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1.0 Forord

Hvorfor Samhandlingsreformen?

Nye helseutfordringer og nye behandlingsmuligheter, kombinert med ny bruker- og
pasientrolle, fører til endringer i helse- og omsorgstjenesten. Den økende andelen eldre i
befolkningen påvirker sykdomsmønsteret. Med høyere alder øker også forekomsten av
sammensatte og kroniske sykdommer. Samtidig pågår en økende spesialisering og
oppdeling av tjenestene, både faglig og organisatorisk. Utfordringene vi står ovenfor, har ført
til en utbredt erkjennelse av at det er behov for endringer for å sikre bærekraft og god kvalitet
på helse- og omsorgstjenester (Meld. St. 16, Nasjonal helse og omsorgsplan).

I Meld. St. 47, Samhandlingsreformen, redegjøres det for hensikten med reformen:

Reformen har følgende målsettinger:
 Øke livskvalitet for innbyggere.
 Øke mestringsevnen for innbyggere i forhold til at ta vare på eget og andres helse.
 Helsetjenester skal være mer helhetlige og koordinerte.
 Bærekraftig utvikling i samfunnet.
 Dempe vekst i bruk av sykehus.
 Redusere behov for helsetjenester.

Følgende overordnede strategier legges til grunn for å nå målene:
 Satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak, samt habilitering og

rehabilitering, som skal gi økt livskvalitet for den enkelte og redusert press på
helsetjenesten.

 Økt brukerinnflytelse som skal bidra til bedre kvalitet på tjenestene og økt opplevelse
av mestring hos den enkelte.

 Forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp skal gi mer helhetlige og
koordinerte tjenester til brukere og pasienter

 Tilpasset tjenestetilbud med størst mulig nærhet til bruker.

Samhandlingsreformen handler helt grunnleggende om ”å endre og redusere en
pasientstrøm fra kommune til spesialisthelsetjenesten” og maksimere utbyttet av de tjenester
som leveres. I denne endringen ligger også føringer for å forebygge sykdom der det er mulig.
Hvis man ikke blir syk, kommer man heller ikke i noen pasientstrøm.

Samhandlingsreformen vektlegger forebygging og den ønsker å gi helsetjenesten en ny
retning. Dens intensjon er tidligst mulig innsats. Flere oppgaver gis til kommunene som skal
få økonomiske midler for å utføre oppgavene. Dette skal føre til et bedre tilbud for pasientene
og bidra sterkere til brukermedvirkning. Pasientene skal få et tilbud som er lettere å forholde
seg til og som henger bedre sammen. Det skal bli lettere å få helsehjelp lokalt. Det skal bli
flere tilbud til dem som ønsker hjelp til sekundærforebyggende tiltak. Sekundærforebyggende
tiltak kan for eksempel være å legge om uheldige levevaner som kan føre til sykdom. Videre
sies det i Samhandlingsreformen at en ønsker å samle sterke spesialiserte fagmiljøer
(Regjeringen.no).

Regjeringen viser til fire virkemidler som skal tas i bruk:
 Juridiske; nytt lovverk i form av lov om folkehelsearbeid og lov om helse- og

omsorgstjenester.
 Økonomiske; Skal understøtte målene om bedre arbeidsfordeling, gode pasientforløp

og kvalitative gode og kostnadseffektive løsninger, og sikre finansiering av nye
oppgaver for kommunene. Dette vil innebære:
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– Kommunal medfinansiering. Fra 1. januar 2012 skal kommunene bidra til å
betale for innbyggernes forbruk av spesialisthelsetjenester. Plikten til
kommunal medfinansiering gjelder somatiske spesialisthelsetjenester, men
ikke kirurgiske inngrep, nyfødte barn, fødsler og behandling med bestemte
kostbare legemidler.

– Kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Kommunene får
overført midler fra spesialisthelsetjenesten til å etablere tilbud til pasienter som
er utskrivningsklare, eller til å betale for pasienter som
spesialisthelsetjenesten har definert som utskrivningsklar. Betalingsplikten
inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar.

– Øyeblikkelig hjelp tilbud. Kommunene skal etablere øyeblikkelig hjelp
døgntilbud. Plikten blir lovpålagt fra 1. januar 2016.

 Faglige; eksempelvis veiledere, retningslinjer og prosedyrer, og nasjonale
kvalitetsindikatorer.

 Organisatoriske; ulike samhandlingsarenaer.

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg
imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en
koordinert og rasjonell måte (Meld. St. 47, Samhandlingsreformen).
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2.0 Innledning.

Formålet med Eigersund kommune sin nye helse- og omsorgsplan er å få et planmessig
godt grunnlag for å utvikle bærekraftige tjenester innenfor helse- og omsorg. Dette er
nødvendig for å kunne møte fremtidige utfordringer på en kvalitativ og økonomisk god måte.
Innbyggere i kommunen skal være friske så lenge som mulig.

Planen gir en oversikt over helse- og omsorgssituasjonen i kommunen i dag. Den belyser
hvilke utfordringer man har i møte med Samhandlingsreformen, og anbefaling om tiltak for å
imøtekomme den, slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor
laveste effektive omsorgsnivå.

Eigersund kommune vil fokusere på ressurser, mestring og deltakelse, som grunnprinsipper i
helsefremmende arbeid, og at dette skal være gjeldende for hele kommunens befolkning,
dette fremkommer i planen. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på målrettet
kvalitets- og kompetanseutviklingsarbeid som skal fremme livskvalitet og egen mestring hos
mottakere av helse- og omsorgstjenester.

En ny grunntanke må etableres. Den enkelte brukers menneskelige ressurser må støttes i
stedet for å tilby kompenserende pleie. Dette krever en endring hos tjenestemottaker,
pårørende og ansatte. Medvirkning er et suksesskriterie; i Omsorgsplan 2015, kapittel 15
beskrives behovet for mer systematisk organisering av brukermedvirkning slik: En av
hovedkonklusjonene i reformarbeidet er behovet for å understøtte brukernes evne til å
mestre egen helse. Det kan bare gjøres gjennom aktiv deltakelse fra brukerne selv, både på
systemnivå, i arbeidet med å organisere tilbudet, og på individnivå gjennom måten den
enkelte gis muligheten til individuell tilpasning av tilbudet. Et av grunnprinsippene i
Samhandlingsreformen er at reformen skal følges opp av kommunene. Det skal lønne seg å
forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Mange av nåværende tilbud/
tjenester støtter opp om den nye grunntanken som er ønskelig å etablere. Det er viktig at
disse tilbudene/ tjenestene videreføres, eks. dagtilbud, helsestasjon for eldre1 (og andre
trimtilbud) og forebyggende hjemmebesøk.

I Meld. St. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening pekes det på den enkeltes
medansvar for å tilrettelegge for egen aldersdom. For å unngå en utvikling som skaper et
forventningsgap mellom befolkningens behov og kommunens tilbud er det viktig å
kommunisere en ansvarsfordeling mellom individet og samfunnet. Samtidig er det spesielt
viktig å legge til rette for at befolkningen har muligheten til å ta ansvar for egen helse. I en
undersøkelse fra Larvik beskriver eldre mennesker sitt syn på egen helse som ”å være i
stand til å være den personen jeg er, å være i stand til å gjøre det jeg vil gjøre, føle velvære
og ha styrke” (Berg GV, 2006). En vesentlig del av framtidens helsefremmende arbeid
handler derfor om å styrke befolkningens egne ressurser.

Litt om planprosessen; Arbeidsgruppe nedsatt av Kommunalsjef for Levekår, startet våren
2011 arbeidet med å identifisere hvilke konsekvenser Samhandlingsreformen ville ha for
Eigersund kommune. Høsten 2011 startet arbeidet med en plan for utvikling av fremtidens
helse- og omsorgstjenester i kommunen. Helse- og omsorgstjenester er et komplekst
tiltaksområde med mange aktører. I planprosessen er det vektlagt at ulike aktører skal kunne
delta allerede fra starten, slik at brukerperspektivet ivaretas. Arbeidsgruppen har vært
tverrfaglig representert, i tillegg til representanter fra brukerutvalg og arbeidstakernes
tillitsvalgte. Arbeidsgruppen har bestått av:

1 Definisjon eldre: I Norge regnes en vanligvis som eldre når en har nådd pensjonsalderen på 67 år (Eldre i
Norge. Oslo, Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå 1999. side 18)
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 Plansjef Dag Kjetil Tonheim
 Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad
 Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W. Tengesdal
 Fagkonsulent Eli Sævareid
 Leder IBO Alf Tore Sæstad
 Leder korttidsavdelingen 2 vest Wenche Høghaug
 Leder Sone Havsøy/ Helleland Lise Ravneberg
 Representant fra Brukerutvalget Edmund Iversen
 Tillitsvalgt fagforbundet Inger W. Dyrsand
 Tillitsvalgt Legeforeningen Birger Christensen
 Tillitsvalgt NSF Renate Håland

I september 2011 ble informasjon angående oppstart av planarbeidet utsendt til et bredt
spekter av lokale og regionale brukerorganisasjoner som har medlemmer i Eigersund
kommune. I tillegg ble relevante kommunale driftsledere informert om oppstart av
planarbeidet. Samtidig med informasjon om oppstart av planarbeidet, inviterte man til å
komme med innspill til planen. Det har kommet innspill fra den kommunale fysio- og
ergoterapitjenesten, og dette er i stor grad innarbeidet i planen. Plangruppen har også hatt
dialogmøte med leder for fysio- og ergotjenesten Bjørg Elen Abrahamsen. Plangruppen
avsluttet hovedarbeidet med ny helse- og omsorgsplan i mai 2012. Helse- og omsorgsplanen
sendes ut på høring i juni 2012. Pågående organisasjons-gjennomgang av helse- og
omsorgsektoren kan få konsekvenser for tjenestetilbudet som man ikke kan se på
nåværende tidspunkt. Planen tar utgangspunkt i nåværende organisering.

3.0 Relasjon til andre planer i kommunen

Planen her vil berøre og bli berørt av andre nærliggende planer. Det kan eksempelvis
nevnes rehabiliteringsplan, plan for offentlige legetjenester, plan for helsestasjonstjenester,
folkehelseplan, strategisk plan for utbygging av pleie- og omsorgsboliger 2010-2030,
boligsosial handlingsplan, kulturplan og handlingsplan for psykisk helsearbeid. Planen
omhandler det helhetlige helse- og omsorgstilbudet til kommunens innbyggere, uavhengig av
alder, diagnose og bosted. Dette betyr at planen favner alle brukergrupper, eksempelvis
personer med funksjonshemning, psykiske lidelser, demens, samt unge og eldre innbyggere.

Dette vil fremstå som en overordnet helse- og omsorgsplan, hvor delplaner må støtte opp
om/ supplere denne planen.

4.0 Oppbygging av plan.

Planen er bygget opp med et generelt forord knyttet til hvorfor det var nødvendig med en
helsereform, overordnet innledning om hva man vil, relasjon i planverk, beskrivelse av
oppbygging og lovgrunnlag.

Heretter kommer:
 Beskrivelse av ”Nå-situasjon i Eigersund kommune” innenfor problemstillinger i

planen.
 Beskrivelse av ”Fremtidens utfordringer i Eigersund kommune” innenfor

problemstillinger i planen.
 Beskrivelse av anbefalinger i planen med argumentasjon og anslåtte økonomiske

konsekvenser.
 Handlingsplan med oversikt over prioritert liste av anbefalinger tilhørende oversikt

over drifts- og investeringsutgifter i gitte år samt en ansvarliggjøring for
gjennomføring.
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Til slutt kommer henvisninger til litteratur og publikasjoner og diverse vedlegg.

5.0 Lovgrunnlag
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og

omsorgstjenesteloven).
 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven). Folkehelseloven er sammen med helse-

og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser, de rettslige virkemidlene for å
nå Samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og
utjevne sosiale helseforskjeller. Hovedtrekkene er at ansvaret legges til kommunen
ved å sørge for “helse i alt vi gjør”. Kommunene skal sørge for en oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer. Innbyggernes helsetilstand,
utfordringer, påvirkningsfaktorer og en vurdering av årsaksforhold og konsekvenser
skal inngå som et grunnlag for all kommunal planlegging.

 Lov om pasient- og brukerettigheter; Pasient- og brukerrettigheter knyttet til
kommunale helse- og omsorgstjenester er samlet her.

 Forskrifter som følge av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om
folkehelsearbeid

6.0 Nå-situasjonen i kommunen

6.1 Stabs- og støttefunksjon til kommunalsjef levekår
Staben består i dag av 100 % stilling helsefaglig ansvarlig, 2 X 100 % fagkonsulent (den ene
er systemansvarlig for elektronisk pasientjournal og bidrar med internundervisning, og bidrar
til redusert behov for å kjøpe kostbare eksterne tjenester), 45 % fagkonsulent, og ca. 50 %
stilling som kommuneoverlege.

6.2 Kommunal hjemmetjeneste, bo- og servicesentre og sykehjem
Egenbetaling for leiligheter og evt. tjenester man mottar når man bor i bofellesskapsleilighet
eller serviceleilighet (i bo- og servicesenter), er basert på kommunale satser for den enkelte -
tjeneste som ytes, eller på en abonnementspris. Egenbetaling av langtids- eller
korttidsopphold i institusjon reguleres av Vederlagsforskriften. Egenbetalingen beregnes ikke
i forhold til den enkeltes faktiske bruk av tjenester, men i forhold til tjenestemottakerens
inntekt. Vederlaget dekker blant annet utgifter til kost, losji, pleie og omsorg, nødvendig
tannbehandling og medisiner. Betalingen for langtidsopphold skal begrenses slik at enhver
har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Hjemmetjeneste:
Med hjemmetjeneste menes hjemmesykepleie, psykisk helsehjelp, hjemmehjelp og praktisk
bistand., Pr. 01.01.12 ytes det hjemmesykepleie til 396 personer, mot 376 personer pr.
01.01.11 (personer som bor i bofellesskap og serviceleiligheter er ikke medregnet i begrepet
”hjemmetjenester”).

