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1. Status

Samhandlingsreformen ble vedtatt av Stortinget i 2010 og gradvis innført fra 2012. Hovedbudskapet

var å forskyve ressurser fra reparasjon til forebygging og folkehelse, forskyve oppgaver fra sjukehus

til kommuner og sikre bedre samarbeid om pasientene i de såkalte gråsonene mellom sjukehus og

kommunehelsetjeneste. Hallingdalkommunene og Vestre Viken HF kom raskt i gang med prosjektet

«Hallingdal lokalmedisinske tjenester». Ut fra samhandlingsreformen ble følgende spørsmål stilt:

Hva kan kommunene greie selv?

Hva bør kommunene samarbeide om?

Hva bør kommunene samarbeide med helseforetaket om?

Prosjektet er kanskje det mest omfattende som har vært gjennomført i Hallingdal. Det har strukket

seg over mer enn 4 år, og det har engasjert over 100 fagfolk fra alle kommuner og Vestre Viken HF.

Med utgangspunkt i 150 ulike forslag til samarbeidstiltak, var sju arbeidsgrupper i sving med å kna og

etterhvert koke ned forslagene til noen områder som man burde prioritere. Våren 2012 vedtok alle

kommunestyrene og styret i Vestre Viken HF å gå videre med fire hovedtiltak:

Samarbeid om en Intermediær avdeling ved Hallingdal sjukestugu med 10 desentraliserte

sjukehussenger og 10 interkommunale senger. Dette ble vedtatt gjennomført i alle

kommunestyrer og i Vestre Viken HF rundt årsskiftet 2013/2014.

Samarbeid om Folkehelse. Her ble det satt i gang videre utredning: Hvordan kan vi

samarbeide innen dette feltet —uten stor tilførsel av nye ressurser? Og hvorfor?

Samarbeid om Kompetanse, lærings-og mestringstjenester. Også her ble det satt i gang en

arbeidsgruppe for å vurdere hvordan kommunene og VVHF best kan samarbeid på dette

området.

Andre dagsaktuelle samarbeidsområder som fortløpende blir annonsert fra myndighetene

etter hvert som reformen ruller fram. I Hallingdal har vi sett spesielt på samarbeid rundt

sterkt demente pasienter og innen psykiskhelse og rusarbeid.

Prosjektet har hele perioden vært ledet av to prosjektledere i hver sin halve stilling; en fra Vestre

Viken HF og en fra kommunene. Finansieringen har kommet fra samhandlingsrnidler fra

Helsedirektoratet, skjønnsmidler fra Fylkesmannen kanalisert gjennom Regionrådet og

Helsedialogmidler fra Helse Sør-Øst. Kommunene og Vestre Viken HF har bidratt gjennom å stille

med sine fagfolk i samarbeids- og utredningsgrupper.

Den nye regjeringen har for 2014 trukket inn alle generelle samhandlingsmidler og isteden kanalisert

mesteparten av pengene til området psykisk helse og rus. Det betyr at prosjektet står uten

finansiering fra 2015.

Prosjektet anbefales derfor avsluttet ett år tidligere enn planlagt for å gå over i drift.
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2. Nye krav fra staten og mulige gevinster ved interkommunalt samarbeid

SAMHANDLINSGREFORMEN (2012), FOLKEHELSELOVEN(2012), LOV OM KOMMUNALE HELSE-OG OMSORGSTJENESTER

(2012), REGJERINGENSPLATTFORM / REVIDERTKOMMUNEPROPOSISJON (2014)

NYEKRAVI LOVOG
REGELVERK

Kommunene skal overta
behandlingsansvaret
tidligere for pasienter
som har vært behandlet i
spesialisthelsetjenesten.

(Samhandl.reformen)

Kommunene skal overta
lærings- og
mestringsoppgaver som
tidligere har vært drevet
i regi av helseforetaket —
både innen somatikk og
psykiskhelse/rus.

(Kommunal helse- og
omsorgslov)

Kommunene må
gjennomføre
kompetansehevende
tiltak overfor ansatte

(Samhandl.reformen og
kommunal helse og
omsorgslov)

Rundskrivfra
helsedirektoratet
påpeker spesialisthelse-
tjenestens
veiledningsplikt overfor
kommunene.

KONSEKVENSI KOMMUNENE

Medfører flere arbeidsoppgaver og

økt press.

Behov for høyere kompetanse hos

helsepersonell i kommunene.

Krever spisskompetanse som

vanskelig kan skaffes til små

kommuner.

Behov for omstilling og bedre

ressursutnyttelse.

Må vri innsats fra behandling til

forebygging.

Hver for seg har ikke den enkelte

kommune nok pasienter og nok

kompetanse innen de ulike

diagnosegruppene for å kunne gi

tilfredsstillende kurs- og

oppfølgingstilbud på egen hånd.

Innen psykisk helse/rus kan det

være en utfordring at deltagere

ikke ønsker å bli «sett» i eget

lokalmiljø.

Samhandlingsreformen legger

føringer for økt bruker-

medvirkning og mer

veilederkommunikasjonsform hos

helsepersonell. Det er kostbart og

tidkrevende å sende helsepersonell

på kurs utenfor regionen.

Kommunene og helseforetaket må

avklare omfanget av

veiledningsplikten.

GEVINSTERVED
INTERKOMMUNAL
SAMHANDLING / VVHF
Pasienter kan gis behandling nær

hjemstedet.

