. mars 2022. 

Våler kommune er en del av samarbeidsorganet Helsefelleskapet Østfold, der Sykehuset 

Østfold og kommunene i Østfold gjennom lovpålagte samarbeidsavtaler skal sørge for gode 

helsetjenester til befolkningen. 

Når Sykehuset Østfold HF nå har utarbeidet Utviklingsplan for Sykehuset Østfold, vil det ha 

stor betydning for samarbeidende kommuner. Våler kommune ønsker derfor å gi innspill til 

Høringsutkastet. 

 

Høringsuttalelse fra Våler kommune: 

Våler kommune ønsker å komme med noen innspill til utviklingsplanen.  

Vi opplever at utviklingsplanen som gjelder for perioden 2022-2037, er et konkret og 

oversiktlig dokument der høringsinstansene får god oversikt over strategier og tiltak. 

 

Det er allikevel noen punkter vi ønsker å kommentere; 

 

1) Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten 

 

Utviklingsplanen legger opp til en forskyvning av arbeidsoppgaver fra sykehus til 

kommune; fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjeneste. Det er en villet og ønsket 

utvikling der institusjonshelsetjenester får en mer begrenset og høyspesialisert vekst, 
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mens helsetjenester nær pasienten bygges ut og videreutvikles. Det medfører mer 

oversikt og innflytelse over behandlingen for den enkelte pasient, mindre 

transportbehov og bedre ressursutnyttelse. Den ambulante virksomheten kan med 

fordel/bør utvides. Dette bidrar til kompetanseoverføring til kommunen, gir pasienten 

trygghet og reduserer transportbehov. Det må være klare samhandlingslinjer som 

sikrer at alle behandlende instanser rundt pasienten involveres og kan følge opp 

pasienten for en sømløs helsetjeneste. Knyttet til “hva er innafor” og kronikere bør det 

gis tydelige behandlingstiltak som kan iverksettes av kommunehelsetjenesten utover 

verdier for når fastlege, legevakt etc. skal kontaktes. På denne måten kan ytterligere 

forverring reduseres og innleggelse hindres/utsettes. Dette er på mange måter en 

naturlig fortsettelse og videreutvikling av behandlingsprinsipper som vi allerede har 

begynt å utvikle.  

 

Det må imidlertid være en forutsetning at en slik forskyvning av arbeidsoppgaver ikke 

medfører dårligere kvalitet på behandlingen. Tekniske prosedyrer, vurderinger, 

oppfølging og evalueringer må ikke bli av en dårligere kvalitet eller oppleves dårligere 

eller mindre trygg enn om den hadde vært utført på sykehus. For å oppfylle en slik 

forutsetning, må det i oppgaveoverføringen etableres systemer som også sikrer en 

tilsvarende samtidig og fullverdig ressursoverføring. Denne ressursoverføringen må 

omfatte både økonomi, personellressurser og fagkompetanse. At dette planlegges og 

løses på en god måte, er en forutsetning for planen skal kunne lykkes.  

 

Utfordringene de vil ligge i at kommunene og sykehus konkurrerer om de samme 

fagpersonene og langt på vei også om de samme økonomiske ressursene. Det er 

allerede sykepleiemangel og en økende fastlegekrise med rekrutteringsproblemer i så å 

si alle kommuner. En utviklingsplan må derfor også kunne gi svar på hvordan man ser 

for seg å løse knappheten på personellressurser, samtidig som den nevnte 

oppgaveforskyvningen finner sted. En utviklingsplan for sykehusene må derfor ses i 

sammenheng med blant annet en ny fastlegereform og kapasiteten på 

sykepleierutdanningen og utdanningen av spesialsykepleiere. 

 

 

2) Døgnplasser psykisk syke voksne 
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Utviklingsplanen konkluderer med at det ikke er behov for en økning av antall 

døgnplasser i voksenpsykiatrien. Det vil kunne ramme en svært sårbar gruppe som 

allerede i dag har et alt for dårlig tilbud. Psykiatrien i helseforetaket skriver i dag ut 

mange svært dårlige pasienter uten at de hverken har fått nødvendig behandling i løpet 

av oppholdet på sykehuset eller at man har blitt enig med kommunen om et opplegg 

for videre behandling som faktisk kan la seg gjennomføre i kommunen. Vårt ønske er 

derfor at det opprettes flere langtids døgnplasser for de alvorligst psykisk syke 

pasientene.  