Den kommunale hjemmetjenesten er organisert i ulike enheter og yter tjenester til
hjemmeboende i alle aldersgrupper, til personer med utviklingshemming, samt tjenester til
personer med psykiske lidelser. Hjemmeboende personer med tilbud om dagsenterplass kan
bo lengre hjemme. Kapasiteten er fullt utnyttet, og behovet synes økende. I tillegg er det en
del aktiviteter på Lundeåne bo- og servicesenter, Kjerjaneset bo- og servicesenter og
Årstadtunet, som er igangsatt av frivillige lag og organisasjoner. Trygghetsalarm er et viktig
virkemiddel for å gjøre det mulig å bo hjemme også med store helsemessige utfordringer.
Det er pr.01.01.12 innvilget kommunal trygghetsalarm for 234 brukere, og 55 har privat
trygghetsalarm. Den som har trygghetsalarm skal ha montert nøkkelboks ved boligen. Mottak
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for alarmering på trygghetsalarmer er legevaktsentralen på Lagård. Legevaktsentralen
formidler aktuell informasjon til hjemmesykepleien som iverksetter nødvendige tiltak. Det
kjøres ut middag til 66 personer. Frivilligsentralen bidrar også i dette arbeidet. Det ligger en
helsemessig vurdering til grunn for innvilging av utkjørt middag. Også tjenester som BPA
(brukerstyrt personlig assistent) og støttekontakt bidrar til at pasienter/ brukere som bor
hjemme får et nødvendig tjenestetilbud.

Hjemmetjenesten er inndelt i 4 integrerte soner som også yter tjenester til personer med
utviklingshemming. Hjemmetjenester har to hovedelement; hjemmesykepleie og praktisk
bistand. På Kjerjaneset finnes i dag et dagsenter beregnet for hjemmeboende. De integrerte
sonene er organisert med en leder, samt faglig koordinator, som er fagansvarlig for enheten.
Fagansvaret for mennesker med utviklingshemming er lagt til miljøterapeut 1. Verken faglig
koordinator eller miljøterapeut 1 har personal- og/eller økonomiansvar. De integrerte sonene,
har i løpet av de siste 5 år, styrket sykepleiedekningen ved å omgjøre hjemler fra fagarbeider
til sykepleier/ miljøterapeut. Det er også foretatt hjemmelsendringer fra assistent til
fagarbeider. Dette har medført en styrking av fagkompetansen generelt, men spesielt for
sykepleiere. For 5-10 år tilbake, kunne det være en eneste sykepleier på vakt på kveldstid i
kommunen. På grunnlag av Samhandlingsreformens nye krav til kommunale tjenester har
det vært påkrevd, og det vil fortsatt være påkrevd, å omgjøre stillinger til stillinger med
høyere fagkompetanse. Stadig sykere pasienter mottar helse- og omsorgstjenester i
hjemmet og man skal være klar til å ta i mot pasienter med mer komplekse
sykdomstilstander fremover. Samtidig skal unødvendige innleggelser forhindres.

Nattpatruljen: Nattpatruljen består av 2 personer på vakt som har hele kommunen, med
unntak av Lagård bo- og servicesenter, som sitt virkeområde. Nattpatruljen har hatt lik
bemanningsprofil siden den startet for 20 år siden; 1 sykepleier og 1 hjelpleier per natt. I
løpet av samme periode har hjemmetjenesten blitt gradvis styrket i forhold til øvrige timer av
døgnet. Lite ressurser på natt vil gi utfordringer med å håndtere fremtidens krav til
pasientoppfølging i private hjem.

Kreftsykepleier: Kreftsykepleier i 50 % stilling jobber på tvers av avdelingene.
Kreftsykepleier koordinerer tjenestetilbudet til kreftsyke i samarbeid med øvrige
medarbeidere i og utenfor institusjon og bidrar aktivt i kompetanseheving til pleie- og
omsorgspersonell. Tiltak som sikrer pårørende til kreftsyke sine behov for støtte og omsorg
ivaretas også.

Psykisk helsetjeneste: Psykisk helsetjeneste er en egen enhet og skal gi hjelp og støtte til
mennesker som har psykiske lidelser og psykososiale problemer. Psykisk helsetjeneste
driver oppsøkende virksomhet, kontaktsenter med kafé og bofellesskap. Psykisk
helsetjeneste har også tjenester innenfor rusomsorg. Bofellesskapet for personer med
psykiske lidelser består av 8 leiligheter, med tilknyttet bemanning dag og kveld. I tilknytning
til bofellesskapet finnes et kontaktsenter som er åpent en formiddag og en kveld. 20-30
brukere er innom hver dag. Den kommunale rusomsorgen har bofellesskap for inntil 8
beboere som har individuell oppfølging. I tillegg har omsorgen oppgaver til brukere i
kommunale eller private boliger og deltar i LAR behandling (legemiddelassistert
rehabilitering). Ved årsskiftet 2011/ 2012 hadde tjenesten 0,17 stillingshjemler uten
fagutdannelse, 4 med fagutdannelse og 12 med høyskole.

OBD (oppsøkende behandlingsteam Dalane) er et samarbeidsprosjekt mellom
Dalanekommunene (Bjerkreim, Egersund, Lund og Sokndal), Helse Stavanger HF og
Psykiatrisk divisjon ved Dalane DPS. Prosjektperioden er planlagt å vare fra1.05. 2011 –
01.05. 2014. Hensikten med OBD er å sikre at mennesker med psykisk lidelse og rusmisbruk
får oppfølging og behandling av det eksisterende tilbudet både i kommunene og
spesialisthelsetjenesten. Teamet skal sikre brukerne et helhetlig, individuelt oppfølgings- og
behandlingstilbud. Funksjonssvikten som lidelsen og de alvorlige tilleggsproblemene
sammen gir, avgjør hvem som tilhører målgruppen.
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Slettebø 1 og Slettebø 2; På Slettebøområdet er det to enheter som hovedsakelig består av
boliger for mennesker med utviklingshemming. I området ligger også Lysgården
aktivitetssenter med dagtilbud - for tiden 23 plasser, for mennesker med utviklingshemming.
Tyrigården aktivitetssenter er primært beregnet for eldre brukere med utviklingshemming, er
fleksibelt og varierer i omfang i tråd med brukernes behov og funksjonsevne, for tiden 17
plasser. Antall brukere kan på kort varsel endre seg. Både hjemmeboende psykisk
utviklingshemmede og utviklingshemmede som bor i egen bolig kan søke om plass i
aktivitetssentrene.

Aktivitetssentrene har for tiden ikke ledig kapasitet. Lokalitetene bærer preg av manglende
universell utforming og slitasje. Det er behov for nybygg eller oppgradering og renovering av
nåværende bygning.

Bo- og servicesentre og sykehjem: Bo- og servicesentrene i Eigersund kommune er
institusjoner med heldøgnsbemanning. Her ytes tjenester på lik linje med hjemmetjenesten.
Kommunen har i dag tre bo- og servicesentre; på Lundeåne, Kjerjaneset og Lagård. Når
pasienter bor i serviceleilighet eller i leilighet i bofellesskap, tildeles tjenester som for
eksempel hjemmesykepleie og hjemmehjelp på bakgrunn av individuell saksbehandling.
Tjenestene ytes hovedsakelig av fast personell på det enkelte bo- og servicesenter. Det er
ikke tilknyttet egen legetjeneste eller fysioterapitjeneste. Pasientene benytter seg av sin
fastlege. Funksjonsnivået til pasienter som bor i bofellesskapsleiligheter og serviceleiligheter
blir stadig lavere. Dette krever endret kompetanse og bemanning.

Lundeåne bo- og servicesenter inneholder 21 bofellesskapsleiligheter og 18
serviceleiligheter. I tillegg blir to små rom med bad og toalett brukt som avlastningsrom. Det
er tre bofellesskap; et er for mennesker med funksjonshemming som følge av sykdom, et for
mennesker med psykisk sykdom og et for mennesker med demenssykdom. Senteret har
egen kafé som blir drevet av NAV. Kafeen regnes som et viktig tiltak/ lavterskeltilbud og
møteplass for hjemmeboende personer som ellers ville kunne bli sittende alene hjemme.
Frivillige lag/ foreninger/ enkeltpersoner bidrar med daglige aktiviteter i kafèlokalet.

Kjerjaneset bo- og servicesenter består av 20 bofellesskapsleiligheter fordelt på 3
bofellesskap for mennesker med demenssykdom, og 21 serviceleiligheter. Kjerjaneset har to
dagsenter beregnet for hjemmeboende i kommunen. Et dagsenterer for personer med
demens med 8 plasser daglig (mandag til fredag) og et for andre eldre/ funksjonshemmede
med 15 plasser daglig (mandag til fredag). Dagsentrene har flere brukere hver dag enn det
antall plasser som er. Tildeling av dagsenterplass skjer ved enkeltvedtak. Kjerjaneset har
også kafeteria. Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag. Aktivitetene skal
stimulere til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos brukerne. Dette bidrar til at pasienter/
brukere kan bo hjemme lengre.

Lagård bo- og servicesenter består av 4 bofellesskap med 10 leiligheter i hver, hvorav 8
„rom“ er brukt til sykehjemsplasser. Et bofellesskap er for personer med en psykisk
utviklingshemming eller en psykisk lidelse, et for personer med funksjonshemming som følge
av sykdom og to bofellesskap er for personer med demens. På Lagård sjukeheim og Lagård
bo- og servicesenter er det til sammen 34 sykehjemsplasser. Når pasienter har
sykehjemsplass, innebærer det at det i tilknytning til oppholdet skal være organisert
legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste.
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Tabell 1: Antall årsverk fordelt på faglærte/ ufaglærte i de 4 integrerte sonene som
utgjør ambulant hjemmetjeneste i kommunen:

Antall
årsverk

Antall med
helse- og
sosialfaglig
bakgrunn

Antall med
høyskolebakgrunn

Antall
ufaglærte

Sone Rundevoll 32 årsverk 23 7 38
Sone Sentrum/
Hellvik

26,6
årsverk

20 12 10

Sone
Havsø/Helleland

24 årsverk 17 9 12

Sone
Eigerøy/Lagård

30 årsverk 23 8 14

Tabell 2: Antall årsverk fordelt på faglærte/ufaglærte i bo- og servicesentrene i
Eigersund kommune:

Antall årsverk Antall med
helse- og
sosialfaglig
bakgrunn

Antall med
høyskolebakgrunn

Antall
ufaglærte

Lundeåne bo-
og
servicesenter

28.8 årsverk 22 6 21

Kjerjaneset
bo- og
servicesenter
(u/dagsenter
og kafeteria)

24,3 20 7 16

Lagård
bo- og
servicesenter

75.25 årsverk 66 23 32

Tall tatt fra årsrapporter 2011

6.3 Korttidsavdelingen 2 vest
Korttidsavdelingen 2 vest finnes på Lagård Sykehjem (naboavdelingen til Helseforetakets
avdeling 2 øst). Avdelingen er beregnet på 20 pasienter, fordelt på 4 enerom og 8 tomanns
rom. Avdelingen tar i mot pasienter på ulike typer korttidsopphold, også avlastningsopphold.
2 vest gir også tilbud til pasienter som venter på leilighet i bofellesskap eller langtidsplass når
disse ikke kan ivaretas i hjemmet. Noen må vente i lang tid før de får et permanent tilbud.
Tiltaksteam gir vedtak om opphold på korttidsavdelingen (jf. rutine for Tiltaksteam).

6.3.1 Ulike typer korttidsopphold
Rehabiliteringsopphold tildeles fortrinnsvis pasienter som kommer direkte fra
spesialisthelsetjenesten. De har typisk ulike typer brudd, har hatt slag, infeksjoner eller er
generelt reduserte. Korttidsavdelingen 2 vest har egne ressurspersoner i rehabilitering.
Pasienter som får vedtak om rehabiliteringsopphold, tildeles ofte en ukes opphold, der
oppholdslengden vurderes fortløpende.

Utredningsopphold tildeles hovedsaklig hjemmeboende pasienter som trenger heldøgns
kartlegging av funksjonsnivå/ omsorgsnivå. I forkant gjennomføres det ofte hjemmebesøk av
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ergoterapeut, samt samarbeidsmøter med pårørende, hjemmetjeneste, fysio- og
ergoterapitjenesten og i enkelte tilfeller tilsynslege.

Andre korttidsopphold tildeles blant annet ved behov for lindrende behandling i livets
sluttfase. Korttidsopphold, pasienter som venter på fast plass i sykehjem eller leilighet i
bofellesskap, eller for andre årsaker enn beskrevet ovenfor. Korttidsavdelingen 2 vest har
meldt inn 3 senger i palliasjonsregisteret. Avdelingen har egne ressurspersoner i palliasjon2/
kreft (både spesialsykepleier, sykepleier og spesialhjelpepleier) og har en stadig
kompetanseheving på dette området. Avdelingen har også et godt samarbeid med
kommunens kreftsykepleier.

Avlastningsopphold tildeles pasienter der pårørende har behov for avlastning på grunn av
stor omsorgsbyrde. Oppholdet er kostnadsfritt for brukeren/ pasienten. Avlastningsopphold
tilbys også på kommunens bo- og servicesentre og på Lagård avd. 3 abc.