Lettere å skaffe høy nok

kompetanse som igjen gir høyere

kvalitet.

Sterke fagmiljø rekrutterer lettere

ny kompetanse.

Tidlig innsats med forebyggende

tiltak reduserer omfanget av

kroniske lidelser. Dette arbeidet

krever sterke fagmiljøer.

Interkommunalt samarbeid vil

sikre

nok kursdeltagere

høy nok kurshyppighet

god nok kurskvalitet

mulighet til å komme seg

litt bort fra sitt eget

lokalmiljø

innenfor det brede spekteret av

diagnosegrupper som skal dekkes

med KLM-tilbud.

Ved å samarbeide om

gjennomføring av aktuelle

kurs/veiledning for ansatte i

regionen, vil kommunene få

lavere utgifter

kortere reisevei

nok deltagere

nærhet til

kompetansetiltakene

kommunene får

veiledning fra VVHF når

behovet inntreffer
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NYE KRAVILOVOG
REGELVERK

Krav om at alle
kommuner skal ha
oversikt over
helsetilstanden i egen
kommune som grunnlag
for planarbeidet.

Krav om at
folkehelsehensyn skal
ligge til grunnfor alt
som gjøres i
kommunene.

Hovedformålet med
folkehelsefokus er å
bidra til å bevare god
helse i befolkningen
lengst mulig og utjevne
helseforskjeller i
befolkningen
(Folkehelseloven)

Staten anbefaler
befolknings-grunnlag på
15-20.000 innbyggere for
samhandlingstiltak
innen helse.
(Samhandl.reformen)

KONSEKVENSI KOMMUNENE

Krever tid og ressurser å utvikle et

oversiktsdokument da det skal

innhentes mye statistikk og gjøres

analyser av tallmaterialet samt

anbefales tiltak.

Krever oppmerksomhet i det

daglige arbeidet i alle sektorer —

også fra politikerne. Dette er en ny

måte å tenke på for mange.

Krever aktivt, forebyggende innsats

overfor alle store grupper det er

helsegevinst å hente, for eksempel

hos barn og unge.

Staten etterlyser interkommunalt

samarbeid for å ivareta de

utfordringer som ligger i

samhandlingsreformen for små

kommuner.

GEVINSTERVED
INTERKOMMUNAL
SAMHANDLING / WHF

Kommunene vil spare ressurser

på å samarbeide om å utarbeide

felles Oversiktsdokument med

lokale tilpasninger.

Den langsiktige potensielle helse-

og velferdsgevinsten i systematisk

folkehelsearbeid er enormt. Se

beregninger fra helsedirektoratet

som har regnet på velferds-

gevinsten ved økt fysisk aktivitet i

Norge. **

Kommunene vil spare ressurser

på å samarbeide om større, lokale

prosjekter som «60 minutter

fysisk aktivitet i skolen hver dag».

Dette tiltaket er dokumentert

som både skoleprestasjonsøkende

og helse-bringende. (Jfr. Trudvang

skule, Sogndal)

Intermediær sengeavdeling har

som målgruppe pasienter der den

enkelte kommune ikke selv kan gi

tilstrekkelige tjenester, men der

pasienten likevel ikke trenger

sykehusets spesialiserte tilbud.

Samarbeid innen demensomsorg

er den eneste bærekraftige måten

små kommuner kan møte de

enorme utfordringer som

kommer de neste 20-30 årene.

Begge de aktuelle

interkommunale søknader innen

psykisk helse og rus er eksempel

på områder der et samarbeid

styrker kvaliteten av arbeidet og

muliggjør en satsing.

Regjeringen ligfterfram Styrket arbeid innen psykisk helse

psykiskhelse og rus som og rus krever styrket

sitt prioriterte fagkompetanse og bredere

innsatsområde og kompetanserepertoar.

avsetter % milliard til
prosjektmidler Staten prioriterer prosjektsøknader

fra interkommunale prosjekter.
(Statsbudsjett og rev.
Kommuneprop.)

** «Dersom hele befolkningen som ikke oppfyller anbefalingene, oker sitt fysiske aktivitetsnivå fra inaktiv / delvis aktiv til
aktiv, vil den potensielle årlige velferdsgevinsten bli cirka 406 000 QALYs per år, tilsvarende en årlig velferdsgevinst på
rundt 239 milliarder kroner årlig.» For Hallingdalskommunene betyr dette ca 0,9 milliarder kroner årlig. Se
htt ://www.helsedirektoratet.no/ ublikas.oner/kunnska s runnla -f sisk- aktivitet/Publikas*oner/1S-2167. df.
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3. INTERMEDIÆR AVDELING
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Med intermediær avdeling menes i dette tilfellet behandling som blir gitt mellom sykehuset og kommunene.

Kommunestyrevedtak i Hallingdalkommunene i 2012 og styrevedtak fra Vestre Viken HF samme år,

er fulgt opp med å videreføre planer om å etablere et lokalmedisinsk senter i Hallingdal. Dette

samsvarer med intensjonene i samhandlingsreformen. Prosjektet inkluderer planer for drift av en

intermediær døgnavdeling bestående av 10 interkommunale døgnsenger og 10 døgnsenger for

spesialisthelsetjenesten. Inkludert i de 10 interkommunale døgnsengene skal kommunene sine

kommunale akutte døgnplasser (KAD) være. Disse ble etablert 1.sept. 2012.

