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Høringssvar -plan for samhandling mellom Helse Nord og 
kommunehelsetjenesten 
Viser til høringsbrev på helse-nord.no 
 
Det er positivt at Helse Nord ønsker et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten om en 
pasientgruppe som har behov for komplekse og koordinerte helsetjenester. 
 
Planen er oppgitt å gjelde for Helse Nord, men flere av tiltakene handler om kommunehelsetjenesten, 
blant annet er det nevnt at «Fastlegene og kommunale institusjoner anbefales å anskaffe sikker 
videobasert kommunikasjonsløsning for trepartskonsultasjon som tilfredsstiller kravene for Norm for 
informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Dette for å forenkle drøfting og avklaring av 
innleggelser i sykehus. Frist 1 januar 2020.» 
 
En slik modell med trepartskonsultasjon for drøfting og avklaring av innleggelser i sykehus kan være 
svært hensiktsmessig, spesielt i kommuner med lang reisevei til sykehus. Røst kommune har et 
pågående prosjekt med mål om å redusere avstandsulemper og behov for pasientreiser gjennom bruk av 
teknologi for økt dialog med spesialisthelsetjenesten. Så langt i prosjektarbeidet har vi erfart at det å 
opprette og drifte en slik løsning krever tid, ressurser og kompetanse både på sykehusene og i 
kommunene. For at løsningene skal bli nyttige i klinisk bruk må en rekke tekniske og organisatoriske 
forhold avklares og koordineres i nært samarbeid med utøvende helsepersonell. Det vil ikke være 
realistisk å kun overlate dette til det enkelte helsepersonellet som skal bruke løsningene, de kan da ende 
opp med kun å bli tidstyver.  
 
Røst kommune har gjennom prosjektet fått tilført midler fra Fylkesmannen i Nordland blant annet til å 
skaffe og drifte egnet kommunikasjonsutstyr. Det må avklares hvem som skal ta ansvaret og kostnadene 
for anskaffelse, installasjon, opplæring og drift i de andre kommunene og på fastlegekontorene, og 
hvordan dette skal foregå internt i Helse Nord. Det blir også svært viktig at Helse Nord i sin anbefaling 
bidrar til at kommunikasjonsløsningene som velges i kommunene blir kompatible med utstyret som skal 
brukes i Helse Nord. Det vil være en fordel å se dette i sammenheng med tiltaket om å gjøre 
internundervisning i sykehus tilgjengelig for kommunene. 
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I rapporten er det også nevnt at feil sjelden blir meldt fra om fordi avvikssystemene ikke er kjent eller 
lite brukervennlige og dette kjenner vi oss igjen i Røst kommune. Det er ikke nevnt tiltak i planen for å 
få på plass brukervennlige avvikssystemer som kan bidra til læring og forbedring. 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Kjell Arne Helgebostad  
 Kommuneoverlege  
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