6.3.2 Mottak av utskrivningsklare pasienter
Korttidsavdelingen 2 vest har en sentral rolle i forbindelse med mottak av utskrivningsklare
pasienter fra spesialisthelsetjenesten som ikke kan ivaretas med hjemmesykepleie.
Pasienter som meldes utskrivningsklare fra sykehus, får tilbud om nødvendig helsehjelp i
kommunen samme dag de meldes utskrivningsklare. Dette er i tråd med helse- og
omsorgsloven. Kommunen har et mål om at ingen av kommunens innbyggere skal bli
værende i spesialisthelsetjenesten etter at de er utskrivningsklare.

Pasientflyten mellom korttidsavdelingen 2 vest og de andre enhetene i kommunen er god.

6.3.3 Direkte innleggelser til korttidsavdelingen 2 vest
Innen 2016 skal de enkelte kommunene være i stand til å ta imot pasienter på ”øyeblikkelig
hjelp” døgnopphold, jf. Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-5. Man har startet
forberedelser til fremtidig kommunalt ”øyeblikkelig hjelp” døgntilbud. Korttidsavdelingen 2
vest tar allerede i dag imot en del pasienter på såkalte direkte innleggelser. Disse pasientene
skal være avklarte av fastlege eller legevaktslege på forhånd, og være vurderte til å ikke
trenge observasjon, behandling eller utredning i spesialisthelsetjenesten.

6.4 Fysio- og ergoterapitjenesten
Eigersund kommune sin fysio- og ergoterapitjeneste er lokalisert i Håndverkshuset.
Tjenesten består av 2.0 årsverk med ergoterapi, 3.5 årsverk med fysioterapi og 1 årsverk
med turnuskandidat i fysioterapi. I all hovedsak jobbes det med kurativ virksomhet og
hjelpemidler til kommunens innbyggere. Enheten har ansvaret for forebygging, kurativ
virksomhet, habilitering, rehabilitering, tekniske hjelpemidler og lindrende tjenester. Dvs. alle
pasientgrupper, diagnoser, kjønn og alder. I den kommunale tjenesten stod det ved årsskiftet
25 personer på venteliste for fysioterapi og 30 ventet på ergoterapi.

Kommunen har et korttidslager for utlån av tekniske hjelpemidler. Fra lageret på Solgården i
Bakkebøveien kan en låne hjelpemidler en har behov for i en kortere periode på inntil 3 mnd.

2 Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av
pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og
åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de
pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden
som en del av livet (www.Helsebiblioteket.no)
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Hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen som skal ut til brukere i Eigersund, blir levert til
korttidslageret for videre utkjøring. Korttidslageret drives av Uninor.

Fra et folkehelseperspektiv drives også forebyggende tiltak hvor fysio- og ergoterapitjenesten
er involvert. Nærmere beskrivelse av tiltakene i folkehelseplanen. Eigersund kommune er
pilotkommune når det gjelder Universell utforming.

6.4.1 Habilitering/ rehabilitering – koordinerende enhet.
Kommunen skal ha generell oversikt over behovet for habilitering og rehabilitering blant
innbyggerne. Alle som bor eller oppholder seg der, skal tilbys nødvendig utredning og
oppfølging ved behov.

Eigersund kommune har koordinerende enhet i henhold til gjeldende lovverk. I Eigersund
kommune er det valgt å dele koordinerende enhet i to, en for barn (opp til fullført
videregående skole) og en for voksne. Koordinerende enhet har blant annet hovedansvaret
for arbeidet med individuell plan, samt gi opplæring og veiledning til koordinatorer.
Det jobbes det med å ta i bruk Individuell plan som verktøy i habiliterings- og
rehabiliteringsarbeid. Revidert rehabiliteringsplan ble ferdigstilt i mai 2012.

6.5 Legetjeneste i Eigersund kommune.

6.5.1 Fastleger og kommunalt legearbeid.
Legetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i fagplan ”Strategisk plan for legetjenesten
i Eigersund kommune 2010-2020” fra høsten 2009. Denne planen er fortsatt styrende for
legetjenesten i kommunen og planlegging av denne. Planen ble politisk vedtatt i
kommunestyret 14.12.2009. I forbindelse med ny helsereform vil planen bli rullert (avventer
ny fastlegeforskrift). Siden planen ble politisk vedtatt er det, som ledd i planen blitt opprettet
et kommunalt drevet legesenter, Eigersund kommunale Legesenter, heretter kalt EKL. EKL
ble opprettet i forbindelse med at en tidligere fastlege stoppet sin praksis.
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Tabell 3. Status legedekning i kommunen per 31.05.12:
Eigersund
befolkning 14798

Født
år

Alder
2012 Listelengde Ledig Legevakt Fritak

Offentlig
arb. Hva

T.Aarsland 1958 54 1050 3 0 Ja 10 Sykehjem
B.Christensen 1968 44 1500 0 1 4 Helsestasjon
V.Espeland 1949 63 1150 0 1 6 Legevaktsjef
B.Vassbø 1980 32 1200 1 0
O.G.
Jensenius 1971 41 2000 0 1 3 Helsestasjon
K.Jonasmo 1942 70 1553 83 0 Alder 0
M.Canestrøm 1951 63 1000 0 0 Alder 2 Helsestasjon
S.Malmei 1960 52 650 0 0 Ja 0
K.J.Orlin 1949 63 1700 0 0 Alder 0
N.Rasmussen 1947 65 750 27 1 0
O.Ravneberg 1948 64 1500 0 0 Alder 6 HFU
D.Nassehi 1979 33 625 0 1 18,5/19 Diverse
H.Nilsen 1982 30 625 0 1 17,5/20 Sykehjem
I ALT 15303 113 7 67
Turnuslege 1

B.Rosenblad 1961 51 18
I ALT 8 85

Det fremgår at:
 Siden 2009 har kommunen fått en ny fastlege (fra 1 til 2) lokalisert til EKL. Umiddelbart

har dette tiltaket ikke utløst mer listekapasitet da ”de nye timene/ 37 timer i uken” er brukt
til offentlig legearbeid i form av økt legedekning på korttidsavdsavdelingen 2 vest,
legetjeneste på Dalane DMS og folkehelsearbeid (diverse prosjekter). Opprinnelig var
tanken at de to kommunale legene skulle ha 3 dager hver, med kurativt arbeid
tilsvarende 750-900 listepasienter. Årsaken til at dette ikke er gjennomført skyldes blant
annet at det var mer problematisk legerekruttering enn forutsett, en av legene var under
utdanning, innarbeiding av nytt legesenter og overflytning av veiledning av turnuslege til
EKL. Det kommunale legesenteret vurderes å være en markant faglig suksess.

 En fastlege fyller 70 år i 2012, og slutter i sin praksis 30.09.12. Kommunen skal inngå
avtale med ny lege. Dermed får man en ekstra lege i legevaktsordningen.

 I 2009 hadde Eigersund avsatt kommunal legetjeneste til rusprosjekt, tilsvarende 20
prosent. Denne tjenesten er avviklet som ledd i omorganisering av rusprosjektet.

 Eigersund kommune har samme ressurs til samfunnsmedisinsk arbeid
(kommuneoverlege), men via EKL løses nå diverse oppgaver knyttet til videre
folkehelsearbeid.

 Eigersund kommune har økt legedekningen på korttidsavdelingen 2 vest. I 2009 var det
legedekning 1 dag i uken, i 2010 2-3 dager i uken, og fra høsten 2011 har det vært
legedekning 3 dager i uken. Dette har vært en bevisst strategi i forhold til å dimensjonere
legetjenesten mot Samhandlingsreformen.

 5 fastleger, foruten vedkommende som snart fyller 70 år, har passert 60 år (61 år, 2 X 63
år, 64 år og 65 år). Innenfor en 4-7 års periode vil disse gå av på pensjon.
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Generasjonsskiftet for fastleger vil dermed være gjennomført. Dette har betydning for
deltakere på legevakt (12 aktive leger på legevakt).

6.5.2 Legevakt
Eigersund kommune organiserer legevakten i Dalaneregionen utenom vanlig kontortid på
hverdager. Legevaktens funksjon er å yte hjelp ved akutte skader eller sykdom kveld, natt,
helg og høytid. Legevakten kontaktes ved behov for øyeblikkelig hjelp hvor man ikke kan
vente med time hos egen lege. Spesialsykepleiere ansatt på kirurgisk poliklinikk assisterer
legevaktslegen kveld og helg. Nattsykepleier tilknyttet korttidsavdelingen 2 vest assisterer
legen om natten. Sykepleier/ hjelpepleier fra kommunen bemanner legevaktsentralen.
Legevakt og legevaktsentral finnes på Lagård.

Legevakten er fortsatt preget av at det er få fastleger som deltar i legevakten (diverse fritak)
Derfor er man helt avhengig av innleide vikarer. Eigersund kommune har 7 deltagende
fastleger og 1 turnuslege, Bjerkreim kommune har 1 fastlege og 1 turnuslege og Sokndal
kommune har 0 fastleger og 1 turnuslege. Samlet er der 11 leger til å dekke alle legevakter.
Det er 6736 legevaktstimer per år (+/-). Turnusleger tar minimum 3 x 10 x 2 x 20 timer =
1200 timer. Noen har ønske om ekstra vakter og det anslås maksimalt å være 1736 timer.
Dermed er det en rest på 5000 vakttimer til fastleger. Med 8 deltagende fastleger blir dette litt
over 600 vakttimer pr. år svarende til 30 vakter pr. år. Så mange vakter verken kan eller vil
noen lege ha. Legevaktsordningen er dermed avhengig av vikarer. I perioden 2009 til 2012
har det vært diverse omstruktureringer i forhold til personell på legevakten. Dette har
utgangspunkt i avtaleforhold med Helse Stavanger HF som er blitt endret.

6.6 Interkommunalt samarbeid
Ressurskrevende helse- og omsorgsoppgaver er de siste årene overført fra statlige og
fylkeskommunale organ til kommunene. Utviklingen vil fortsette. Noen pasientgrupper er
spesielt få og utfordrende. Derfor vil det være kostnadseffektivt og samfunnsøkonomisk å
etablere interkommunalt samarbeid. Dette vil være enklere å drifte, og mer robust.
Interkommunalt samarbeid hvor Eigersund kommune deltar:

Interkommunal legevakt. Se punkt 6.5.2

Voldtektsmottak. Eigersund kommune samarbeider med Voldtektsmottaket ved Stavanger
Legevakt om å gi et akuttilbud til ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært
utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse. Mottaket har
spesialutdannet personell med bred erfaring. Voldtekstsmottaket kan tilby medisinsk
undersøkelse for å avklare eventuelle skader, smitte og graviditet og rettsmedisinsk
undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse. Det tilbys også emosjonell førstehjelp
og psykososial rådgivning. Ved Livskrisehjelpen, som en del av voldtektsmottaket, kan det
formidles gratis advokat. I voldtektssaker kan hjelp til politianmeldelse formidles.

IBO -er et interkommunalt bofellesskap på det tidligere Bakkebøområdet på Slettebø, og er
et samarbeid mellom Dalanekommunene. Eigersund kommune har ansvar for den daglige
driften og har tre leiligheter, mens Bjerkreim, Sokndal og Lund har en leilighet hver. Per mai
2012 leier Eigersund Bjerkreims plass. Målgruppen er personer med langvarig og alvorlig
psykisk problematikk. Bofellesskapet har 6 leiligheter der 2 av disse er beregnet for personer
med stor utageringsproblematikk og som kan skjermes fra de andre beboerne. IBO`s
primære oppgaver er å gi beboerne et godt botilbud som inkluderer omsorg, tilsyn,
fritidsaktiviteter og opplæring, alt med utgangspunkt i den enkelte brukers individuelle behov.
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Dalane DMS -har vært et treårig samarbeidsprosjekt mellom Dalanekommunene og Helse
Stavanger HF, med målsetting om å utvikle et Distriktsmedisinsk senter (DMS) som
samhandlingsarena mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i lys av nye muligheter og
behov, samt endrede rammebetingelser. Dalane DMS bidrar til helhetstenking og samarbeid
om gode løsninger og utnytter tilgjengelig kompetanse på ulike nivå.

Den kommunale korttidsavdelingen 2 vest ble integrert i prosjektet blant annet for å
rekruttere og beholde kompetanse, sikre bedre pasientflyt, samarbeide om ressurser,
benytte kvalifisert personale på tvers av grenser, sikre sammenhengende behandlingskjeder
og integrering samt økonomisk innsparing. Arbeidet med felles kompetanseheving fortsetter.

Pilotprosjektet Kols-koffert har vært en del av Dalane DMS. Kols-kofferten er en
spesialutformet bærbar PC hvor pasient og helsepersonell kan kommunisere via bilde og lyd.
Ved Dalane DMS har pasient og helsepersonell avtalte visitt-tider via kofferten. Det er
mulighet for kontakt per telefon eller alarmknapp hele døgnet. Prosjektet ble avsluttet i
desember 2011. Samarbeidet vedr. blant annet nattevakt på 2øst (avd. under helse
Stavanger HF) og korttidsavdelingen 2vest fortsetter. Det er etablert et lungeforum med
representanter fra Helseforetaket og de fire Dalanekommunene, erfaringene er positive og
dette fortsetter.

Interkommunalt palliasjonsprosjekt -er et tverrfaglig samarbeid mellom 18 kommuner og
Helse Stavanger HF om kompetanseheving, individuell plan, samhandling og interkommunalt
samarbeid innen lindrende omsorg og behandling. Økt kompetanse, og bruk av individuell
plan for palliasjon skal bidra til et bedre tjenestetilbud og gi trygghet og forutsigbarhet for
pasienter, pårørende og helsepersonell.

