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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune:  

Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst 

 
Helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune behandlet forslaget i møte 5.9.2018 og 
vedtok følgende: 

 
Fredrikstad kommune ser positivt på utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse 
Sør-Øst RHF. Retningen på planen vil få betydning for framtidige kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Fredrikstad kommune har, i Kommunedelplan helse og velferd 2016-2027, en målsetting om 
at helse- og velferdstjenestene i Fredrikstad kommune skal være likeverdige, trygge og 
effektive. Effektive betyr i denne sammenheng både virkningsfulle og kostnadseffektive.  
 
Et tett samarbeid mellom helseforetak og kommune er svært viktig for å sikre trygge, 
effektive og helhetlige pasientforløp. Overganger mellom tjenester trenger særskilt 
oppmerksomhet for å sikre gode forløp. Pasientene skal oppleve en helsetjeneste som, 
samlet sett, gir god kvalitet.  
 
God ledelse og styring er en forutsetning for å oppnå god kvalitet. De siste årene har seksjon 
Helse og velferd i Fredrikstad kommune gjennomført en omfattende omlegging av 
organisasjonen. Den nye organisasjonen består av enheter der det ligger til rette for at 
lederne kan drive strategisk og helhetlig planlegging, samordning og prioritering av 
ressurser.  
 
Spørsmålet er hva som kjennetegner god ledelse i samhandling mellom sykehus og 
kommune.  
 
Utgangspunktet må være at helseforetak og den enkelte kommune er likeverdige parter som 
er enige om hensikten med samarbeidet. For å nå et ambisiøst mål om færre liggedøgn på 
sykehus må et målrettet og forpliktet samarbeid mellom helseforetak og kommune være i 
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fokus. Det må utarbeides klare mål, som er forankret i personalgruppene og som ledere kan 
lede i retning av.  
 
Stikkord for et vellykket samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er, foruten 
forankring; kompetanse/opplæring, oppfølging/evaluering og en tydelig oppgave- og 
ansvarsfordeling.  
 
Utviklingsplanen påpeker at Helse Sør-Øst skal prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Videre at samarbeid rundt fagområder som rehabilitering og 
habilitering skal videreutvikles sammen med kommunene. Dette er svært positivt. Særlig 
innen områdene psykisk helse, rusarbeid og rehabilitering er det nødvendig å tydeliggjøre 
arbeidsdeling og ansvar, samt å styrke samhandlingen både på system- og individnivå.  
 
Fredrikstad kommune erfarer at det kan være mangelfull informasjon om pasient(er) etter 
behandling på sykehus. Når pasientinformasjon mangler, eller er ufullstendig, kan det få 
konsekvenser for videre pasientbehandling. Fredrikstad kommune ønsker derfor å påpeke at 
utvikling av nye IKT-systemer må være preget av helhetstenkning og støtte opp om 
samhandling og informasjonsdeling.  
 
Fredrikstad kommune har også en økt satsing på velferdsteknologi, med fokus på hva 
pasienten selv kan gjøre. Det blir viktig å «gå opp» grenseflater/gråsoner i overlappende 
tjenester; når skal spesialisthelsetjenesten kontaktes og når skal hjemmesykepleie og/eller 
fastlege ta ansvar. Dette er spesielt viktig når behandling flyttes ut av sykehus.  
 
Fredrikstad kommune ser fram til et samarbeid om «storbrukere», et videre samarbeid om 
pasientgrupper innenfor rus, psykiatri og rehabilitering, samt utvikling av tiltak som kan holde 
folk friske/friskere lenger.  
 
Flere eldre og økt ansvarsoverføring fra helseforetak til kommuner vil gi et ytterligere press 
på helse- og omsorgstjenestene i årene framover. Fredrikstad kommune mener at 
kommunene må få økonomisk kompensasjon ved nye/utvidede oppgaver.  
 
Fredrikstad kommune etterspør stabile finansieringsordninger for å kunne planlegge og 
iverksette gode framtidige kommunale helsetjenester. 
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