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Endelig vedtak:
Åfjord formannskap slutter seg til høringsuttalelsen fra Fosen Distriktsmedisinske senter IKS og
prinsippene i forslag til uttalelse fra KS Sør- Trøndelag.
Åfjord kommunes egen uttalelse blir følgende;
Vurdering:
Høringsbrevet fra Helse Midt Norge ber høringsinstansene svare på følgende:
1. Er det enighet om de fire hovedutfordringene som beskrives i Strategi 2020?
Åfjord kommune er enige hovedutfordringene som skisseres i strategien, som er de samme
utfordringene som beskrives i Samhandlingsreformen.
Åfjord kommune har vært og vil fortsatt være en aktiv aktør både i samhandling med
spesialisthelsetjenesten, og når det gjelder interkommunalt samarbeid. Fosen DMS er det
naturlige arena for utvikling av interkommunale helsetjenester for å møte utfordringene med
endret behov og befolkningssammensetning, og økte oppgaver til kommunene.
Åfjord kommune vil særlig påpeke at det vil være avgjørende at kommunene og
spesialisthelsetjenesten ikke blir konkurrenter i kampen om arbeidskraft og kompetanse, men
utvikler felles strategi og tiltak for å øke rekrutteringen til nødvendige kompetansegrupper.
Åfjord kommune ser mulighetene til å utvikle prosjektene NettOppFosen og Digitale Fosen til å
være gode redskap for å sikre nødvendig rekruttering og kompetanse.
Åfjord kommune har over tid sett at det har vært en oppgaveoverføring fra
spesialisthelsetjenesten. Befolkningen i Åfjord får pr. i dag behandling lokalt, hjemme eller på
sykehjem, alternativt på observasjonssenger ved Fosen DMS når dette er medisinsk forsvarlig.
Det er bygd opp et trygt pasientforløp, via fastlege, kommunale helsetjenester,
distriktsmedisinsk senter og sykehus. Ved en ytterligere oppgaveoverføring må det finansiering
være sikret.
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2. Er det enighet om de 5 strategiske målene som Helse Midt-Norge har satt for
spesialisthelsetjenesten mot 2020? – Er det andre strategiske mål som vurderes som
like viktige?
Åfjord kommune er enige i de strategiske målene.
Videre er det viktig for Åfjord kommune at de sentraliserte spesialisthelsetjenestene vi
har på Fosen videreføres innenfor Fosen DMS. De må utvikles til kvalitativt gode
tjenester for befolkningen, de store pasientgruppene, slik at tjenestene oppleves trygge og
likeverdig med tjenester gitt i sykehus.
Kommunene må vektlegge forebyggende helsearbeid og det må utvikles i nær
samhandling med spesialisthelsetjenesten. For Åfjord kommune har satsingen
forebyggende arbeid og tidlig intervensjon hatt fokus, men vil få et løft nå som
Folkehelse Fosen etableres, den interkommunale folkehelseenheten i Fosen DMS. Det
vil bli en god arena for å utvikle gode modeller for forebyggende helsearbeid både for
kommunene og spesialisthelsetjenetsen.
Kommunene må få tilgang til veiledning og støtte i behandling av pasienter som skrives
tidlig ut av sykehus, har fått dagbehandling/ poliklinisk behandling, eller behandlet med
ambulante tjenester ut i kommunene. Dette krever at vi videreutvikler Fosen DMS med
mer ambulant virksomhet, samtidig som vi må styrke samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten, Fosen DMS og kommunehelsetjenesten.
Her må også nevnes psykiatri og rus, samhandling på dette området må vektlegges også
ut i distriktet.
3. Er det enighet om de prinsippene for oppgavedeling som styret har vedtatt sendt ut
på høring?
Befolkningen i Åfjord vil ikke oppleve noen stor forandring ved den foreslåtte oppgavedeling og
lokalsykehusenes rolle, slik det er foreslått i strategidokumentet. For Åfjord er det viktig å styrke,
trygge og stabilisere den prehospitale tjenesten. Kommunene må løse flere oppgaver
interkommunalt og avstandene til f. eks legevakt øker, ambulansetjenesten blir da svært viktig
og bidrar til å gi befolkningen trygghet. Små kommunene har utfordringer i å sikre robuste
fagmiljløer innenfor helse og omsorg, og ambulansetjensten er da en viktig faktor i den totale
helsetjenesten i kommunen.
Oppsummering:
o Åfjord kommune er enige i de utfordringsbeskrivelsene som strategidokument 2020

skisserer. Disse utfordringene er de samme som er lagt til grunn for samhandlingsreformen.

o

Det er viktig at strategi 2020 og Samhandlingsreformen ses i sammenheng. 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. Når det er sagt er Fosen
allerede kommet langt i samhandlingen. Det er derfor viktig at strategien er realistisk mht
finansiering, kompetanse og personellressurser, slik at vi kan videreutvikle det tilbudet og
samhandlingen som er godt etablert.

o

Åfjord kommune vil være aktiv i arbeidet med å utvikle gode tjenester på tvers av
forvaltningsnivåene og interkommunalt. I dette arbeidet vil vår tilknytning til Fosen DMS
være sentral. Åfjord kommune har Fosen DMS som arena for å sikre og utvikle gode
helsetjenester til befolkningen ut over det Åfjord kommune kan gi av helse- og
omsorgstjenester alene. Det blir viktig at det kommer en troverdig finansiering med
ytterligere oppgaveoverføringer.

Åfjord kommune har også følgende forventning til den endelige beslutningen på Strategi 2020
o Vi får en felles teknologiutvikling for å forenkle informasjons- og kommunikasjonsflyten
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og internt mellom fagdisiplinene
i sykehus.
Åfjord kommune vil her nevne Digitale Fosen som er Fosen DMS IKS sitt svar på hvordan
man bør utvikle robuste teknologiske løsninger som styrker kvalitet og gir ressurseffektive
pasientforløp. Dette vil gi viktige erfaringer som kan komme hele regionen til nytte.
o At kommunene og helseforetakene skal utmeisle felles strategi og tiltak for rekruttering og
kompetanseutvikling.
NettOpp Fosen – Fosen DMS’s nettbaserte kompetansehevingsportal – kan være modell for
andre regioner i Midt-Norge.
o

Åfjord kommune ber HMN bidra til at staten foretar de nødvendige juridiske og finansielle
avklaringer som vil være helt avgjørende for at vi fortsatt skal ha forutsigbarhet for de tiltak
som er etablert og for fremtidig utvikling.
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