Samsoneprosjekt -er et organisatorisk samhandlingsprosjekt mellom Stavanger
Universitetssykehus, psykiatrisk divisjon og 18 kommuner, knyttet til mennesker med alvorlig
psykisk lidelse og behov for langvarig og helhetlig behandlings- og tjenestetilbud. Prosjektet
startet i 2008, og fikk samhandlingsmidler i 2008 og 2009 og må evt. videreføres innen
normal drift. Etablering av et Samsonetiltak med helhetlig bo- og behandlingstilbud for
ressurskrevende brukere med alvorlig psykisk sykdom. Både kommunene og
spesialisthelsetjenesten deltar med personell og kompetanse. Samsonetiltak vil bidra til
større effektivitet og bedre utnyttelse av knappe ressurser, erstatte kostbare private plasser,
hyppige reinnleggelser vil kunne unngås pga gode oppfølging og behandling, Samsonetiltak
vil føre til bedre kvalitet i tjenestetilbudet til den enkelte bruker, siden tilbudet er helhetlig og
ikke bare et botilbud, og siden tjenestene er samordnet og koordinert mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten. Det er avlagt en prosjektrapport med oppsummering av prosjektets
utredning med anbefalinger og konklusjoner. Det er ikke tatt stilling til hvordan arbeidet skal
følges opp videre.

I tillegg er det samarbeid mellom kommunene i form av nettverk og samarbeidsfora, mellom
helse- og omsorgsledere og innen psykisk helse.

6.7 Regionalt samarbeid
Innen 31. juli 2012 vil de 18 kommunene som samarbeider med Helse Stavanger HF avklare
sine samarbeidsforhold gjennom samtaler og forhandlinger. Samarbeidsforholdene skal
beskrives i ulike samarbeidsavtaler. Dette arbeidet er regulert i Lov om helse- og
omsorgstjenester.
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6.8 Barn med funksjonshemming – avlastningsplasser
I dag er avlastningsboligen på Blåsenborg definert som bolig for barn med
funksjonshemming som har behov for avlastning. I tillegg benyttes også private avlastning.

6.9 Kompetanse og personell
Meld. St. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Rett behandling på rett sted til rett tid,
peker på flere viktige utfordringer på personell området:

 Å benytte tilgjengelige ressurser i helse og omsorgstjenesten annerledes enn i dag
 Å arbeide med helse- og sosialpersonellets kompetanse
 Å rekruttere og beholde personell innen pleie og omsorg
 Økt personellkapasitet.

Arbeidsgruppen bemerker at Eigersund kommune generelt har færre ansatte med høyskole/
universitets utdannelse sett i forhold til landsgjennomsnittet.

Tabeller 4 og 5: Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer; viser andel personell med
fagutdanning fra videregående skole og høyskolenivå:

Andel personell med fagutdanning fra høyskole/universitet:

Andel personell med fagutdanning fra videregående skole:

Det må fortsatt jobbes for at andelen fagutdannet personell øker. Følgende videre-
utdanninger vil bli prioritert: kreftomsorg og lindrende behandling, aldring og utviklings-
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hemming, demensomsorg, rehabilitering, geriatri, psykisk helse, rus og psykiatri (jf.
kompetanseplan under utarbeiding). Hospiteringsordning3 mellom kommunehelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten er formalisert, og er benyttet av flere.

Samlet sett gir en høyere andel ansatte med fagutdanning bedre tjenester til lavere
kostnader, viser undersøkelsen som heter "Kostnader og kvalitet i pleie- og
omsorgssektoren", utarbeidet av Telemarksforskning på vegne av KS. I rapporten hevdes
det at ansatte med kompetanse som fysioterapeuter, spesialsykepleiere, ergoterapeuter, og
sosionomer med høyere utdanning gir høyere kvalitet og lavere kostnader i eldreomsorgen.
Rapporten trekker fram to årsaker til at høyere kompetanse lønner seg. For det første
skyldes dette at de med høy fagutdanning har bedre kompetanse til å vurdere sykdomstegn
tidligere og sette inn tiltak. For det andre har fagutdannede bedre kompetanse til å stille krav
og forventninger til brukere, og lære dem opp til at de skal klare seg på egen hånd.
Rapporten bekrefter også at økt spesialisering av pleie- og omsorgstilbudet bidrar til lavere
kostnader. Dette viser at kvalitet i pleie- og omsorgssektoren ikke ensidig avhenger av flest
mulig årsverk, men av at de som gir tjenestene har en god og bred faglig kompetanse.

Personell er den største ressursen og den viktigste innsatsfaktoren i helse- og
omsorgstjenesten. Utviklingen og omstillingen i helse- og omsorgssektoren er helt avhengig
av strategisk ledelse, tilstrekkelig rekruttering og kompetanseheving. Det skal være attraktivt
å jobbe i helse- og omsorgssektoren. Eigersund kommune står i likhet med de fleste
kommuner i en krevende situasjon når det gjelder å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft i
årene framover. Rekruttere, utvikle og beholde ansatte, er tre sider av samme sak, som har
mange felles elementer i seg. For å sikre arbeidskraft og for å øke kvaliteten på arbeidet,
legges det til rette for at medarbeidere skal få helsefaglig utdanning.

Kommunenes sentralforbund (KS) har identifisert fire sentrale områder som er avgjørende
for å rekruttere og beholde medarbeidere:
- Lønn oppfattes som verdisetting av det arbeidet man utfører. Lønn er i stor grad et egnet
virkemidler for å rekruttere ny arbeidskraft.
- Kompetanseutvikling er viktig, men like viktig er et system som i etterkant gir uttelling for
kompetanseutviklingen
- Ledelse er en viktig faktor for trivsel og mistrivsel. Sentralt står tilbakemelding, tydelighet,
tilgjenglighet, fremme demokrati og sosialt fellesskap og skape attraktive og
utviklingsorienterte fagmiljøer.
- Arbeidsmiljø; det gode arbeidsmiljøet er summen av mange ulike forhold i en
arbeidssituasjon, og kan ha sterk påvirkning på trivsel eller mistrivsel, på utbrenthet, slitasje
og sykefravær, på ønske om å bli i stillingen eller slutte.

Eigersund kommune trenger konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, en langsiktig
strategi for faglig utvikling, gode ledere og et godt arbeidsmiljø i de enkelte avdelingene.
Uten det vil kommunen ha problem med å rekruttere, så vel som å beholde ansatte.

I kommunens helse- og omsorgstjeneste er det ansatt personell uten fagutdanning. Av
erfaring er dette personer som blir værende i mange år. Mange med fagutdanning søker nye
utfordringer, enten i form av videre utdannelse eller nye jobberfaringer. Spesielt sees en lav
andel fag/ høyskoleutdannede i bo- og servicesentrene. Som følge av
Samhandlingsreformen, yter kommunen tjenester til flere pasienter som tidligere ble ivaretatt
av spesialisthelsetjenesten. Til dette trengs det spesielt personell med kompetanse innen
somatikk4.

3 Med hospitering menes å oppholde seg og utføre ordinært arbeid ved en annen arbeidsplass i en tidsavgrenset periode
4 Somatikk kalles den delen av medisinen, i forbindelse med behandling i sykehus, som refererer til den fysiske delen av
kroppen. I motsetning til psykiatrien som omhandler psykiske lidelser og behandling av disse (www.wikipedia.org).
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Et ”hverdagslig” eksempel som viser muligheter for økonomiske besparelser ved tilgang på
riktig kompetanse:
Intravenøs behandling: Pasienter som bor i private hjem eller på bo- og servicesentre, og
som trenger intravenøs behandling, kan med dagens ordning som en hovedregel ikke få
dette der de bor. Dette kan relateres blant annet til manglende sykepleiefaglig kompetanse
tilgjengelig gjennom hele døgnet. Lundeåne og Kjerjaneset bo- og servicesenter er spesielt
sårbare. Det er uheldig, både for vedkommende pasient/ bruker, men også i forhold til
økonomiske betraktninger. Om en beboer fra et av de to nevnte bo- og servicesentre har
behov for intravenøs væskebehandling, legges vedkommende inn på kommunens
korttidsavdeling, dersom det ikke er behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Dermed
opptar pasienten to kommunale plasser. Dette kan unngås ved å ha riktig kompetanse
tilgjengelig der pasienten bor.

6.10 IKT/ velferdsteknologi
IKT: Hensiktsmessig bruk av IKT er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig
helse- og omsorgstjeneste i tråd med Samhandlingsreformen. Bruk av IKT skal også
understøtte helsepersonell, slik at de yter tjenester av god kvalitet og får tilgang til rett
informasjon til rett tid.

I Eigersund kommune har man elektronisk journalsystem, Cosdoc. Cosdoc er et
arbeidsredskap for helsepersonell i forbindelse med undersøkelse, utredning, diagnose,
behandling av og helsehjelp til pasienten. I elektronisk pasientjournal skal det fremkomme
hvilke resultat helsehjelpen har. Inkludert i journalsystemet er IPLOS5 -registeringer som
rapporteres til myndighetene hvert år. Det hentes årlig ut statistikk fra denne rapporteringen.
IPLOS brukes aktiv ved utmåling av tjenestebehov. Kommunen har også startet opp med
elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene. Videre
jobbes det med forberedelser til meldingsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten (jf. Meldingsløftet). Her er kommunens system klar, men fortsatt
gjenstår noe i spesialisthelsetjenestens system før en kan si at det tilfredsstiller nødvendige
krav relatert til sikkerhet.

En ordning med elektroniske resepter innføres nå gradvis i Norge. Eigersund kommune
startet opp med e-resept ordningen i april 2012.

Velferdsteknologi -er teknologi som styrker den enkeltes evne til å klare seg i hverdagen til
tross for sykdom eller nedsatt funksjon, eller som bidrar til økt livskvalitet. Disse kan grovt
deles inn i trygghets- og sikkerhetsteknologi, kompensasjons- og velværeteknologi, teknologi
for sosial kontakt og teknologi for behandling og pleie. Det er en lang tradisjon i Norge for
bruk av lavteknologiske hjelpemidler som rullatorer, trygghetsalarmer osv. Brukt riktig kan
denne teknologien bidra til økt selvstendighet, sosial deltakelse, kontakt med hjelpeapparatet
og hverdagsrehabilitering. NOU 2011:11, "Innovasjon i omsorg”, tok for seg nettopp dette
temaet. Teknologi kan likevel aldri erstatte menneskelig kontakt og kompetanse.

Eksempel på velferdsteknologi som er godt etablert i kommunen, er ordningen med
trygghetsalarm. En trygghetsalarm er en alarm som pasienter/ brukere kan bære på seg for å
kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet.

6.11 Tannhelsetjenesten
Geografisk tilgjengelighet med tilstrekkelig personellressurser poengteres som er en
forutsetning for å kunne oppnå likeverdighet i tjenestetilbudet og for å redusere sosiale

5
IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og

omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.
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ulikhet i tannhelse (Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan). Det oppfordres til at
kunnskapen om befolkningens tannhelse må forbedres og systematiseres. Tannhelse
integreres i det generelle folkehelsearbeidet og omtales i Eigersunds kommunes
handlingsplan for folkehelse.  For å sikre et godt tannhelsetilbud også til prioriterte grupper,
slik som personer under 20 år, personer med utviklingshemming, eldre, langtidssyke og
uføre i institusjon og hjemmesykepleie, samt rusmisbrukere, har Eigersund kommune et nært
og forpliktende samarbeid med Tannhelse Rogaland, jf. samarbeidsavtale. Kommunen må
bidra til at alle med rett på vederlagsfri tannhelsetjeneste får et tilfredsstillende tilbud. Helse-
og omsorgstjenesten samarbeider med Tannhelse Rogaland slik at tannhelsepersonell bidrar
med opplæring til helsepersonellet.

7.0 Fremtidens utfordringer i Eigersund kommune (2012 – 2017).

Samhandlingsreformen er en utviklingsreform med oppstart 1.1.2012. Regjeringen har lagt
opp til at oppbygging av helsetilbud i kommunene skal skje over tid. Mye er fortsatt usikkert,
både relatert til oppgaver og økonomi i kommunene. Samhandlingsreformen har flere mål i
forhold til pasientbehandling og pasientlogistikk.

I Samhandlingsreformen ønsker en prinsippet om at tjenesten skal ytes på lavest effektive
omsorgsnivå (riktig nivå), det såkalte LEON prinsippet. Reformen vektlegger at tjenester på
kommunalt nivå i mange tilfeller også kvalitativt vil være bedre for mange pasienter (Prop.91
L Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.).

Videre ønsker man å endre fokus i helsevesenet: Det ønskes langt mer forebygging av
sykdom enn behandling. Forebygging foregår på kommunenivå. Vi blir langt flere eldre i
fremtiden (i et 5-25 års perspektiv). De fleste vil være friske, men andelen av syke kan
tenkes å være like stor. Selv om forebygging lykkes til en viss grad, blir vi likevel gamle og
svekket. Da kommer det krav og forventning om helsetjenester.

Dersom 10 % av 500 000 mennesker (>67 år) bruker helsevesenet (spesialisthelsetjeneste i
dag) gir dette 50 000 brukere. Om befolkningsgruppen vokser til det dobbelte, vil 10 % av
1 000 000 mennesker lik 100 000 mennesker, etterspørre tjenester i spesialisthelsetjenesten.
Dette vil kreve at tjenestene organiseres på en ny måte.

I forhold til pasientbehandling og pasientlogistikk ønsker sentrale myndigheter i første del av
Samhandlingsreformen (2012 til 2016) å omdirigere 10 % av alle sengedøgn i
spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har rundt
4 000 000 sengedøgn pr. år (tilsvarende 11.000 senger). Man ønsker altså at 400 000 av
disse sengedøgnene skal overføres til kommunene i denne 4 årige perioden
(Meld.St. 16; Nasjonal helse- og omsorgsplan).

