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HELSETJENESTER FOR ELDRE. PLAN FOR SAMHANDLING MELLOM HELSE NORD 
OG KOMMUNEHELSETJENESTEN - HØRINGSSVAR FRA HARSTAD KOMMUNE 
 
Harstad kommune gir følgende høringssvar på, Helsetjenester for eldre, plan for 
samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten. 
 
Høringssvar har vært behandlet i kommunestyret 25. oktober 2018 i sak 135/2018 og 
kommunestyret har fattet følgende vedtak: 
 

Harstad kommunestyre tar sak om plan for helsetjenester for eldre - Plan for 
samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten til orientering og 
fremmer sakens høringssvar til Helse Nord.  
 
Harstad kommunestyre viser til rådmannens forslag til høringssvar, og vil spesielt 
vise til «Målområde 1 – helhetlig pasientforløp og samhandling». For «skrøpelige 
eldre» vil bygging av det vedtatte Helsehuset i tilknytning til UNN Harstad være det 
viktigste tiltaket for å oppnå helhetlig pasientforløp og god samhandling. 
 
Harstad kommunestyre anbefaler på det mest innstendige at avklaring i spørsmålet 
skjer snarest vedrørende Helsehuset i Harstad kommune. 

 
Høringssvar til Helse Nord 
Helse Nord har i sin plan om helsetjenester for eldre en god oversikt over situasjon og 
utfordringer, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Utfordringer og 
mangler som også Harstad kommune registrerer. Mål og tiltak i planen synes å være 
dekkende for mange av utfordringene.  
  
Mål og intensjon i samhandlingsreformen er ikke realisert og vi registrer at deler av det 
lovpålagte avtaleverket ikke følges opp av partene. Harstad kommune ønsker å påpeke at 
dagens mangler og utfordringer knyttet til samhandling mellom nivåene, og spesielt 
utfordringer knyttet til inn- og utskriving av pasienter i sykehus, samt manglende 
helhetlige pasientforløp, må rettes opp til god praksis.   
  
Kommuner og helseforetak har etablert strukturer og avtaleverk for sammen å kunne gi 
bedre helsetjenester gjennom samhandling mellom nivåene. Har vi fått de resultater vi 
forventet? Vi har dokumentert hva som svikter, vi må ha bedre kunnskap om hvorfor og 
hvor det svikter. Harstad kommune mener at organisering og struktur som er etablert for 
gjennomføring av samhandlingen bør vurderes.   
  
En god måloppnåelse av tiltakene i Plan for samhandling mellom Helse Nord og 
kommunehelsetjenesten, er avhengig av omforente løsninger gjennom god samhandling 
mellom kommune og sykehus.  
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Målområde 1 – helhetlige pasientforløp og samhandling Det fremmes mange gode tiltak i 
samhandlingen mellom nivåene som vil kunne gi mer effektive tjenester med bedre 
resultat for pasienten.   
  
Kommunen ser utfordringer knyttet til egen organisering av omsorgstjenesten. Sykehus 
har spesialisert legetjeneste og kommunen har sykepleiefaglig omsorgstjeneste. Pasient 
skrives ut fra sykehus med høyspesialisert medisinsk kompetanse, til kommunal 
hjemmetjeneste som i hovedsak består av sykepleiefaglig kompetanse og et begrenset 
legetilbud. Dette gir kommunale tjenester utfordringer, en utfordring som er tiltatt de 
senere år med grunn i kortere liggetid i sykehus og økende grad av komplekse pasienter. 
Kommuners medisinskfaglige kompetanse i omsorgstjenestene bør vurderes.  
  
Manglende medisinsk pasientinformasjon etter innleggelse i sykehus er et avvik som kan 
ha kritisk betydning for pasienten. Informasjon foreligger ikke alltid i nødvendig grad og til 
rett tid. Kommunal omsorgstjeneste er avhengig av god medisinsk informasjon fra 
sykehuset om behandlingsstrategi og medisiner, for å kunne ivareta pasient på en 
forsvarlig måte. Denne type avvik må kommune og sykehus finne løsninger på.  
  
Tjenestenivåene må sammen avklare roller, oppgavedeling og forventning til hverandre. 
Spesielt blir dette viktig når tjenester skal effektiviseres og oppgaver skal forskyves 
mellom nivåene.    
  
Målområde 2 – bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten Tilstrekkelig kompetanse anses som en kritisk faktor for å kunne 
ivareta dagens og fremtidens oppgaver innen helse og omsorg i kommunen. I dag ser vi 
store utfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell, spesielt sykepleier og lege. 
Økt ansvar og nye oppgaver for kommunehelsetjenesten forsterker behovet. En god og 
effektiv spesialisthelsetjeneste betinger en god kvalitet i kommunalt nivå. 
Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må ha en felles strategi for 
kompetanseheving og rekruttering av helsepersonell.  
  
Målområde 3 – forebygging Harstad kommune mener det er viktig å fokusere på 
forebygging generelt og sekundærforebyggende tiltak for eldregruppen. Kommunen kan 
gjennom systematisk kartlegging og strukturerte tiltak få gode resultater som utsetter 
behov hos pasient og reduserer ressursbehovet i kommunen. I dette arbeidet kan 
spesialisthelsetjenesten bidra med kompetanse.   Harstad kommune ser det som viktig og 
riktig at Helse Nord fremmer en egen plan for helsetjenester for eldre med fokus på 
samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
 
 
Med hilsen 
 
Roger Rasmussen 
Saksbehandler 
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