Inngått avtale

Kommunene i Hallingdal har høsten 2013 inngått avtale om oppretting og drift av intermediære

sengeplasser på Hallingdal sjukestugu. I avtalen er det enighet om at Ål kommune skal ha

vertskommuneansvar.

Det er våren 2014 inngått avtaler mellom Ål kommune og Vestre Viken HF om salg av bygningsmasse

fra helseforetaket til Ål kommune på Hallingdal sjukestugu, der helseforetaket skal leie lokaler tilbake

til sin framtidige drift av helseforetakets behov for døgnplasser, areal til dialyse og

laboratoriefunksjoner. Vestre Viken HF skal ivareta driftsansvaret for de 10 interkommunale

døgnplassene. Administrativt og medisinskfaglig ansvar skal ivaretas av helseforetaket, inklusivt

ansvar for medisinske støttefunksjoner.
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Som en følge av medisinskfaglig ansvar, avtalereguleres samarbeid om laboratorie- og

røntgentjenester, kjøkkendrift, renhold, teknisk drift og vedlikehold, IKT og medisinsk teknisk utstyr.

Mye av dette arbeidet er påbegynt og avtalene vil være på plass til oppstart av intermediær

avdelingen 1.kv. 2016.

Økonomi

Driftskostnadene fordeles likt mellom Ål kommune og Vestre Viken HF —50/50 %. Kommunens sine

kostnader finansieres gjennom rammetilskudd. Helseforetakets finansiering skjer via ISF —

innsatsstyrt finansiering og rammetilskudd.

Spesialisthelsetjenestens døgnplasser skal dekke helseforetakets behov for desentraliserte tjenester

i Hallingdal. Dette omfatter akutte og planlagte innleggelser fra legevakt/ fastlege, overføring og

viderebehandling av pasienter fra ulike sykehusavdelinger i VVHF og andre sykehus .

De interkommunale døgnplassene skal dekke de tjenester som kommunene har behov for å

samarbeide om, der den enkelte kommune har for liten kompetanse eller kapasitet eller der

kommunene av andre grunner synes det er hensiktsmessig å samarbeide. Det omfatter planlagte

innleggelser fra kommunene, KAD- innleggelser, legevakt, etterbehandling og rehabilitering etter

sykehusopphold og tilbud til utskrivningsklare pasienter fra helseforetak.

Aktuelle pasientgrupper:
Pasienter som i hovedsak har behov for kommunale tjenester, men som i tillegg trenger

kompetanse eller utstyr som en bare finner i spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester og der det kan tilbys desentralisert.

Pasienter som er i en overgangsfase mellom de to nivåene på vei til eller fra

spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten

Pasienter der tilstanden må avklares for å bestemme tjenestenivået.

Pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester, men som i tillegg trenger en

allmennmedisinsk tilnærming

Pasienter der helhet, nærhet og tverrfaglig tilnærming er viktigere enn organspesifikk

diagnostisering og behandling.

Kvalitet

Vestre Viken HF sine pasientadministrative system, kvalitets- og meldesystem skal benyttes i

intermediær avdeling.

Kompetanse

Samhandlingsreformen beskriver behov for en generell styrking av fagkompetansen. Å styrke

grunnbemanning på sykepleiersiden vil ha høyeste prioritet. Et særlig mål er å sikre forutsigbarhet i

medisinskfaglig kompetanse. Vestre Viken HF har det medisinskfaglige ansvaret for de helsetjenester

som blir gitt pasienter i intermediær avdeling. Avdelingens to leger ivaretar dette ansvaret. Utover

dagtid kjøper helseforetaket legetjeneste fra legevaktslege på interkommunal legevakt. Avhengig av

hva slags rehabiliteringstilbud avdelingen skal drifte, må en vurdere økt behov for ressurser med

fagkompetanse innen fysio-/ergoterapi.

Hallingdal sjukestugu utvikles som lokalmedisinsk senter

Intermediær avdeling vil inngå i en større struktur sammen med de øvrige aktivitetene som Vestre

Viken HF skal fortsette å drive på Hallingdal sjukestugu. Det gjelder blant annet poliklinikk, medisinsk

dagbehandling, laboratorium og røntgen, prehospitale tjenester med ambulanse og luftambulanse,

psykiatrisk dagbehandling og poliklinikk for voksne og barn. I tillegg fortsetter kommunene å sam-

arbeide om nattlegevakt og helg-/ kveldslegevakt. I denne rapporten blir det også foreslått å plassere

en koordinator for kompetanse-, lærings- og mestringstjenester i 50 % stilling ved Hallingdal

sjukestugu.
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DE ULIKEBEGREPENE

Hallingdal sjukestugu er i nasjonal sammenheng et merkenavn og navnet skal beholdes. Navnet var

tidligere et navn på de desentraliserte spesialisthelsetjenester i Ål. Nå vil navnet være et samlenavn

for all spesialisthelsetjeneste og interkommunal helsetjeneste som har sin felles lokalisering i den

aktuelle bygningsmassen på Ål.

Lokalmedisinsk senter er et begrep som ble introdusert i samhandlingsreformen. Et lokalmedisinsk

senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester.