I 2012 er målet 120 000 sengedøgn, tilsvarende antall sengedøgn som opptas av
utskrivningsklare pasienter. De neste 280 000 sengedøgn forventes overført til kommunene i
2013, 2014 og 2015. Disse skal primært holdes i kommunene ved at alle kommuner
oppretter øyeblikk hjelp døgnopphold som alternativ til innleggelse i spesialisthelsetjenesten.
Dette er aktuelt ved sykdom (forverring av kjent tilstand), som kan behandles like godt eller
bedre på kommunalt nivå.
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Tabell 6 (Utskrivningsklare og øyeblikkelighjelp døgntilbud pasienter)

Norge Eigersund Bjerkreim Sokndal Lund
Totalt
Dalane

2012 120.000 360 60 72 72 564
2013-2016 280.000 840 140 168 168 1316

I alt 400.000 1200 200 240 240 1880
Antall senger 1100 3,3 0,6 0,7 0,7 5,2

For Eigersund kommune sitt vedkommende utgjør det 3,3 senger i hele den første 4 års
periode. For hele Dalaneregionen utgjør det 5,2 senger. Det er viktig i denne sammenheng å
innse at det er stor variasjon i behov. Eigersund kommune vil ha behov for 2 til 5 senger, og
Dalane regionen vil ha behov for 4 til 7 senger. For å unngå at senger skal stå tomme, sees
det som en fordel at denne funksjon er en integrert del av en allerede fungerende enhet. Det
vil komme nye måltall for perioden 2016 til 2020 og for perioden 2020 til 2024. Dersom man
videre forestiller seg 400 000 sengedøgn for de neste to periodene, vil det for Eigersund
utgjøre 10 senger, og for hele Dalane regionen 16 senger.

De første 400 000 sengedøgn og de eventuelle 2 x 400 000 nye sengedøgn (2016-2024) er
ikke en overføring av senger fra spesialisthelsetjenesten til kommunalt nivå. Det er ikke
planlagt å redusere antall senger hos spesialisthelsetjenesten. Dette betyr en økning av den
samlede kapasiteten i helsevesenet med 30 % (som i dag foregår i spesialisthelsetjenesten).
Økningen ligger bare på kommunalt nivå og sengene skal opptas av dem som ikke trenger
spesialiserte tjenester fra spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsgruppen har identifisert diverse fremtidige utfordringer. Disse blir skissert under:

7.1 Forebygging i kommunen.
Forebygging i kommunene er hovedsakelig beskrevet i Ny Folkehelselov. Forebygging skal
ta utgangspunkt i ”oversikt over helsetilstanden i kommunen”. Ut fra denne oversikt kan/ skal
kommunen iverksette spesifikke tiltak som retter seg mot spesielle utfordringer i kommunen.
I følge forskrift om habilitering og rehabilitering defineres sykdomsforebyggende arbeid som
innsats for å forhindre eller utsette sykdomsforløp (primær forebygging), alternativt forhindre
forverring eller videreutvikling av sykdom (sekundærforebygging), alternativt redusere
følgene sykdom får for funksjon og livskvalitet (tertiærforebygging).

Begrepet ”folkehelse” er sentralt her. Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand og
hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeidet handler om å skape og
fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og forhindre skader, og å
utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner og beskytter mot helsetrusler.
Folkehelsearbeidet skal bidra til å fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse
(Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan).

Meld. St. 47, Samhandlingsreformen, peker på at helsetjenesten gjør for liten innsats for å
forebygge sykdom og igangsette tidlig intervensjon. Det er behov for et tverrsektorialt
folkehelsearbeid med økt helsefremmende innsats og tidlig intervensjon. Helsedirektoratet
mener at Frisklivssentraler vil være et ledd i kommunens styrking av forebyggende
helsetjenester og individ- og gruppebasert folkehelsetiltak.

Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i
befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Tilbudet skal styrke individets
mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og tilpassede tiltak for
eksempelvis fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Kommunens arbeid for folkehelse
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vil bli nærmere beskrevet i egen folkehelseplan som er under utarbeidelse i egen
arbeidsgruppe.

7.2 Øvrige utfordringer i møte med Samhandlingsreformen.
Den generelle samfunnsutviklingen stiller større krav til offentlige tjenester enn tidligere.
Norges utgifter til helsetjenester har doblet seg de siste ti årene. Vi bruker nesten 10 % av
BNP (brutto nasjonal produkt) til helsetjenester. Sammenliknet med andre land ligger vi høyt
på statistikken i utgifter pr. innbygger. Sykehusene står for over halvparten av utgiftene. Nye
behandlingsmetoder er den viktigste årsaken til veksten. Høy lønnsvekst har også bidratt
sterkt i Norge. Det er verdt å merke seg at demografiske endringer har stått for svært liten
del av veksten. Det er først gjennom den meldte veksten av antall eldre i Norge, at demografi
vil spille avgjørende betydning for helsetjenesten. Antall personer over 80 år ventes å øke fra
190 000 i 2000 til nesten 320 000 i 2030. Tall fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) forteller oss at
personer over 80 år koster helsevesenet 3,5 ganger mer enn 50- til 64-åringer. Det er ikke
forventet at statsbudsjettet kommer til å vokse så kraftig fremover som det har gjort de siste
10 årene. Statlige myndigheter arbeider derfor innenfor en rekke områder for å identifisere
og fremme forslag til tiltak som kan møtekomme utfordringene på en mer bærekraftig måte
enn tidligere. Samhandlingsreformen vil spille en vesentlig rolle i så måte.

Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten
alene. De må løses ved å involvere de fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle
det frivillige engasjementet fra familie og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter. I
følge Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan er utfordringene knyttet til:

 Nye brukergrupper; sterk vekst i yngre brukere, krever annen kompetanse og et
helhetlig livsløpsperspektiv i omsorgstilbudet.

 Aldring; at andelen eldre i befolkningen øker, betyr at det blir behov for større
kapasitet i tjenestene og økt kompetanse om aldring, spesielt om demens og
sammensatte lidelser.

 Knapphet på omsorgsytere; både offentlig arbeidskraft og frivillige omsorgsytere.
Omsorgstjenesten preges av stor andel ansatte som ikke har helse- og sosialfaglig
utdannelse. Få har høyskoleutdannelse.

 Medisinsk oppfølging; det er behov for bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av
mottakere av hjemmetjenester og beboere på bo- og servicesenter.

 Aktiv omsorg; det er behov for flere yrkesgrupper og større faglig bredde for at
tjenesten skal få en mer aktiv profil og dekke psykososiale behov. Fremtidens
tjenester må legge vekt på tilpassede tilbud med tverrfaglig og bred tilnærming.

7.2.1 Utvikling av helse- og omsorgstjenester
Kommunen må sørge for å drive faglige forsvarlige tjenester innenfor ulike områder. Det er
viktig å skille mellom faglige forsvarlige tjenester og ”best praksis”. Hvor optimale tjenester
kommunen kan drive avhenger av statlige overføringer, politiske prioriteringer, og hvor godt
og effektivt kommunen klarer å drive. Det pekes på tre hovedutfordringer; demografisk
utvikling, personelltilgang og kompetanse. Utviklingen av pleie- og omsorgstjenester må
påse og ivareta tiltak som kan imøtekomme utfordringene.

I årene framover blir det en betydelig vekst i de aller eldste aldersgruppene. Det er disse som
trenger mest helsetjenester og mest pleie og omsorg. Men mye tyder på at de gamle også
blir friskere og opprettholder funksjonsevnen lengre. De gamle som bor i heldøgns
omsorgsboliger, er eldre nå enn før. Dersom vi lykkes med forebyggingstiltak slik at de
gamle blir enda eldre før de trenger pleie- og omsorgstjenester, vil behovet for slike tjenester
bli mindre. Eigersund kommune vil måtte håndtere utfordringer knyttet til økende alder på
befolkningen (folk lever lengre), mangel på kvalifisert personell og stadig presset
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kommuneøkonomi. Tåler dagens organisering av helse- og omsorgstjenester disse
utfordringer, eller er det på tide å tenke nytt?

Hagenutvalget (Innovasjon i omsorg NOU 2011:11) sier at ”Omsorgskrisen skapes ikke av
eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i
dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen fremtid mulig!”

I Samhandlingsreformens strategier vektlegges det blant annet at kommunens innbyggere
skal oppleve økt grad av mestring. På bakgrunn av dette vil man måtte tilby tjenester på nye
måter. En ny måte å tilby tjenester på er slik som det allerede blir gjort i mange andre norske
kommuner, samt er blitt gjort i flere år både i Sverige og Danmark, i form av
hverdagsrehabilitering. For å kunne gjennomføre hverdagsrehabilitering er det behov for
tilgjengelige ressurser i fra fysio- og ergoterapitjenesten. Man kan enten frita dem fra dagens
ordninger (ved å frita fra dagens ordninger vil man neppe oppfylle lovens krav). Tjenestene
som ytes i dag er marginale. Alternativt bør det legges til rette for å styrke bemanningen i
denne enheten slik at det kan være ”øremerkede” personell som kan drive med
hverdagsrehabilitering.

Den danske kommunen Fredericia stod overfor de samme utfordringene som flere norske
kommuner står ovenfor, også Eigersund kommune. Ideen bak Fredericia-modellen var å lage
et paradigmeskifte, å utvikle den kommunale helse- og omsorgstjenesten på en slik måte at
den i langt større grad støtter eldre mennesker i å leve sitt eget liv med høy grad av
egenomsorg så lenge som mulig. Paradigmeskifte i Fredericia hadde til hensikt å utvikle
kommunens omsorgstjenester etter følgende prinsipper:

 Fra kompensasjon til rehabilitering
 Fra pleie til forebygging
 Fra behandling til oppsporing
 Fra sen til tidlig innsats.

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg presenterer ”Længst mulig i eget liv” som en alternativ
arbeidsmetode i pleie- og omsorgsektoren: Fredericia kommune betegnes som Danmarks
mest innovative kommune på velferdsområdet og mottok i 2010 den danske
innovasjonsprisen for sin omlegging av pleie- og omsorgstjenestene. I begrunnelsen heter
det at kommunen med prosjektet ”Længst mulig i eget liv” har vendt formålet med møtet
mellom borger og kommune 180 grader, slik at det i dag er fokus på rehabilitering og
forebyggelse framfor klassisk pleie. Prosjektet ”Længst mulig i eget liv” setter innbyggere
med pleie- og bistandsbehov i stand til selv å klare hverdagen, bli selvhjulpne og dermed
kunne bli så lenge som mulig i eget liv – i det liv de selv ønsker og former. Visjonen for
prosjektet er ”En kommune med aktive og ressurssterke eldre mennesker som gjennom
forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk er lengst mulig i eget liv.”
Bakgrunnen for prosjektet var følgende tre hovedutfordringer: utgifter til helse- og
omsorgstjenester øker sammen med økning av brukernes forventninger, samtidig som
arbeidskraften går ned.
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Figur: Oversikt over delprosjekter/ hjørnesteiner i ”Lengst mulig i eget liv”:

Hverdagsrehabilitering er en av hjørnesteinene i Fredericias kommunes omsorgsprosjekt.
Omsorgstjenestene legges om til ”Trening i stedet for pleie og selvhjelp i stedet for
hjemmehjelp”. I praksis går prosjektet ut på at innbyggere som første gang henvender seg til
kommunen med anmodning om personlig eller praktisk hjelp, blir møtt av et tverrfaglig team,
som målrettet arbeider for å sette folk i stand til å klare seg selv. Kommunen satser på å gi
omfattende faglig kartlegging og massiv bistand i starten, enten ved utskriving fra sykehus
eller når brukeren søker praktisk og personlig bistand. Hjemmehjelperne har fått opplæring
som hjemmetrenere, og får deretter oppgaven med opptrening under faglig veiledning for å
gjøre den enkelte selv i stand til å klare oppgaver i hverdagen som sykdom eller svekkelse
har satt en stopper for.

Opptreningen skjer ut fra brukerens eget mål, enten det er å klare å kle på seg, lage mat, gå
tur med hunden eller delta i aktiviteter utenfor hjemmet. I stedet for bare passivt å sette inn
kompenserende tiltak etter hvert som funksjonsevnen avtar, settes det inn mye ressurser i
starten, i håp om å bryte en ond sirkel og hindre eller redusere konsekvensene av et videre
problemforløp. Brukerens eget hjem har optimale forutsetninger for opptrening som er
praktisk innrettet ut fra de funksjoner de fleste har ønske om å klare på egenhånd.

Den andre hjørnesteinen i dette opplegget er tidlig oppsporing og forebygging. Ved å
oppfange signaler om begynnende sykdom kan en i mange tilfeller spare et menneske for et
langt sykdomsforløp. Omleggingen av omsorgstjeneste i Fredericia omfatter utover dette,
fast hjemmebesøk ved utskrivning fra sykehus, bruk av ny velferdsteknologi og et sterkt
fokus på opplæring og informasjon til innbyggerne. Prosjektet startet som et pilotprosjekt i
2008, og har gitt svært gode resultater. En ekstern kostnadsanalyse har vist at prosjektet på
helårsbasis hadde oppnådd mindre forbruk på 15 % på pleie og omsorg, med et prosjekt
som foreløpig var avgrenset til nye tjenestemottakere. Prosjektet har gitt glade og tilfredse
innbyggere med økt livskvalitet (ca 85 % avsluttes som helt selvhjulpne eller mottar mindre
hjelp enn først etterspurt), stolte ansatte med mere arbeidsglede og økonomisk gevinst for
kommunes økonomi.

