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Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027  
 
Skien kommune takker for muligheten til å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 
2024-2027. Invitasjonen er behandlet av administrasjonen i kommunalområdet Helse og Velferd, 
samt av Utvalg for helse og omsorg (UHO). Saksprotokoll fra UHO ligger vedlagt (vedlegg 1). 
Høringssvaret gjenspeiler disse to prosessene, ved at det deles opp i innspill fra de to nevnte 
organene.  
 
Skien kommune slutter seg også til innspillene som oversendes fra Helsefellesskapet i Telemark.  
 
 
Innspill fra administrasjonen i Helse og velferd  
 
Helseforetakene har stor oppmerksomhet rundt ressurskrevende pasienter, og dette er også en 
gruppe kommunen har stor oppmerksomhet og fokus på. Kommunens vurdering er derimot at 
ressurskrevende tjenester kjennetegnes ulikt i henholdsvis spesialisthelsetjenesten og kommunen. 
Det er viktig å både være oppmerksom på og anerkjenne forskjellene i hva som kjennetegner 
ressurskrevende tjenester. På det viset kan både Helseforetakene og kommune, gjennom tett 
samhandling, ivareta ressurskrevende tjenester på en mest mulig effektiv måte for både Helseforetak 
og kommune, til beste for tjenestemottaker og deres pårørende.  
 
For å ivareta pasientsikkerheten og forsvarlighetskravet vil det kreve at samarbeidet med 
Helseforetak er tilstrekkelig systemsatt, formalisert og operasjonalisert i de tjenesteutførende ledd, 
eksempelvis med tydelige samarbeidsavtaler, konkret samarbeid omkring enkeltpasienter m.m. Mer 
hjemmebehandling fra helseforetakenes side forutsetter også samarbeid om teknologiske løsninger i 
hjemmet, hvilket vil innebære at den kommunale hjemmetjenestens bemanning og kompetanse trolig 
må styrkes betydelig.  
 
Unnværelse av tett samarbeid, vil kunne føre til risikoelementer som utydelig ansvars-
/myndighetsplassering, dobbeltarbeid og at det ikke gis nødvendige og forsvarlige tjenester av 
kvalitet i nivå og omfang. Tjenestemottakerne og deres pårørende risikerer også å motta en 
uforutsigbar tjeneste, samt at Helseforetak og kommunens samtidige tjenester ikke er så helhetlige 
og koordinerte som det forventes. Dette gjelder spesielt for de med behov for et sammensatt 
tjenestetilbud og hvor både Helseforetak og kommunen gir samtidige tjenester etter ulikt lovverk til 
hjemmeboende. Dette gjelder også der det er behov for medisinsk behandling og involvering av 
fastlege i tjenestetilbudet.  
 
Dette er etter kommunens vurdering et område som bør vies særlig oppmerksomhet i samarbeidet 
og helsefellesskapet. Etter kommunens vurdering er dette området uavhengig av type lidelse og 
tjenestemottaker-/pasientgruppe. Foruten begrunnelsene slik de fremkommer over, så er dette også 
viktig både med bakgrunn i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter og de 
forventede fremtidige utfordringer knyttet til å opprettholde forsvarlig bemanning og kompetanse i 
både spesialisthelsetjeneste og kommune. 
 
 
Innspill fra Utvalg for helse og omsorg 
 

-  UHO vil tilføye som en ekstra merknad til helseplan med henblikk til psykisk helse og rus. 
Området har blitt bygget ned over år som et ledd i samhandlingsreformen. Dette har nå gitt 
negative resultater ved at det er få behandlingsplasser for de sykeste, som ikke kan gjøre seg 
nytte av hva kommunen kan tilby av tjenester. UHO i Skien mener dette feltet bør løftes.  
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- Mangel på fastleger utgjør en svekket helsetjeneste i flere ledd. Vektlegging av behov for en 
mer bærekraftig fastlegeordning kan inkluderes i Nasjonal helse- og sykehusplan.  

 
- Til spørsmål nr. 3 i invitasjonen ønsker UHO å spille inn følgende; Sammen om barna 

(SAMBA) som eksempel på tjenester utviklet for pasientgruppen barn og unge med alvorlig 
sykdom. SAMBA er et kompetansesenter som Skien og Porsgrunn kommune, i samarbeid 
med Sykehuset Telemark HF, har opprettet. Målgruppen for senteret er barn med omfattende 
bistands- og tilretteleggingsbehov. Barn med ervervet skade eller sykdom, eller barn i 
terminal fase, kan også få opphold på senteret.  
 
UHO vil også spille inn Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF) ved Sykehuset 
Telemark HF som en tjeneste som er utviklet til barn om unge. SAF foretar utredning og 
oppfølging av barn og ungdom innenfor autismespekteret. Oppfølgingen gis i samarbeid med 
PPT og barnehage/skole. 

  
- Målsettingen i Stortingsmelding 24 «Lindrende behandling og omsorg» er en større åpenhet 

om døden. Utvalget mener dette perspektivet bør fremkomme tydelig i den nasjonale helse- 
og sykehusplanen.  

 
- Flerkulturelt utvalg har skrevet en uttalelse til UHO om invitasjonen til å komme med innspill til 

nasjonal helse- og sykehusplan. UHO ønsker at Helse- og omsorgsdepartementet gjøres 
kjent med denne, og dens innhold. Uttalelsen følger vedlagt (vedlegg 2).  

 
 
 
 


