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Akuttutvalgets delrapport - høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Aust-Agder har gått gjennom Akuttutvalgets delrapport. Rapporten er grundig
og påpeker enkelte utviklingstrekk i samfunnet som vil endre kravene til akuttjenestene

innenfor kommune- og spesialisthelsetienesten.

Det er mange horingsinstanser. Av den grunn har vi valgt a kommentere bare enkelte kapitler

fra den omfattende rapporten.

Kapittel 6.4 Felles planlegging av akuttmedisinske ressurser.
Etter kulepunkt 3 foreslar utvalget at samhandlingsavtalene ma inneholde punkt om felles
planlegging mellom kommuner og helseforetak. Etter dette kulepunktet bør det komme inn et

nytt kulepunkt som setter krav til regelmessige felles øvelser for nødetatene. de

samarbeidende kommunene og helseforetak. I fremtiden vil organisasjonene bUstørre, mer
komplekse og fordelt over flere lokalisasjoner og enheter. Dette setter større krav til planenes

innhold, til implementering av planer og rutiner, samt å etablere kultur for samarbeid pa tvers
av organisasjoner, enheter, ulike fag og miljøer. I denne sammenhengen er øvelser sentralt

Kapinel 6.5 Ledelse
6.5.1 Akuttmedisinske tjenester i kommunene, tredje avsnitt

Her omtales den rollen kommuneoverlegen har, I tillegg til det som allerede er beskrevet bør
det nevnes at kommuneoverlegen har en nøkkelrolle i utarbeidelsen og vedlikehold av

beredskapsplaner som omhandler helsemessig og sosial beredskap. Kommunene må legge til

rette for at dette tidkrevende arbeidet kan utføres på en god mate Dette bør inn som eget
forslag eller komme inn i nest siste kulepunkt
Gjennom flere tilsyn i kommuner har Fylkesmannen i Aust-Agder registrert at kommunene ikke
gir nok prioritet til beredskapsarbeidet I kommuneoverlegenes tjenesteplaner. Vi antar at Aust-

Agder ikke skiller seg nevneverdig fra kommuner ellers i landet. Ved ny kommunestruktur og
større kommuner blir behovet for gode planer for helsemessig og sosial beredskap forsterket.

Det bør også inn et nytt kulepunkt der kommunene blir bedt om a legge til rette for god
rekruttering blant allmennleger til tjeneste legevakten.
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Kapittel 6.9 Bedre samhandling og nytenking i personellbruken

Se kommentarene til kapittel 6.8.
Til utvalgets forslag: Vi foreslår et kulepunkt som forsterker kulepunktet om trening i

samhandling.

Kommunene og helseforetakene må avholde regelmessige øvelser der nødetatene,

tjenesteutøvere fra kommunene og foretakene samt andre aktuelle (Sivilforsvaret, Røde Kors,
Norsk Folkehjelp og andre) deltar.

Slike fullskalaøvelser er nødvendig for å høste erfaring med omfattende kommunikasjon,

logistikk og organisering i kriser. Det er også den måten tjenestene kan få prøve ut, evaluere
og foreta nødvendige korreksjoner av planverket.

Staten må sørge for at nødvendige midler settes av til dette.
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