Noe med dagens organisering av helse- og omsorgstjenesten i Eigersund kommune kan
sammenliknes med det som gjøres i Fredericia kommune i Danmark. Det kan nevnes et par
konkrete tiltak som har forebyggende aspekt i seg tilsvarende det som drives i Fredericia:

 Hjemmebesøk til alle over 80 år. I regi av fysio- og ergoterapitjenesten i de tilfeller
hvor det ikke er et tjenestetilbud allerede fra kommunen. I de andre tilfellene står
hjemmetjenesten ansvarlig for å avlegge besøkene.

 Pensjonistkurs i regi av helsestasjonen til de over 67 år
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 Treningsgrupper for seniorer i regi av Fysioklinikken
 Fysio- og ergoterapeuter ser på brukers iboende potensial for hjelp til selvhjelp.

Brukeren setter egne mål for blant annet funksjon.
 Registrering av funksjonsnivå (IPLOS), likner systemet som ble benyttet i Fredericia.
 Universell utforming av bolig og adkomst
 Kommunen har en aktiv Frivilligsentral
 Kultur gir helse er et tidligere prosjekt som fortsatt er relevant. Blant annet kjenner vi

den ”Kulturelle spaserstokken”.

7.2.2 Organisering av hjemmebaserte tjenester og bo- og servicesenter.
Manglende kompetanse generelt
Utdanning, rekruttering, ledelse og arbeidsmiljø må sees i sammenheng med kvalitet og
kunnskap. Å lykkes med utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling er avgjørende for å
nå målene i Samhandlingsreformen og for å skape en bærekraftig utvikling i helse- og
omsorgstjenesten. Ønsket utvikling er avhengig av tilstrekkelig tilgang på personell med
nødvendig kompetanse i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Meld. St. 47
Samhandlingsreformen, peker på flere viktige utfordringer på personell området:

 Å benytte tilgjengelige ressurser i helse- og omsorgstjenesten annerledes enn i dag
 Å arbeide med helse- og sosialpersonellets kompetanse
 Å rekruttere og beholde personell innen pleie og omsorg
 Økt personellkapasitet.

Som et resultat av Samhandlingsreformen kreves det at bo- og servicesentrene må ta i mot
beboere som har behov for et høyere omsorgsnivå enn det som tidligere har vært ansett som
vanlig ”inntakskriterier” i disse sentrene. Dette kan skape konflikt med eksisterende drift som
allerede har knapt med ressurser mtp. helse- og sosialfaglig utdannelse. I dag er det
fagpersonell ved bo- og servicesentrene som utfører rengjøringsarbeidet (unntatt Lagård bo-
og servicesenter hvor dette arbeidet ivaretas av eget rengjøringspersonell).

Nattsituasjonen hjemmetjenesten: Dagens organisering av aktive nattevakter i
hjemmetjenesten (nattpatruljen) er lite robust og er en utfordring i dag. Ved ferieavvikling og
sykdom er tjenesten svært sårbar, og det er en utfordring å tilby tilstrekkelig kompetanse.
Utfordringen synes å være økende som følge av krav og konsekvenser fra
Samhandlingsreformen. Det er stadig en økning på antallet pasienter/ brukere som trenger
tjenesten, og en økning i kompleksiteten av oppgaver.

Hvilende nattevaktstjeneste Slettebøområdet: Våren 2011 ble det nedsatt ei gruppe som
vurderte mulige innsparinger ved dagens ordninger i forhold til hvilende nattevakter i sone
Slettebø 1 og Slettebø 2. Forslaget var å erstatte dagens hvilende nattevakter med 2 våkne
nattevakter for begge Slettebøsonene. Det ble gjort en utredning ut fra tre forhold;
økonomiske betraktninger, beboernes tjenestetilbud og personalets arbeidssituasjon.
Arbeidsgruppen gav en anbefaling om ikke å erstatte hvilende nattevakter med 2 våkne
nattevakter i disse sonene. Siden denne utredningen ble gjennomført, har en del forhold
endret seg. Det kan tenkes at man på grunnlag av nye forutsetninger vil kunne komme til en
annen konklusjon.

Nattsituasjon bo- og servicesentrene: Lagård bo- og servicesenter mangler sykepleiere på
en stor del av nattevaktene. De to andre sentrene har ikke sykepleiere på nattevakt. Nærhet
til sykepleiekompetanse på natt varierer; På Lagård er det tilgjengelig sykepleier fra
korttidsavdelingen 2 vest/ legevakt. På Lundeåne og Kjerjaneset er en avhengig av å tilkalle
hjemmetjenesten (nattpatruljen) om en har behov for sykepleiefaglig kompetanse. Det synes
å være kvalitativt bedre tilbud å ha sykepleier tilgjengelig i samme bygg, som på Lagård,
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kontra sykepleier ”på hjul” et sted i kommunen. Det vil være nødvendig å ha egen sykepleier
om natten i hvert bo- og servicesenter.

Dagens ledelsesstruktur en utfordring: I følge Kompetanseløftet 2015 er ”godt lederskap
med personlig oppfølging av den enkelte arbeidstaker avgjørende for arbeidsmiljø, faglig
utvikling og god ressursutnyttelse”. Nåværende organisering i Eigersund kommune
innebærer en flat organisasjonsstruktur der ledere har et stort kontrollspenn. Dette innebærer
at avstanden mellom ledere og ansatte gir utfordringer i forhold til ansvar, oppfølging,
funksjon og beslutningsmyndighet.

Lege tilsynsordning: For å ivareta krav om god pleie og forebygge innleggelser, sees et
behov for bedre samarbeid mellom fastleger og pleiepersonell. Det er behov for legetilsyn
også i bo- og servicesenter og bedre tilrettelegging for legebesøk i hjemmet. I dag foretar
den enkelte fastlege legetilsyn i bo- og servicentrene i noe grad. Samarbeidet er
ressurskrevende og det er neppe samfunnsøkonomisk at et bo-og servicesenter har et stort
antall ulike fastleger som har oppfølging på samme senter.

Fysisk utforming ved bo- og servicesenter: Man konstaterer at fysisk utforming ved
kommunens bo- og servicesentre ikke ivaretar de nødvendige fasiliteter som trengs for å
kunne gi en optimal pleie til beboerne. Eksempelvis kan det nevnes at det på Lundeåne,
Kjerjaneset og Lagård bo- og servicesenter mangler skyllerom (på Lagård er det skyllerom
på sykehjemsavdelingene). Dette igjen gir utfordringer ift. å kunne ivareta krav gitt på
hygienisk standard. En mangler også egnet rom for rapport som ivaretar krav gitt til hvordan
taushetsbelagt informasjon formidles på en tilfredsstillende måte

Manglende ressurser i hjemmetjenesten: Det er en stor økning i befolkningen som vil
trenge helse- og omsorgstjenester, se tabell under. Siden planlagt og vedtatt boligutbygging
trolig ikke vil realiseres i nær fremtid, må hjemmetjenesten styrkes både i antall personell og
kompetanse. Dette vil blant annet kreve utvidelse av fysiske lokaler, tekniske hjelpemidler og
leasing biler.

Tabell 7: Framskrevet befolkning – kjønn samlet, antall i hele landet og Eigersund
kommune (Tall i tabell tatt fra database til folkehelseinstituttet):

Årstall
Geografi Alder

2011 2015 2020 2025 2030 2040

Alle
aldre

4.920.305 5.192.067 5.532.218 5.838.087 6.076.503 6.385.791

75-79 130.547 139.160 175.468 231.539 232.091 268.351

H
ele

landet

80+ 221.153 219.272 226.749 266.945 345.642 450.719
Alle
aldre

14.346 15.227 16.508 17.687 18.679 20.117

75-79 385 391 513 651 713 804

Eigersund
kom

m
une 80+ 609 646 674 801 1 011 1 388

Tabell 8; Oversikt over prosentvis utvikling i befolkningsvekst fra 2011 til 2015 og 2011
til 2020:

2011-2015 2011-2020
Alle aldre 6 % 15 %

75-79 1.5 % 33 %

80+ 6 % 10.6 %
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Manglende dagsenterplasser: Dagtilbud vil bidra til å redusere sosial ensomhet, gi
mulighet for aktivitet, avlaste ektefelle og pårørende mm. For mange vil gode dagtilbud
kunne utsette behovet for annen og mer omfattende hjelp. Spesielt viktig er det med
dagsenter for personer med demenssykdom. All dagsentervirksomhet drives i dag i
kommunal regi. I dag er det mangel på dagsenterplasser til mennesker med og uten demens
og til mennesker med funksjonshemming. Med økende levealder vet man at forekomst av
demenssykdom øker fordi det er en aldersrelatert tilstand. I følge Nasjonalforeningen for
Folkehelse var det i 2011 registrert ca 70.000 personer med en demenssykdom. En forventer
at dette tallet i 2040 vil være passert 140.000.  Dette gir oss en utfordring med tanke på å
kunne tilby nok dagsenterplasser for dem som blir boende hjemme.

I den grad det er behov for utbygging av flere plasser, bør en se på muligheten for å åpne
opp for private/ frivillige aktører. Kommunen har mottatt henvendelser fra private som bør
vurderes. Om det skal være en gevinst i sistnevnte, må kommunen ha en klar avtale for at
kommunen legger føringer for hvordan disse dagsenterplassene skal drives og forvaltes.

Det er mulighet for videreutvikling av tilbudet i kafeen på Lundeåne i samarbeid med frivillige
lag og foreninger. En mulighet kan være at tilbudet på Lundeåne blir integrert i tilbudet til
Frivilligsentralen, og at Frivilligsentralen får ansvaret for videreutviklingen av tilbudet.

Bruk av tvang/ tilbakeholding: Det vil være personer som det er behov for å holde tilbake i
institusjon, på grunn av ulike årsaker der pasienten mangler samtykkekompetanse. Pasient-
og brukerrettighetsloven § 4 A-4 annet ledd åpner for at en pasient kan innlegges i eller
holdes tilbake i helseinstitusjon dersom det er nødvendig for å få gjennomført helsehjelpen. I
Eigersund kommune vil det si på sykehjem. Det medfører utfordrende situasjoner når
tilbakeholdelse synes nødvendig for beboere i et av kommunens bo- og servicesenter.
Vedtak om helsehjelp som innebærer innleggelse og tilbakeholdelse, omfatter ikke andre
tvangstiltak (ref. Helsedirektoratets Rundskriv 15-10/2008, side 35). Undersøkelse og
behandling av psykisk lidelse uten eget samtykke kan likevel bare skje med hjemmel i lov om
psykisk helsevern.

7.2.3 Kommunens ansvar for å sørge for nødvendig helse- og omsorgstjenester
Ved å ha ulike nivåer av tjenestetilbud, vil tilbudet lettere kunne tildeles ut fra det hjelpebehov
den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at tjenestetilbudet strekker seg fra lite
hjelpebehov (lavterskeltilbud) til stort hjelpebehov (høy terskel). Den forebyggende
tankegangen er kostnadsbesparende for kommunen, og i tråd med nasjonale føringer. Målet
er at personer skal opprettholde størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet, og at man
hindrer reduksjon i funksjonsnivå ved å iverksette aktuelle hjelpetiltak. Målet er at
kommunene skal ivareta mer av før- og etterbehandlingen av pasientene. Skal Eigersund
kommune lykkes i å nå målsettingen, må kommunen satse videre på tydeliggjøring av nivåer
i tjenestekjeden.
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Omsorgstrappen

Figuren viser Omsorgstrappen. Den viser trinnvis hvilke helsetjenester kommunen har i
dag. Rødt uthevet er forslag til nye tiltak eller forsterkning av eksisterende tiltak for å styrke
de forebyggende helsetjenestene. Tiltak/ tjenester på de laveste trinnene vil også være
tilgjengelige på trinnene over.

Ønsket utvikling av fokusområdene fremover, vil være å videreutvikle de hjemmebaserte
tjenester. Dette er et suksesskriterium for at kommunen skal kunne fylle målsettingen om
«rett behandling, rett tjeneste til rett tid». En økt satsning på forebyggende tiltak vil kunne
utsette og/ eller erstatte behovet for “tyngre” pleietjenester. Økt vekt på forebyggende tiltak
og omsorgsteknologi i hjemmet skal også bidra til at trinnene «flates» mer ut.

Ikke-lovpålagte tjenester som kommunen velger å ha for sin befolkning, som ikke nevnes i
helse- og omsorgsloven, kan også regnes som forebyggende tiltak. Eksempler er:
trygghetsalarm, dagtilbud med mulighet for bespisning samt middagsombringing. Tjenestene
er mer omtalt under status for hjemmetjeneste og bo- og servicesentre.

7.2.4 Samarbeid med nabokommuner
Krav gitt fra Samhandlingsreformen vil på mange områder lettere kunne imøtekommes om
kommuner samarbeider om noen, eller alle områder. Samarbeid mellom kommunene kan ha
klare fordeler både knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling.
Eigersund kommune ønsker å være inviterende til omkringliggende nabokommuner i Dalane
regionen om et videre samarbeid om eksisterende og nye tiltak, blant annet om øyeblikkelig
hjelp døgntilbud og etablering av Frisklivssentral. Eigersund kommune ønsker å organisere
hensiktsmessige strukturer, som vil ivareta krav til kommuner i henhold til lovgivning og
behov. Kommunen ønsker å organisere tjenester, hvor andre kommuner kan delta dersom
de ønsker. Økonomisk vil Eigersund kommune tilby disse tjenestene ut fra forholdsmessig
befolkningsstørrelse i regionen og ikke ut fra enkelttjenester til enkeltbrukere (samme
struktur som legevakt i dag). Eigersund kommune er helt bevisst på at ”forbruk av tjenester”
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er relatert til nærhet til tjenester og det krever derfor en ekstraordinær innsats for å ivareta de
minst sentrale områdene i en lokal helseregion (eks. Dalane-regionen). Mange av
helsetjenestene som det planlegges å utføre i kommunene i fremtiden, blir i dag utøvet helt
utenfor den lokale regionen (eks. Stavanger Universitetssykehus). Man kommer dermed
uansett nærmere sitt nærmiljø hvis man forblir i lokalregionen.

