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for nye

på høring.

Bakgrunnen
for saken er at Sande og Holmestrand
kommuner
ble slått sammen til nye
Holmestrand
kommune
1.1.2020.
Sande kommune
har tilhørt Vestre Viken HF sitt
opptaksområde,
mens Holmestrand
kommune
har tilhørt Sykehuset
i Vestfold HF sitt
opptaksområde.
Denne helseforetakstilhørigheten
er en midlertidig
løsning i 2020,
mens avklaring av en permanent
løsning pågår.
Rapporten
beskriver
dagens situasjon og hva som skjer ved endring av
helseforetakstilhørighet,
samt gir en oppsummering
av de to alternativene.
Rapporten
skal sammen med innspill fra høringsinstansene
danne grunnlag for beslutning
om
helseforetakstilhørighet
for nye Holmestrand
kommune.
Høringsinstansene
står fritt til å kommentere
helseforetakstilhørighet
for nye Holmestrand
særlig tilbakemelding
på følgende:

-

-

alle forhold vedrørende
kommune.
Det anmodes

fremtidig
allikevel

Det er i rapporten pekt på fordeler og ulemper ved ulike løsninger
for
helseforetakstilknytning.
Hva mener høringsinstansen
er den beste løsningen,
hvilke forhold legges det særlig vekt på?

om en

og

Det er i rapporten
lagt vekt på at valg av helseforetakstilhørighet
kan ha betydning
for samarbeid
og samhandling
mellom nivåene, samt for planlegging
og utvikling av
et helhetlig helsetilbud.
Hvordan vurderer
høringsinstansen
dette?

— Er det andre

forhold

utover

det som fremkommer

av rapporten

som bør vektlegges?

Høringsinnspillene
vil være en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget,
og Helse SØr-Øst
RHF ber høringsinstansene
vurdere behovet for å involvere berørte i egne
organisasjoner,
herunder ansattes organisasjoner
og aktuelle brukerråd.
Høringsinstanser
er kommunene
i opptaksområdet
til Vestre Viken HF og Sykehuset i
Vestfold HF, Fylkesmannen i Viken, Fylkesmannen
i Vestfold og Telemark, Viken
fylkeskommune,
Vestfold og Telemark fylkeskommune,
Pasient— og brukerombudene,
Samarbeidsforumet
av funksjonshemmedes
organisasjoner
(SAFO),
Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon
(FFO) og Kreftforeningen,
samt
foretakstillitsvalgte
og brukerutvalg
i de berørte helseforetakene.
Høringssvar

sendes til postmottak@helse—sorost.no

med kopi til gunvor.m.ofst12@helse-

sorost.n0

Høringsfristen

Med vennlig

er 10. mai 2020.
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