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Løten kommune avgir slik høringsuttalelse som framgår under rådmannens vurdering og
konklusjon.

Utrykte vedlegg Samhandlingsreformen - høringsdokumenter
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Helse- og omsorgsdepartementet fremla den 18.10.10. forslag til ny folkehelselov og ny lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester. Lovforslagene er en følge av forslaget om
samhandlingsreformen for helsesektoren.

Hovedintensjonen med samhandlingsreformen er å sikre en bedre koordinering av tilbudet til
pasienter med behov for sammensatte tjenester på flere nivå. Demograflsk og teknologisk
utvikling, lokale forutsetninger og tilgang på kompetanse tilsier at arbeidsdelingen mellom
nivåene (kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten) vil måtte endres over tid.

Det er svært omfattende dokumentasjon og utredning som nå er sendt ut til høring. Det vises i
denne forbindelse til htt s://fremtidenshelsef eneste.re 'erin en.no/.

I forbindelse med høringen har KS utarbeidet et konsentrat som følger denne saken som utrykt
vedlegg.



Rådmannen har lagt fram flere saker om Samhandlingsreformen tidligere. For Løtens
vedkommende gjelder følgende:

Kommunestyret vedtok i 2008 som en del av den kommunale planstrategien at det skulle
utarbeides en kommunedelplan for velferd.
Kommunestyret har seinere vedtatt å splitte dette arbeidet i fire utviklingsområder:

A) Eldreplan. Forutsettes gjennomført i 2011
B) Gjennomgang av ressurssituasjonen og ressursfordelingen innenfor tjenesteområdet

velferd med særlig vekt på en utviklingsprosess innen barnevernet. Forutsatt
gjennomført i 2011.

C) Deltakelse i en interkommunal utredningsprosess i samarbeid med Hamar og Stange
kommune om felles samfunnsmedisinsk enhet for kommunene (vedtatt i 2010.
forutsettes avsluttet i 2011).

D) Deltakelse i en interkommunal samarbeidsprosess sammen med Hamar, Stange og
Ringsaker samt med sykehuset Innlandet om en regional helseplan. Den regionale
helseplanen er tiltenkt funksjonen som plan for iverksetting av samhandlingsreformen i
Hamarregionen (vedtatt og påbegynt i 2010).

Det sistnevnte planarbeidet er forankret i ordfører-/rådmannsmøtet (ORM) for de fire
kommunene. ORM er oppdragsgiver for dette prosjektet mens rådmannen og en representant
for ledelsen i Sykehuset Innlandet (SI) utgjør styringsgruppa. De ansatte i de fire kommunene
har oppnevnt en ansattes representant.

Selve utredningsprosessen ledes av ei prosjektgruppe med kommuneoverlegen i Hamar som
leder. Fra Løten kommune deltar kommunalsjefen for Velferd.

Sistnevnte arbeid vil i stor gad måtte fange opp og forholde seg til forslagene som nå er lagt ut
til høring.

Lovhjemmel  Lov om kommunehelsetjenester

Rådmannens vurdering og konklusjon

Rådmannen foreslår at Løten kommunes avgir følgende høringsuttalelse:
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Løten kommune mener at samhandlingsreformen er en riktig reform. Det kan ikke være
annet enn riktig og fornuftig at en så liten del av pasientbehandlingen som mulig skjer
i sykehus. Den demografiske utviklingen og den medisinske teknologien er gode
grunner for å hevde dette. Den demografiske utviklingen tilsier at langt flere vil trenge
omfattende medisinsk behandling. Det vil være gal ressursbruk å bygge et enda mer
ressurskrevende sykehusvesen for å dekke opp dette hehovet i ftamtida.
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Altså må en større andel av behandlingsressursene settes inn der innbyggerne bor.

Kommunene må følgelig utvikle sin helsetjeneste. Behandling utenfor sykehus vil bli
rimeligere og med de samme ressursene som brukes i dag vil man nå flere pasienter.

Det er på det rene at mange kommuner er for små til sjøl å løse disse utfordringene. Så
lenge det ikke er vilje til å slå sammen kommuner, må dette skje via interkommunalt
samarbeid.

Det er to viktige hensyn som må tas for at samhandlingsformen skal bli vellykket: For
det første kan ikke kommunene bygge ned sine nåværende tjenester for å bruke større
ressurser til heletjenester. Altså må samhandlingsreformen fullfinansieres fra statens
siste. Det bør gå lang tid før finansieringen skal inngå i rammefinansieringsordningen,
min 5 år.

Løten kommune peker også på at noen av helsetjenestens viktigste ressurser på
kommunenivå, er organisert som privat praksis. Driftsavtaler for leger og
ftsioterapeuter vil representere en for løs tilknytning til kommunehelsetjenesten. Det
blir krevende å lede disse yrkesgruppene når man ikke har normal styringsrett over
dem.

Det blir heller ingen lett styrbar tjeneste så lenge organiseringen av helsetjenesten i
store deler av landet vil måtte bli interkommunal.

Utskrift til: Helse- og omsorgsdepartementet
KS Hedmark og Oppland
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Formannskapets vedtak

Løten kommune avgir slik høringsuttalelse som framgår under rådmannens vurdering og
konklusjon.

Formannskapets behandling

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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