Dette kan være tjenester før sykehusbehandling eller etter sykehusbehandling. Lokalmedisinske

senter er derfor en funksjonsbetegnelse på aktiviteten ved Hallingdal sjukestugu. De

spesialisthelsetjenester og interkommunale helsetjenester som har sitt utgangspunkt eller sin

koordinering i et lokalmedisinsk senter kan også gis en felles betegnelse som lokalmedisinske

tjenester. Et fullstendig navn vil da bli:

Hallingdal sjukestugu —

Lokalmedisinsk senter i Hallingdal

I noen sammenhenger vil det også være naturlig å bruke betegnelsen Hallingdal lokalmedisinske

senter, dette er da synonymt med Hallingdal sjukestugu.

Intermediær betyr i mellom / mellomliggende —mellom spesialisthelsetjeneste og

kommunehelsetjeneste. I rapporten om intermediæravdeling er denne definert slik: Intermediær

avdeling defineres i denne sammenheng som tilbud med heldøgnsplasser, som finansieres og

drives av kommune og foretak i fellesskap, hvor pasienter kan behandles før, i stedet for eller etter

innleggelse i sykehus.

Intermediæravdelingen er en av flere lokalmedisinske tjenester som drives ved Hallingdal sjukestugu.

I dagligtale vil nok denne avdelingen i stor grad bli betegnet som Hallingdal sjukestugu, men formelt

sett er dette ikke riktig.
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4. KOMPETANSE, LÆRINGOG MESTRING
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Hallingdal er tidlig ut med sitt arbeid innen Kompetanse, Læring og mestring (KLM), og allerede nå er

regionen gradvis i ferd med å overta kursvirksomhet fra Vestre Viken HF. Dette er en ønsket og

påkrevet effekt av Samhandlingsreformen som rulles ut steg for steg frem mot 2016. Arbeidet er

også lovpålagt gjen nom den nye kommunale helse- og omsorgsloven av 1/1-12.

Kompetansehevingstiltakene i reformen er rettet mot ansatte i helse- og omsorgssektoren. Lærings-

og mestringstiltakene er rettet mot brukerne og deres pårørende. Arbeidsgruppen mener at det må

samarbeids interkommunalt i Hallingdal for at kommunene skal klare å ivareta sine forpliktelser

knyttet til nye krav om opplæring og kursvirksomhet. Systematisk kursvirksomhet krever

interkommunalt samarbeid i Hallingdal for å gi nok deltagelse, høy kurshyppighet og god kvalitet på

kurs og opplæring.

Kompetansehevnde tiltak

Samhandlingsreformen legger opp til overføring av større ansvar for forebyggende helsearbeid til

kommunene med målsettingen om at flere mennesker skal få hjelp FØR de blir syke, og hjelp til å

håndtere sykdom. Derfor er satsningen på å øke kompetansen til helsepersonell innen

helsepedagogikk nødvendig for kompetanseheving som favner bredt blant fagpersonell - spesielt

innen forebyggende, helsefremmede og rehabiliterende helsetjenester.

Følgende samarbeid og tilbud er allerede i gang i Hallingdal:

Helsepedagogikk

4-dagers kurs (2x2) med 35 deltagere fra Hallingdal og Vestre Viken HF er allerede avviklet. Kurset

setter fokus på brukermedvirkning i praksis, og gir deltakerne en innføring i viktigheten av brukernes
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erfaringskompetanse som et middel for å forebygge og redusere sykdom. Dette kurset er høyaktuelt

å gjenta.

Em atisk kommunikasbn

Det avvikles kurs høsten 2014. Innenfor pasient- og pårørendeopplæringen er det økende bruk av

metoden empatisk kommunikasjon, spesielt innen arbeid med barn og ungdom og psykisk helse.

Hverda srehabiliterin i Hallin dal

Det er søkt om prosjektmidler (1,3mill) for å komme raskt i gang med dette viktige

opplæringstilbudet til ansatte der målet er å bli enda bedre til å få fram brukernes muligheter for

egenmestring og opprettholdelse av funksjonsnivå så lenge som mulig.

Brukerrettede tiltak

Diabetes ros'ektet i Hallin dal

Diabetesprosjektet i Hallingdal drives av Frisklivsentralene. Prosjektet er allerede i gang med 35

deltagere fra hele da len. lit fra Hallingdalkommunenes størrelse og ressurser, er det hensiktsmessig

at Hallingdalsregionen benytter kompetanse på tvers av kommunegrenser for å gi et best mulig

tilbud til brukere der brukere bor.

KID og KIB kurs 


Dette er lavtersektilbud fra psykisk helse der deltagerne får verktøy for å mestre lett depresjon og

belastninger i hverdagen. Dette kurstilbudet har også vært gitt til ansatte i Hol kommune med gode

resultater.

Lyst på livet 


Hensikten er å fremme egen helse og livskvalitet hos seniorer gjennom egen refleksjon rundt vaner

og mønster i hverdagen. Det økende antallet eldre gjør at vi må arbeide på nye måter og rette fokus

mot folks egne muligheter for å ta kontroll over sine nære forhold som påvirker helsa. Lyst på livet

drives av og for pensjonister.

Dialo m te for brukere

I september 2013 arrangerte vi en dialogkonferanse med fokus på gjensidig informasjon og

samhandling mellom brukere og Hallingdal lokalmedisinske tjenester. Samhandlingsreformen er

svært tydelig på viktigheten av brukermedvirkning. Dersom brukerne i større grad kan påvirke sin

egen situasjon, vil det styrke brukerens motivasjon til å bidra til egenhelsen. Det planlegges nytt

dialogmøter med brukerfokus i juni 2014.

