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Melding om politisk vedtak - Strategi 2020 - Høringssvar
Kommunestyret behandlet i møte den 06.05.2010 ovennevnte sak 028/10.
Følgende vedtak ble fattet:
KS-028/10 Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til KS sitt høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi 2020.
Strategi for utvikling av tjenestetilbudet iHelse Midt-Norge (HMN):
o Kommunene er enige i de utfordringsbeskrivelsene som strategidokument 2020
skisserer. Disse utfordringene er de samme som er lagt til grunn for
samhandlingsreformen.
o Kommunene mener tirringen med framleggelse av strategi 2020 i forkant av eventuelt
stortingsvedtak om egen samhandlingsreform, er mindre heldig. Konsekvensen av
Strategi 2020 er blant annet sentralisering av kirurgien, nedlegging av sengeposter og
ytterligere redusert liggetid. Prisen for denne effektiviseringen betales i hovedsak av
kommunene. Det er ikke realistisk å tro at denne effektiviseringen oppnås uten at
kommunene har finansiering og en robust faglig tjeneste på plass.
o Kommunene inviterer spesialisthelsetjenesten til arbeidsprosesser på faglig basis med
utgangspunkt i utfordringene for både kommunene og foretakene, for å finne fram til
de ideelle pasientforløpene itråd med BEON-prinsippet (best effektive omsorgsnivå),
og slik at innbyggerne kan ha trygghet for helhet og kvalitet på tjenestene.
Effektuering av endra oppgave- og ansvarsfordeling iverksettes på det tidspunkt
troverdig finansiering er på plass.
o I tråd med tidligere vedtak i KS-fylkesmøte for Sør-Trøndelag, skal kommunene ha
inngått allianser med andre kommuner i regioner eller kommunegrupper, innen
01.07.10. Det er det faglige nivået i disse kommunene eller regionene som i fellesskap
skal samhandle med helseforetakene for å finne fram til ideell oppgave- og
funksjonsfordeling. For kommunene iSør-Trøndelag kan det dreie seg om 5 eller 6
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slike "forhandlingsgrupper" eller regiondannelser. De endelige interkommunale
samarbeidsstrukturene vil kunne dannes først når realitetene i samhandlingen med
foretakene avtegner seg i konkret beskrivelse av pasientforløp og oppgavebeskrivelser.

Kommunene har i tillegg en forventning om at endelig styrevedtak på Strategi 2020 i HMN
vil understreke behovet for:
o Felles teknologiutvikling for å forenkle informasjons- og kommunikasjonsflyten
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og internt mellom
fagdisiplinene i sykehus.
o At kommunene og helseforetakene skal utmeisle felles strategi og tiltak for
rekruttering og kompetanseutvikling. Begge nivåene vil mislykkes dersom de i stor
grad blir gjensidige konkurrenter om arbeidskraft.
Kommunene ber også HMN bidra til at staten foretar de nødvendige juridiske og finansielle
avklaringer, som vil være helt avgjørende for at kommunene skal bidra til at HMN får
gjennomført de strukturelle endringer som ligger i forslaget til Strategi 2020.

Med vennlig hilsen
Meldal kommune

Ann-Lisbeth Tøndel
Sektorsjef Helse og Omsorg
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