Det anbefales også at man i spesialisthelsetjenesten ikke i så stor grad skiller rus- og 

psykiatri problemstillingene hos ROP-pasientene våre. Bedre samhandling interne på 

sykehuset innen dette feltet hadde vært en fordel. 

 

Det er også et ønske fra oss om at sykehuset tar mer ansvar for hele pasienten. Det vil 

si også de somatiske plagene hos de som er rusavhengige eller psykisk helseplager. 

Det kan virke som det er lett å skrive ut rusavhengige før det er gjort tilstrekkelige 

undersøkelser/ startet behandling.   

 

3) Samhandling 

 

En vellykket og kvalitetssikret oppgaveoverføring fra sykehus til kommune stiller 

store krav til god samhandling; enda bedre enn i dag.  

For det første må det være gode systemer som kvalitetssikrer og gir enighet om at det 

er de riktige oppgavene som overføres og på riktig tidspunkt. En utfordring her er at 

kommunene er svært ulike i størrelse og ressurstilgang. En prosedyre som allerede 

utføres i en kommune, kan det være nærmet umulig å få til i en annen. Et eksempel på 

dette har vært blodtransfusjoner. Alle sykehjem kan lage rutiner og gi opplæring for 

transfusjoner, men mens et stort sykehjem i en bykommune med mange sykehjem vil 

utføre dette ofte, kan det gå måneder og år mellom at man får trening i dette på et lite 

sykehjem i en liten kommune. Oppgaveoverføring krever derfor lokalkunnskap, og 

evne og vilje til å finne fleksible løsninger. 

 

Et annet problem som det må finnes gode løsninger for er hvordan man blir enige om 

hva som er en forsvarlig og hensiktsmessig oppgaveoverføring. Her er det viktig at det 
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er en jevnbyrdighet i forholdet mellom sykehus og kommuner. Et eksempel på at dette 

kan være problematisk er sakene med i.v.- administrasjon av Aclasta og RhD-prøver. 

Sykehusleger kan mene at en behandling med fordel kan gis nærmere pasienten, mens 

fastlegene føler at de har for mange oppgaver allerede. 

 

En vellykket oppgaveoverføring vil kreve at nivåene i helsetjenestene også 

samhandler rent teknisk. Felles journalsystemer, eller i hvert fall systemer som 

kommuniserer godt med hverandre, er en forutsetning. Det er også samme type utstyr 

og samme opplæring i forhold til prosedyrer. Hospitering hos hverandre og sambruk 

av personellressurser hadde kunnet bedre samhandlingen. At fastlegene i 

utgangspunktet er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatte som i helseforetakene, 

må også i hensyntas i samhandlingsmodellen. 

 

Pasientene har behov for å ha oversikt og innflytelse på egen utredning og behandling, 

men må også kunne føle betryggelsen av å være ivaretatt i et godt pasientforløp. Det 

må derfor være en klar ansvarfordeling og kommunikasjon i samhandlingen. Det 

krever rutiner og kvalitetssikring i et felles system for sykehus og 

kommunehelsetjenesten. I praksis betyr det en tettere og mer forpliktende samhandling 

enn det vi har i dag. 

 

Vi ser det som svært positivt at SØ vil fokusere på nye grep og løsninger med spesielt fokus 

på teknologi, forskning, innovasjon og samhandling. Det er også gledelig at SØ satser videre 

på Helsefelleskapet for godt samarbeid og ressursutnyttelse for å sikre en bærekraftig 

helsetjeneste. 

Det er viktig at befolkningen opplever god kvalitet og forutsigbarhet i helsetjenesten gjennom 

samarbeidet i Helsefellesskapet Østfold. 

Våler kommune ser frem i mot videre godt samarbeid med SØ! 
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