Felleskurs for år rende

Målet er å bidra til økt kunnskap om sykdom, rettigheter og behandling og anledning til å møte andre

i samme situasjon og dele erfaringer samt støtte til å mestre hverdagen.

KML —koordinator

Fag- og styringsrådet ser at det er behov for en ressurs som kan drive samarbeidsprosjektene

framover og bidra til fortsatt utvikling av nye samarbeidstiltak mellom helseforetaket og

Hallingdalskommunene. Organisering av ulike typer kurs og felles tiltak tar mye tid, og det er

urealistisk å forvente at dette arbeidet skal holdes i gang av «ildsjeler» fra de ulike kommunene —på

toppen av alle oppgaver de allerede har. Oppgaven med å søke offentlige prosjektmidler til felles

Hallingdal-tiltak er også tidkrevende.
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Fag og styringsrådet anbefaler derfor at det ansettes en felles KLM-koordinator i Hallingdal med 50 %

stillingsressurs. Stillingen skal ha en tydelig arbeidsbeskrivelse og samarbeide tett med helse- og

omsorgsledergruppa i Hallingdal, Utviklingssenteret for sjukeheimer, VVHF og Kompetanse, fag- og

styringsrådet.

Fag- og styringsråd slås sammen med Kompetanseutvalget

Kompetanseutvalget og Fag- og styringsrådet i Hallingdal slås sammen og får navnet Kompetanse,

Læring- og mestrinsgrådet (KLM-råd, med representanter fra VVHF og kommunene). Rådet får et

tydelig mandat fra helse- og omsorgsledergruppa og prosjektgruppa til hovedprosjektet. Det nye

KLM-rådet skal jobbe videre med å utvikle samhandlingstjenester innen KLM-området og bistå med

innspill og råd for KLM-koordinatoren. Rådet definerer og lager plan for fag- og utviklingsområder

som naturlig skal høre inn under KLM —området.

Fysisk plassering av KLM-tjenestene og KLM-koodinator

Felles KLM-koordinator i 50 % stilling, knyttes fysisk til Hallingdal lokalmedisinske senter på Al.

Vedkommende må regne med å bevege seg en god del ut i regionen. Fag- og styringsrådet mener, i

tråd med signalene som har kommet fra kommunene, at KLM-tjenestene skal «flyte» rundt i

Hallingdal. Det vil si at tilbudene i størst mulig grad skal komme til brukerne —ikke omvendt. Dette lar

seg ikke alltid gjøre. Noen pasientgrupper opplever at det er lettere å dra til nøytral grunn et annet

sted. Dette åpner for minst tre måter å samarbeide på;

Kursholdere / helsepersonell kommer rundt til de ulike kommunene med sine kurs/tjenester.

Brukergrupper / pårørende reiser til andre kommuner for å delta på kurs/tjenester.

Brukergrupper / pårørende kommer til basen til KLM-koordinatoren for å delta på kurs /

tjenester.

Samarbeid med Friskliv

Friskliv i Hallingdal er en svært sentral samarbeidspartner for KLM. Diabateskursene som er i gang,

går ut fra Frisklivsentralene, og det er naturlig å tenke at flere kurstilbud skal gjøre det samme. I

Bærum er Læring og mestring slått sammen med Friskliv. Arbeidsgruppen ønsker å se nærmere på

denne modellen som oppfattes som ryddig og enklere for brukerne å forholde seg til siden Lærings-

og mestringstilbud og Frisklivtilbud kan være til forveksling like.
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5. FOLKEHELSE
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For 50 år siden handlet folkehelsarbeidet i Norge om å stagge smittsomme sykdommer som

tuberkulose, polio og meslinger. Det foregikk gjennom vaksinering, hygienetiltak og folkeopplysing.

I dag er folkehelsearbeidet knyttet til å hindre utbredelsen av de ikke smittsomme sykdommene;

overvekt, hjerte-karsykdommer, diabetes, kols, kreft, rusmisbruk og psykisk sykdom. Her er

utfordringene helt annerledes fordi sykdommene i stor grad oppstår som resultat av selvvalgt livsstil

—ikke smittsom bakterie.

Den nye Folkehelseloven fra 2012 er i tråd med en av grunntankene i Samhandlingsreformen;

samfunnet må skifte retning fra reparasjon av oppstått sykdom til systematisk innsats for å bevare

det friske menneskets tilstand lengst mulig. Dette handler om samfunnsøkonomi men også om

individets livskvalitet.

Mens kommunehelsetjenesteloven la oppgavene direkte til helsetjenesten i kommunen, er nå

ansvaret løftet til rådmannen under mottoet; "Helse i alt vi gjør". Folkehelsearbeidet starter allerede

når babyen er i mors liv. Det fortsetter i barnehagen, opp gjennom skoletiden og omhandler også

hvordan både barn og voksne får utfolde seg og være del av noe kulturelt. Hvordan kommunen

utformer sine reguleringer og planer påvirker folkehelsa, og det samme gjelder hvordan

helsesektoren jobber proaktivt og griper tidlig inn når noe ikke er som det skal.

I dag er det over 1000 mennesker i Hallingdal som er ansatt for å jobbe med folk som allerede er over

på sykdomssiden av helseskalaen. Bare 1,2 personer har stillinger som er definert spesifikt til

folkehelsearbeid! Hvis Hallingdalkommunene skal klare å snu mønsteret fra reparasjon til
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forebygging, må det også legges innsats i dette arbeidet ved gradvis å begynne å omfordele ressurser

over til forebyggende innsats.