Økonomi og fysisk beliggenhet, samt nærhet til tilbudene man skal samarbeide om, er
hovedutfordringene man møter når man drøfter muligheter for samarbeid.

En fremtidig bærekraftig organisering av helse- og omsorgstjenester i Dalaneregionen kan
for eksempel se slik ut:

7.2.5 Økonomiske virkemidler
Kommunal medfinansiering: I henhold til ny Helse- og omsorgs lov, er kommunene pålagt
medfinansiering ved behandling i spesialisthelsetjenesten av personer bosatt i egen
kommune. Medfinansieringen gjelder alle pasientgrupper med visse unntak (gravide, barn,
psykiatri, kirurgiske lidelser osv.). Medfinansieringen gjelder både ved innleggelse og
polikliniske vurderinger. Medfinansieringen gjelder på nåværende tidspunkt ikke ved
behandling/ vurdering hos avtalespesialister.

Spesialisthelsetjenesten har hittil vært finansiert av 60 % rammetilskudd fra staten og 40 %
innsatsstyrt tilskudd fra staten (dvs. DRG poeng6). I forbindelse med ny Helse- og
omsorgslov er kommunene blitt pålagt å finansiere halvdelen av de 40 % (DRG styrt) - altså
20 % av de samlede kostnader i spesialisthelsetjenesten. Den kommunale merutgiften er
kompensert ved økt rammeoverføring fra stat til kommune. Det er satt et tak på 30 000
kroner for særlig ressurskrevende enkeltopphold. Den nye finansieringsformen skal bidra til
at kommunene skal utvikle gode lokale tjenester som alternativ til innleggelse/ vurdering i
spesialisthelsetjenesten. Målet er at færre DRG poeng utløses og at den samlede regningen
blir mindre og pengene blir i kommunen. På denne måten frigjøres kapasitet i
spesialisthelsetjenesten. Man vil dermed kunne møte økt behandlingsbehov i
spesialisthelsetjenesten som følge av endret demografisk sammensetning av befolkning

6 DRG = Diagnose relaterte grupper (www.sintef.no/....definisjoner)
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(”eldrebølgen”). På nåværende tidspunkt er det vanskelig å vurdere om det blir penger til
overs som kan brukes til nye tiltak i kommunene.

I 2012 er kommunenes rammetilskudd økt for å kompensere for merutgiften for kommunal
medfinansiering og for å bygge opp helsetjenestene i kommunene. Kommunene skal kunne
gi pasienter et alternativt (og like bra) tilbud lokalt.

Tabell 9; statlige overføringer, kommunal medfinansiering (tall oppgitt i hele 1000 kroner).
Ref. www.helsedirektoratet.no. Informasjonen er foreløpig og ikke komplett.

Statlige overføringer 2012
Kommunal medfinansiering.

Kommune

Totalt overført fra
staten ifm
samhandlingsreform

À konto beløp per
måned til
medfinansiering

Reelt forbruk pr. mnd.
jan. + feb.+ mars

Anslått
forbruk
2012

Eigersund 15.879’ 1.027’ 1.156’ 13.867’
Bjerkreim 2.893’ 143’ 1340’ 1.679’
Sokndal 4.084’ 217’ 3010’ 3.716’
Lund 3.663’ 219’ 240’ 2.881’
Dalane 26.519’ 1.606’ 5.746’ 22.143’

For å ivareta kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter har Eigersund
kommune i 2012 fått rammetilskudd på 15,879 mill. kr. Den statlige forventning er at 12,3
mill. kr. trengs til medfinansiering. Om tallene forblir stabile og kommunen ikke har behov for
at pasienter blir liggende i spesialisthelsetjenesten etter at de er definert som
utskrivningsklare, kan det være at differansen på 3,579 mill. kr. skal brukes til kommunal
oppbygning av alternative tjenester. Forbruket i januar, februar og mars 2012 ligger høyere
enn dette estimatet og det vil sannsynligvis bli lite igjen til nye tiltak (inklusiv evt. finansiering
av utskrivningsklare pasienter).

I budsjett for 2012 i Eigersund kommune er det meste av den statlige overføring reservert/
brukt. Dette viser at det fra staten ikke er lagt inn noen vesentlig økning av økonomiske
midler i effektuering av denne delen av den nye Helse- og omsorgsloven. Kommunes
mulighet til å bygge opp nye tiltak er dermed begrenset (ikke eksisterende). Kommunen er
på nåværende tidspunkt bare mellomleverandør mellom staten og spesialisthelsetjenesten.

Mottak av utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten: Praksis fram til og
med oppstart av Samhandlingsreformen, har vært at det i spesialisthelsetjenesten har vært
inneliggende utskrivningsklare pasienter. Disse har ikke vært klar til/ i stand til, å bli utskrevet
til hjemmet. Det har eksempelvis vært fordi de trengte mer opptrening eller fordi de skulle til
et høyere omsorgsnivå på kommunalt nivå.

Fra 1.1.12 faktureres kommunene med 4.000 kr. pr. døgn, dersom utskrivningsklare
pasienter ligger på sykehus og venter på kommunalt tilbud. Tidligere hadde kommunen en
betalingsfri periode på 10 dager, etter at pasienten ble meldt utskrivningsklar. Dersom
pasienten ikke fikk et egnet tilbud i kommunen innen 10 dager, fikk kommunen en regning på
1500 kr. pr. døgn. KS har laget statistikk på dette for hver kommune. I 2009/ 2010 hadde
Eigersund angivelig 487døgn/ 390døgn som i fremtiden vil blitt fakturert. I gjennomsnitt er
dette 439 døgn som ville tilsvare en utgift på 1.756 mill. kr. i 2012.

På kommunalt nivå har man jobbet helt spesifikt med denne problemstillingen. Forskrift om
kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og utskrivningsklare pasienter § 10
sier følgende: Varsel til kommunen om utskrivningsklar pasient: Når en pasient er definert
som utskrivningsklar, jf. § 9, skal sykehuset straks varsle kommunen. Dette gjelder ikke
utskrivningsklare pasienter som ikke har behov for et kommunalt helse- og
omsorgstjenestetilbud. Videre i § 11 om Melding til sykehuset om når kommunen kan ta imot
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pasienten, står det: Kommunen skal etter å ha mottatt varsel om en utskrivningsklar pasient,
jf. § 10, straks gi beskjed om kommunen kan ta imot pasienten. Dette gjelder ikke dersom
det foreligger omstendigheter utenfor kommunens kontroll som hindrer dette.

Dersom kommunen ikke kan ta imot pasienten, skal sykehuset varsles om når et kommunalt
tilbud antas å være klart. Kommunen skal straks gi beskjed når et kommunalt tilbud er klart
for pasienten.

Målet for Eigersund kommune er å ta i mot alle utskrivningsklare pasienter samme dag som
de meldes utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten.. Et annet mål er at pasientene raskt
utskrives fra korttidsopphold ved sykehjem til hjemmet, og at pasienter med omfattende
behov for tjenester får utvidet hjelp i hjemmet i perioden etter sykehus/ sykehjemsopphold.

Arbeidsgruppen viser til kommunens vedtatte plan for ”Utbygging av pleie- og
omsorgsboliger 2010-2015” der det anbefales nybygg av 36 boenheter med heldøgnspleie,
renovering og ombygning av korttidsavdeling 2 vest, nybygging av kommunal
rehabiliteringsenhet (fysio- og ergoterapi) og avsetning av kommunale arealer til videre
utbygging i perioden 2015-2030. Tjenester som man planla å yte i de nybygde boenhetene,
vil måtte ytes i hjemmet, som følge av at utbygging ikke er iverksatt. Dette vil medføre større
belastning på hjemmetjenesten og kreve mer tjenester fra fysio- og ergoterapitjenesten. Man
må påregne at man kan få utfordringer med å klare å yte forsvarlige tjenester til
”sykehjemspasienter” som må bo i hjemmet Det kan også bli mer kostnadskrevende.

Det er en utfordring å sikre korttidsplass til pasientene som har behov for et høyere pleie- og
omsorgsnivå enn det vi kan tilby i hjemmet. For å imøtekomme utfordringene har Eigersund
kommune endret organiseringen av Tiltaksteamet. For å sikre at spesialisthelsetjenesten får
kontakt med kommunen er det opprettet et mottakspunkt for meldinger. Utfordringen er å
sikre at nødvendige opplysninger fra dem blir kjent for ansvarlig enhet i kommunen og
fastlegene. Elektroniske meldinger vil kunne bli en viktig faktor i dette arbeidet. Det krever et
godt samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene. Kommunehelsetjenesten
tar i bruk elektronisk meldingsutveksling med fastlegene våren 2012.

I forskriftene til Helse- og omsorgstjenesteloven ligger det en plikt hos
spesialisthelsetjenesten til å melde tidlig fra til kommunen når en pasient forventes
utskrivningsklar. I tillegg skal det gis en melding på det tidspunkt pasienten faktisk er
utskrivningsklar. Det vil si at kommunen har et tidsrom i mellomtiden som må benyttes godt
til forberedelse til hjemkomst, slik at flest mulig av pasientene kan reise direkte hjem etter
sykehusopphold, og slik at kvaliteten på tjenesten som skal gis i kommunen er best mulig.
Dette krever en høy tverrfaglig kompetanse hvor flere profesjoner samarbeider. Fysiske
rammer må være tilpasset pasientens behov, og man må ha tilgang på nødvendige
hjelpemidler.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud – korttidsavdeling 2 vest: I henhold til ny Helse- og
omsorgslov stilles der krav til at alle kommuner organiserer et tilbud om døgnopphold for
somatisk øyeblikkelig hjelp fram mot 1.1.2016. Tilbudet skal gjelde for pasienter som har
behov for akutt hjelp eller observasjon, men som ikke trenger sykehusbehandling og for de
pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg. I all
hovedsak vil dette gjelde pasienter med kjente sykdommer som ved forverring av sin tilstand
kan få en på forhånd kjent og avtalt behandling. En nærmere beskrivelse er gitt i eget
veiledningsmateriell utgitt av Helsedirektoratet. Med ordningen vil de som sliter med kjente
og langvarige sykdommer få god og raskere helsehjelp, nærmere der de bor. Dermed
utløses ikke ressursbruk i spesialisthelsetjenesten og videre betaling fra kommunen til
spesialisthelsetjenesten (via DRG poeng).
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I innfasingsperioden får kommunene halvparten gjennom øremerket tilskudd fra
Helsedirektoratet og andre halvparten gjennom finansiering fra helseforetakene (Prop. 1 S
(2011-2012, kap. 732 og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter 2012 til
RHFene, kap 4). Fra 2016 skal midlene i sin helhet innlemmes i rammetilskuddet til
kommunene. I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, presiseres
det at kommunen ikke kan kreve egenandel for opphold i kommunens tilbud om
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, jf. § 1 andre ledd b). Kommunen vil motta 4330 kr. per
sengedøgn man holder pasienten hjemme i kommunen. Incitamentet for kommunene for å
innføre ordningen snarest mulig, vil være:

 Det utløses færre DRG-poeng og dermed betaler kommunen mindre til
spesialisthelsetjenesten. Dvs. pasienten blir ikke innlagt i spesialisthelsetjenesten,
men blir behandlet lokalt.

 Kommunen kan få tilskudd fra Helsedirektoratet og finansiering fra RHFene for
etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Dersom man i kommunen kan organisere
tilbudet ”billigere” enn 4330 kr. per døgn, vil det bli penger til andre tiltak (eksempelvis
forebygging).

Den mulige kommunale overføring blir dermed:
Tabell 10; statlige overføringer, kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Statlige overføringer 2012 - 2016
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Helsedirektoratet -
50 %

Spesialisthelsetjeneste -
50 % I alt.

Eigersund 1.495’ 1.494’ 2.989’
Bjerkreim 273’ 272’ 545’
Sokndal 385’ 384’ 769’
Lund 345’ 345’ 690’
Dalane 2.497’ 2.496’ 4.993’

Eigersund kommune kan dermed få overført 3 mill. kr. til å etablere dette tilbudet. Dersom
alle Dalanekommunene går sammen om et slikt tilbud, har man knapt 5 mill. kr. til rådighet
for å etablere et forsvarlig tilbud. Den økonomiske forskjell på å organisere et tilbud kun for
Eigersund kommune eller for alle Dalane kommunene vil være ubetydelig. Organisering av
dette tilbud på kommunalt nivå vil kreve betydelig administrativ- og personellinnsats. Da
dette handler om et tilbud ”i stedet for innleggelse på sykehus” vil omgivelsenes forventning
om faglig forsvarlighet i tilbudet være store. Man tar ikke et LEONprinsipp som gitt – tilbudet
må vise at det faktisk er tilfelle. Suksess vil være proporsjonal med faglig forsvarlighet.

7.2.6 Organisering av legetjeneste i kommunen – nye krav
Samhandlingsreformen legger opp til en tettere tilknytning mellom fastleger og kommunen.
Via Samhandlingsreformen utfordres fastleger i forhold til oppfølging av kronisk syke
pasienter, bl.a. ved:

 Raskere utskrivning fra helsetjenesten til hjemmet etter behandling og dermed
oppfølging av fastlege.