Arbeidsgruppa / Folkehelsegruppa foreslår følgende tiltak for Hallingdal:

Folkehelse ru a videref res som en permanent møtearena der gruppas medlemmer utgjør de

som til enhver tid har fått tildelt folkehelsansvaret i sin kommune samt en representant fra

miljøretta helsevern. Gruppa skal være et faglig nettverk og et samarbeidsorgan for

Folkehelsearbeidet i Hallingdal.

Felles folkehelsebase innf res i Hallingdal. Gruppa anser at folkehelsearbeidet i regionen på

denne måten vil få et sterkt, faglig løft og bringe folkehelsearbeidet i alle kommunene raskere

opp på et høyere nivå. Gruppa anbefaler at fase 1 i felles folkehelsebase gjennomføres på

følgende måte:

Felles folkehelsebase etableres med utgangspunkt i fagmiljøet rundt miljørettet helsevern og

Kommuneoverlegeforumet.

Folkehelsegruppa, kommuneoverlegeforumet og miljørettet helsevern oppretter faste

møtepunkt (2-3 ganger i året) for å videreutvikle folkehelsearbeidet i Hallingdal samt drøfte

og løse utfordringer knyttet til folkehelse —både i kommunene og regionalt.

Kommuneoverlegeforumet, eller en utvalgt representant fra gruppen slik den er i dag,

ivaretar den samfunnsmedisinske kompetansen inn mot Felles Folkehelsebase inntil det

eventuelt blir aktuelt å utvide basen med egen samfunnsmedisinsk stilling.

C) Det ansettes en felles folkehelsekoordinator i 50 % stillin fra 1/1-2015. Stillingen anbefales

knyttet til miljørettet helsevern da de allerede har relevant folkehelsefokus samt velfungerende

samarbeid med kommuneoverlegeforumet. Felles folkehelsekoordinator får ansvar for:

innhenting av grunnlagsdata for alle 6 kommuner i forbindelse med arbeidet med

oversiktsdokumentet som er lovpålagt.

initiativtaker for felles kunnskapsbaserte, folkehelsetiltak i Hallingdal (for eksempel

Fysisk aktivitet i skolen)

sekretariatsfunksjonene for felles folkehelsebase og folkehelsegruppa

koordinering av ulike høringer

aktiv oppdatering og tilrettelegging av nettsider

støtte og motivere de kommunale Folkehelsearbeiderne i Hallingdal

holde i dialogen med VVHF og BFK —som har forpliktet seg til å bidra i det kommunale og

interkommunale folkehelsearbeidet.

Som en del av Felles Folkehelsebase, ønsker gruppa at det utvikles en felles nettside som

inneholder oversiktsdokumenter, statistikk, fakta, lovverk og annet som er relevant i det

daglige folkehelsearbeidet.

Etter en prøveperiode på ett år, må tiltaket evalueres og det må eventuelt vurderes en

opptrapping av felles stillinger jfr. intensjonen i forprosjektrapport 4, «Forebygging og

folkehelse».

D) Felles mal for oversiktsdokument Folkehelse

Arbeidsgruppa anbefaler at kommunene i Hallingdal innfører felles mal for Oversikt Folkehelse.

Det medfører at en del av datainnsamlingen kan effektiviseres ved at Felles

Folkehelsekoordinator tar ansvar for innsamling for alle kommuner. I tillegg vil en felles mal gjøre
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det lettere å sammenligne utfordringene i de ulike kommunene og eventuelt igangsette felles

tiltak.

E) Statistisk grunnlag

I tillegg til å benytte tilgjengelig statistikk fra Folkehelseinstituttet / direktoratet,

Helsedirektoratet og Buskerud Fylkeskommune, mener arbeidsgruppa at Hallingdal er tjent med

å systematisere lokal statistikk på tre områder; skader og ulykker lokalt, Ungdata og Vektmåling i

3. og 8. klasse.
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6. DEMENTE MED SÆRLIGEBEHOV
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Det er ca 70 000 personer med demens i Norge. En antar at tallet på personer som blir rammet, vil

øke. En studie ved norske sjukeheimer viste at om lag 80 % av pasientene har kognitiv svikt (har blant

annet med oppmerksomhet, hukommelse og språk å gjøre) som kan knyttes til demenssykdom.

Forekomsten av demens øker med alderen:

17 % hos personer i aldersgruppa 80-84 år

31 % hos personer i aldersgruppa 85-89 år

40 % i aldersgruppa over 90 år

Hallingdal har en relativt eldre befolkning enn Norge for øvrig, og sammen med den kommende

eldrebølgen, vil denne problematikken bli svært aktuell i Hallingdal i de nærmeste årene.

Forekomsten av psykotiske og aggressive symptomer hos en demenspasient øker med

alvorlighetsgraden av demenssykdommen og kan oppleves særlig utfordrende for personen selv. De

fleste av pasientene i denne gruppa krever en-til-en bemanning hele døgnet.

Kompetansebygging
Enkelte av Hallingdalkommunene vil om få år stå overfor utfordringer innen rekruttering av

fagpersonell fordi det er mange arbeidstakere som er 60 + i dag. Kartleggingen viser at kun 3-5

prosent har formell utdanning innen demens. Dette bør en se på felles i Hallingdal gjennom ulike

utdanningstiltak.
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Demensteam
Gruppa mener at hver kommune skal ha sitt eget team som ivaretar situasjoner og brukere på ett gitt

nivå. I tillegg må det etableres et interkommunalt, ambulant team med et brett faglig ståsted som

innehar spisskompetanse på demens og psykiatri.

Behov for døgnplasser
Atferds- og psykiatriske tilleggssymptom ved alvorlig grad av demens (APSD) er akutt sykdom og gir

trolig de mest belastende symptomene ved demenssykdom. APSD forekommer hyppig, og øker etter

hvert som demenssykdommen utvikler seg. Behandlingen er svært krevende.

Det en i dag erfarer, er at for pasientgruppen APDS må flere kommuner kjøpe tjenester av andre

kommuner, av private eller sende pasienter til akuttinnlegging i spesialisthelsetjenesten.

Kommunene klarer ikke selv å gi et fullverdig tilbud til denne pasientgruppa. Gruppa mener den

beste måten å møte slike utfordringer på, er å samarbeide om og bygge opp et sterkt og godt faglig

miljø i ei felles avdeling i Hallingdal for denne pasientgruppa med 4-6 plasser.

Samarbeide med helseforetaket

Fra oktober 2013 er det alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad, som er spesialisthelsetjenesten sin

kontakt for Hallingdalkommunene. Klinikken har kommet med forslag til tiltak som de kan klare å få

til innenfor eksisterende økonomiske rammer. Dette er tilbud som Blakstad har prøvd ut for Asker og

Bærum, men de vil også prøve å gi samme tilbud til Hallingdalkommunene. Dette innebærer

telefontilgjengelighet, team fra poliklinikken kommer på besøk, hospitering etter avtale i

døgnseksjonen og undervisningsdager for personell i kommunehelsetjenesten.
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7. PSYKISKHELSEOG RUS
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Barne og ungdomspsykiatrien ( BUP) og kommunene i Hallingdal.

I 2013 var situasjonen hos BUP på Hallingdal sjukestugu preget av utfordringer med å rekruttere til

vakante fagstillinger. Dette har preget behandlingskapasiteten til BUP på Hallingdal sjukestugu og

ført til at det ble nedsatt en arbeidsgruppe med BUP og kommunene som deltagere, høsten 2013.

Gruppa har utviklet en samarbeidsplan for 2014:

Lokalt tilbud. BUP skal fortsatt ha lokalisert et tilbud ved Hallingdal sjukestugu.

Tverrfaglig konsultasjonsteam . Kommunene kommer sammen og eta blerer et tverrfaglig

konsultasjonsteam som BUP deltar i. Henvisninger til BUP og pasienter klare for utskrivning

kan drøftes. Fast møtetidspunkt etableres.

Veiledning på video . Det er mulig å veilede kommunene over telematikk i enkelt saker, hvor

saksansvarlig er på BUP Ringerike. Det er avgjørende at BUP Ringerike får egen telematikk.

Dette etableres i 2014. Kommuner som ikke har tilgang på telematikk, kan benytte dette hos

BUP ved Hallingdal sjukestugu eller NAV-kontorene i kommunene.

Konsultasjoner med inntaksteam. Det er ønskelig fra BUP sin side at det konsulteres oftere

med inntaksteam på Ringerike BUP før en sender henvisning. Dette gjelder spesielt på saker

som er uklare eller har vært i BUP i flere omganger. Dette for å "sile" de rette sakene til BUP

slik at kommunene ikke skal oppleve unødige avslag.

Tilbakemeldinger til henvisere/fastlege. Tilbakemeldinger til henvisere/fastlege underveis i

behandlingsforløpet ved BUP er et viktig samarbeidstiltak.
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• Plan for 2014 —evelueres ved årets utgang.

Prosjekt «Ungdomslosen»

Det er søkt om statlige midler til et prosjekt som vi kaller Ungdomslosen. Det innebærer at det

ansettes to miljøarbeidere som skal være bindeleddet mellom Ål og Gol Vgs og elevenes

hjemkommuner. Ved å jobbe proaktivt med elevene, er målet at flere fullfører vidergåene skole

på en best mulig måte. Alle kommunene, NAV, Oppfølgingstjenesten og de to Videregående

skolene er med på søknaden. Et realt samhandlingstiltak!

Helse- og omsorgsledergruppa i Hallingdal har bestemt at Gol skal være vertskommuen for de to

miljøarbeiderne hvis søknaden går gjennom.

Prosjekt «Utvikling av de kommunale akutte døgnplassene(KAD)»

Det er også søkt om milder til et prosjekt som handler om å sytematisere og formalisere tilbudet

ved de kommunale akutte døgnplasser i forhold til pasienter med rus-/psykisk

helseproblematikk. Veilederen for kommunale akutte døgnplasser handler pr i dag bare om

pasienter med somatisk (fysisk) sykdom, men det er i dag allerede delvis praksis å ta inn

pasienter med psykisk helse/rus-problematikk i Hallingdal.

Målet med dette prosjektet er å gi et forsvarlig tilbud i kommunale akutte døgnplasser også

innen for psykisk helse og rus med gode prosedyrebeskrivelser og avtalebasert mulighet for

tilkalling av personell fra hjemkommune eller psykiatrisk klinikk sine polikliniske avdelinger på

Hallingdal sjukestugu Dette for å sikre god samhandling ved utskriving til neste ledd i omsorgs-

eller behandlingskjeden enten dette er tilbakeføring til egen kommune eller behandlingstilbud i

spesialisthelsetjenesten.
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8. FRA PROSJEKTTIL DRIFT

Prosjektet foreslås avslutte 31/12-2014 for å gå over i ordinær drift.

En forutsetning for videreføring av samhandlingen mellom kommunene i Hallingdal og

helseforetaket, er at kommunene samarbeider om en stilling tilsvarende samhandlingssjef i Vestre

Viken HF. Vestre Viken HF ivaretar sine forpliktelser i det videre samarbeidet med kommunene

gjennom sin samhandlingssjef.

Stillingen som samhandlingsleder i Hallingdal vil innebære å sikre at konsekvensene av

samhandlinsgreformen blir best mulig ivaretatt med de ressursene som kommunene har til rådighet.

All erfaring gjennom prosjektperioden tilsier at det er nødvendig å ha dedikerte personer med

tydelige definert ansvarsområder hvis man skal klare å gjøre endringer som kommer på utsiden av

de satte strukturene i hver kommune.

Derfor foreslår denne rapporten 1,5 stillinger knyttet til Hallingdal lokalmedisinske tjenester;

50 % stilling som Felles Folkehelsekoordinator

50 % stilling som KLM-koordinator (Kompetanse, Læring og mestring)

50 % stilling som Samhandlingsleder i Hallingdal

Nye stillinger knyttet til intermediær avdeling og stillinger knyttet til forsterket demensavdeling, er

ikke medberegnet her.

Til de tre foreslåtte halve stillinger regnes lønnskostnader inkludert sosiale utgifter pluss driftsutgifter

til samlet kr. 1.500.000. En kostnadsfordeling etter folketall vil se slik ut:




Innbyggere 010114 Prosentandel folketall Fordeling kostnad

Flå 1033 5,0 75.000

Nes 2445 16,7 250.500

Gol 4631 22,5 337.500

Hemsedal 2295 11,2 168.000

Ål 4713 22,9 343.500

Hol 4452 21,7 325.500

Hallingdal 20569 100,0 1.500.000
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9. KONKLUSJONER

1. Videreføring av prosjektets arbeidsområder
Kommunene i Hallingdal oppretter en fast stilling, minimum 50 %, som

samhandlingsleder tilknyttet regionrådet. Stillingens innhold bestemmes av

rådmannsutvalget. Kommunenes samhandlingsleder samarbeider tett med

helseforetakets samhandlingssjef og inngår i Lokalt samarbeidsutvalg. Stillingen skal

evalueres etter tre år.

2. Intermediæravdelingen
Arbeidsgruppen for intermediæravdelingen videreføres fram til avdelingens oppstart.

Arbeidsgruppen utreder driftsmessige utfordringer og tilrår løsninger for partene.

3. Kompetanse, læring og mestring.
Det opprettes et interkommunalt kompetanse-, lærings- og mestringsråd (KLM-

råd) med deltagelse fra VVHF. Lokalt samarbeidsutvalg gir mandat til rådet.

Hemsedal kommune tillegges inntil videre ansvar for at arbeidet videreføres.

Det opprettes en fast 50 % interkommunal stilling som koordinator for

kompetanse-, læring- og mestringstjenester (KLM-koordinator). Stillingens

innhold bestemmes av Helse- og omsorgslederforum. Stillingen knyttes til

regionrådet og lokaliseres ved Hallingdal lokalmedisinske senter. KLM-

koordinator leder arbeidet i KLM-rådet og samarbeider tett med helseforetakets

lærings- og mestringspersonell. Stillingen skal evalueres etter tre år.

KLM-rådet får i oppdrag å arbeide videre med en samordning mellom

frisklivsarbeidet og lærings- og mestringsarbeidet i kommunene. KLM-rådet skal

sikre at pågående eller framtidige prosjektsøknader innen fagfeltet tilknyttes en

ansvarlig kommune.

4. Folkehelse
Folkehelsegruppa videreføres med en deltager fra hver kommune utpekt av

rådmannen. Rådmannsutvalget gir mandat til gruppen.

Det opprettes en fast 50 % interkommunal stilling som folkehelsekoordinator.

Stillingen knyttes til regionrådet, og rådmannsutvalget bestemmer lokalisering.

Stillingen skal evalueres etter tre år.

5. Demens
Det etableres et interkommunalt demensteam med avtale om samarbeid med

Vestre Viken HF, klinikk for psykisk helse og rus. Helse- og omsorgslederforum

utnevner medlemmer fra kommunene og gir teamet mandat. Nes kommune

tillegges inntil videre et ansvar for at arbeidet videreføres.

Rådmannsutvalget nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede nærmere en

etablering av felles døgnplasser for ressurskrevende demente i Hallingdal.
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6. Psykiskhelseog rus
Psykiatrikoordinatorgruppen (6 kommunale representanter og 1 representant fra

VVHF) videreføres som samhandlingsorgan innen psykisk helse og rus. Helse- og

omsorgslederforumet - i samråd med klinikkledelsen i VVHF —beslutter mandat

for denne gruppen.

Vertskommunene for de aktuelle prosjektsøknadene ivaretar oppfølgingen av

Prosjekt Ungdomslosen (Gol kommune) og Prosjekt Kommunale akutte

døgnplasser (Hol kommune).

7. økonomi
Kostnadsfordeling for nyopprettede interkommunale stillinger avgjøres i

Regionrådet.

De aktuelle interkommunale stillingene innen samhandling skal aktivt søke

prosjektmidler til den aktivitet som iverksettes i Hallingdal.
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