 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen som alternativ til innleggelse ved behov.
 Tettere oppfølgning av kronikere for å få optimalisert behandling. Dermed forebygges

innleggelser i sykehus ved forverringer av kroniske tilstander.
 Palliasjon i hjemmet. Det er økning av pasienter som ønsker å være hjemme i livets

sluttfase.
 Tettere samarbeid med andre kommunale tjenester (optimalisere samhandling rundt

pasienter).
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Som et ledd i Samhandlingsreformen er nåværende fastlegeforskrift til revidering. Ny
fastlegeforskrift har vært på høring og stortingsvedtak ventes høsten 2012. Den nye
fastlegeforskriften vil beskrive fastlegens plikter i forhold til listepasienter. Forskriften vil
sannsynligvis gi kommunen andre, og større styringsmuligheter med fastleger via samarbeid,
men tilsynelatende også et systemansvar for at fastlegene driver forsvarlig. I forslaget til
fastlegeforskrift er det ikke lagt opp til å endre på to helt grunnleggende forhold ved
organiseringen av fastlegepraksis:

 Man vil tilsynelatende ikke endre på begrepet full liste, som tilsvarer en listelengde på
1500 pasienter ved 5 dages kurativ uke (300 listepasienter/ dag). Opprinnelig var
tanken at full liste skulle være 1000 eller 1200 listepasienter, slik at det ble plass til
flere fastleger i kommunen (det er økonomien omkring listelengden som dikterer
begrepet). Dette gir store vanskeligheter ved å opprette ”nye hjemler”. Det er derfor
vanskelig at se hvordan nåværende fastleger skal få ”tid til nye oppgaver”.

 Fastleger (private) kan ved dagens ordning pålegges opp til 7,5 time offentlig
legearbeid (1 dag i uken). Det har vært vurdert å øke det til 15 timer i uken. Dette har
betydning for løsning av offentlige tjenester som krever mer enn 7,5 time i uken (eks.
legetjeneste på korttidsavdelingen 2 vest).

Eigersund kommune har følgende utfordringer i den kommende periode for legetjenesten:
 Økning av listekapasitet (for fastleger). Det trengs ca. 10 % ledig listekapasitet. Dette

betyr at den samlede listekapasiteten skal være ca. 17 000. Dette er større enn
innbyggerantallet da en del personer fra omegnskommuner velger fastleger i
Eigersund. Man bør legge en listelengde på 250 pasienter pr. kurativ dag til grunn
(som EKL).

 Når ny fastlegeforskrift er vedtatt må kommunen se på hvordan man sammen med
legene organiserer samarbeidet fremover (eks. møtefora annen hver mnd. med alle
leger).

 Økning av samfunnsmedisinsk ressurs i kommunen.

7.2.7 Organisering av legevakt i kommunen/ Dalane regionen
Legevakten i Dalane kommunene er lokalisert i Eigersund. Dette synes å være et naturlig
sted for legevakten. Samarbeid om legevakt nordover mot Hå anses ikke som realistisk etter
at Hå og Time kommune er gått sammen om dette på deres kommunegrense.
Dalanekommunene kommer sannsynligvis i årene fremover til å klare seg selv på de
premisser som nå foreligger.

 Økning av fastleger som deltar i legevakt (kveld og natt) vil bedres i de kommende år
(alle kommuner). Vi kan fremskrive antall deltakere fra 7 (Eigersund) + 1 (Bjerkreim) =
8 til 11 (Eigersund) + 2 (Bjerkreim) + 1 (Sokndal) = 14. Dette ville gi rundt 350
vakttimer pr. lege pr. år.  Jf. plan for legetjenesten er målet 300 timer pr. år. Det vil i
fremtiden også være behov for vikarer, men sårbarheten vil bli betydelig mindre.

 Kapasiteten og organisering av legevakt på dagtid bør gjennomgås. Med nye krav til
fastleger via forskrift, må man kvalitetssikre at problemer fra dagtid ikke skyves til
ettermiddag/ kveld/ natt.

 I forbindelse med innføring av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen, er det behov
for grundig gjennomgang og utarbeidning av prosedyrer for dette. Dette gjelder både
prosedyrer i forhold til fastleger, og prosedyrer knyttet til legevakten. Dette arbeidet
ligger ikke innenfor nåværende strukturer (legevaktssjef + daglig leder legevakt). Det
er søkt om sentrale midler i forhold til dette. I samme gjennomgang bør
personellstrukturen på legevakten og legevaktsentralen vurderes.

 Høsten 2014 vil det bli innført nytt nødmeldenett. I hele landet er man i ferd med å
innføre dette. Nettet er operativt på deler av Østlandet. Høsten 2014 står Rogaland
for tur. Det vil kreve administrative ressurser fra legevakten å få denne
implementering gjennomført.
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7.2.8 Boligutbygging
For å kunne bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, må en også fokusere på
boligutbyggingen i kommunen. Det vil være seg infrastruktur, boligtyper, tomtestørrelser,
grøntområder, universell utforming og stimulere private utbyggere til å bygge alt på ett plan.
Det anbefales at fysio- ergoterapitjenesten og prosjektleder for nye utbyggingsområder
samarbeider.

7.2.9 Fysio- og ergoterapi tjenesten
I tråd med Samhandlingsreformen oppfordres det til at kommunene skal beholde sine
innbyggere hjemme i kommunen, så langt det er mulig og kommunen kan gi et tjenestetilbud
av tilfredsstillende kvalitet. Dette krever ekstra ressurser fra fysio- og ergoterapitjenesten.
Det er en utfordring både i forhold til å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter på et
tidligere tidspunkt, og for å kunne etablere et tilfredsstillende døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.
Man vil kunne få en bedre rehabilitering ved å ha en avdeling der dette er eneste fokus, i
stedet for dagens ordning der man på korttidsavdelingen har mange forskjellige
pasientgrupper. Det kan være nyttig å organisere hjemmetjenesten enda mer tverrfaglig.

7.2.10 Kompetanse og personell
Den nye retningen av helsepolitikken vil kreve økt kompetanse, utarbeidelse av nye rutiner,
prosedyrer, retningslinjer og etablering av arenaer for samarbeid. En ny grunntanke må
etableres, den enkelte brukers menneskelige ressurser må støttes i stedet for å tilby
kompenserende og passiviserende pleie. Igjen vil det medføre endrede kvalifikasjonskrav i
forbindelse med nytilsetninger som belyses i anbefalinger fra plangruppen.

7.2.11 Psykisk helse og rus
Arbeidsgruppen erkjenner at det finnes innbyggere i kommunen som det i dag ikke er
etablert et etablert godt nok tilbud til. Dette er blant annet innbyggere som ikke har en
diagnose og som har utfordringer med å tilpasse seg til samfunnets krav. I følge A. Klyves
”Sinte Unge Menn”, kan dette skyldes mangel på anerkjennelse, arbeidsledighet,
utilstrekkelige integreringstiltak og de unges vansker med å innfri tidens spesielle
kunnskapskrav. Folk blir syke eller sinte av å føle at de ikke trengs. Det kan se ut som om
disse personene kan ha behov for hjelp for å klare å fungere i dagliglivet. Det er per i dag
ikke etablert et konkret tilbud innenfor hjelpeapparatet for denne gruppen. Uavhengig av
organisering trenger denne gruppen et helhetlig tjenestetilbud, for å sikre kontinuitet.

Kommunen har også innbyggere som har et behov for psykisk helsehjelp på andre tider av
døgnet enn det tjenesten kan tilby i dag.

Det sees et behov for ytterligere utredning og det anbefales at dette blir gjort i egen plan for
psykisk helse og rus, der man deler opp tjenestene i fht. barn og unge, og ser på behovet
både på dag og ettermiddag/ kveld.

7.2.12 Barn med funksjonshemming – avlastningsplasser
Kapasiteten i kommunal avlastningsbolig er fullt utnyttet. I ferier og i forbindelse med skolens
planleggingsdager, er kapasiteten mer enn fullt utnyttet. Avlastningsboligen har hittil også
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blitt brukt til unge voksne. Dersom de unge voksne har et sparsomt dagtilbud/ jobbtilbud,
bidrar det til behov for et større tilbud i avlastningsboligen. Vi har et stort antall brukere av
avlastningsboligen der det er knyttet stor usikkerhet til fremtidig dagtilbud/ jobbtilbud.
Avlastningsboligen vil neppe kunne klare å innfri forventingene/behovet i fremtiden.

7.2.13 Utvikling av IKT/ velferdsteknologi
E-helse er en samlebetegnelse for bruk av IKT i helsevesenet. Målet er å øke kvaliteten,
sikkerheten og effektiviteten innenfor helsetjenesten gjennom bruk av informasjonsteknologi.
Stortingsmelding 47, skisserer sentrale utfordringer for dagens og fremtidens helse- og
omsorgstjeneste. Utfordringene skal løses gjennom mer og bedre samhandling, og det er en
målsetting at samhandlingen i hovedsak skal skje elektronisk. E-helse er med andre ord en
forutsetning for Samhandlingsreformen.

Videre sies det at elektronisk samhandling ikke er hele løsningen på de utfordringene vi står
ovenfor. Implementering av elektronisk samhandling er en utfordring i seg selv. Mange ulike
systemer vanskeliggjør kommunikasjonen på tvers av tjenester og forvaltningsnivå. Behovet
for at det stilles krav til IKT-standardisering er derfor stort.

Samhandlingsreformen stiller krav til økt kommunikasjon mellom spesialist- og primær-
helsetjenesten. Meldingsutveksling om utskrivningsklare pasienter er et eksempel på dette,
og manglende elektroniske meldinger har tvunget helseforetak og kommuner til å investere i
gårsdagens teknologi; faksmaskiner. Elektronisk meldingsutveksling vil føre til betydelig økt
kvalitet på helsehjelp, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og effektivitet, økt kapasitet
og samhandling.

Rådgivning via videooverføring mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten kan være
aktuelt. En ser for seg at en kan ta i bruk teknologi som allerede er anerkjent og utprøvd fra
det private næringsliv, eksempelvis i samhandlingen mellom landorganisasjoner og offshore-
installasjoner. Eksempelvis ønskes det å utprøve og etablere teknologistøtte til det etablerte
nettverket mellom mobilt palliativt team (MPT) i helseforetaket og Dalanekommunene, og
mellom sykepleierådgivning i helseforetaket og Dalanekommunene. Det kan brukes to
metoder: Etablere videoløsninger for bruk i rådgivning og opplæring og etablere løsninger for
systematisk tilbakemelding fra pasientene. Slike teknologiske løsninger kan bidra til at den
enkelte pasient slipper lange og ”unødige” reiser inn til helseforetaket.

God dialog gir grunnlag for gode pasientforløp. Kommunen trenger epikriser og rapporter fra
spesialisthelsetjenesten før pasientene overføres til kommunen. Det trengs noen ganger
tverrfaglige møter med spesialisthelsetjenesten for å kunne gi et godt tilbud til pasienten.
Både elektronisk meldingsutveksling og videooverføring er nyttig i forhold til gode
pasientforløp.

Velferdsteknologi er også et satsningsområde i fremtiden. For eksempel vil det være nyttig
for personer med demens. Ved bruk av veldferdsteknologi vil de kunne bo lengre hjemme.

Det konstateres at med utviklingen av ulike tjenester i relasjon til elektronisk samhandling,
følger også et behov for opplæring av ansatte, samt drift og vedlikehold av systemene.

7.2.14 Samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører
Frivillige organisasjoner inkluderer blant annet stiftelser og organisasjoner med allmennyttig
formål, pasient- og brukerorganisasjoner, organisasjoner innen kultur- og fritidsfelt og
trossamfunn. Frivillige organisasjoner er viktige samarbeidsparter og pådrivere. Tilbudene er
et supplement til offentlige tjenester. Det pekes det på at det er økende behov for frivillig
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arbeid i helse- og omsorgssektoren, og at frivillige organisasjoner har kompetanse som kan
være til nytte for helse- og omsorgstjenestene. Frivillige organisasjoner kan være viktig
korrektiv til offentlige myndigheter, og kan bidra til å utvikle velferdssamfunnet.(Meld. St.16
”Nasjonal helse- og omsorgsplan”).

Samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor bør videreutvikles. Dette vil kunne bidra til
bedre velferd. Det er viktig å sikre frivillige organisasjoner og private aktører forutsigbare
avtalevilkår. Samtidig må det stilles krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår.
Frivilligsentralen kan benyttes som katalysator i det lokale organisasjonslandskapet og
fungere som bindeledd til organisasjoner og offentlig sektor. Utfordringen er å rekruttere og
beholde de frivillige. I dag er det heller ikke frivillighetskoordinatorer på de ulike enhetene.

7.2.15 Stab- og støttefunksjon i organisasjonen
Nåværende stab i den øverste helse- og omsorgsadministrasjonen kan betegnes som
sparsom. Det er viktig å ha støttefunksjoner i stab som kan drive frem og koordinere
innovative løsninger i organisasjonen. I et innovativt interkommunalt perspektiv, mangler det
stabsfunksjoner til å ivareta slike oppgaver. Samhandlingsreformen er heller ikke overstått
ved å lage en plan. Rullering av planer og utarbeiding av politiske saker krever administrative
ressurser.

8.0 Anbefalinger for planperioden, i prioritert rekkefølge, inkl.
økonomiske konsekvenser.

Vedlagt til denne planen følger en handlingsplan som viser oversikt over anbefalinger i
prioritert rekkefølge og ansvar for oppfølging av disse. Det er utarbeidet oversikt over årlige
drifts- og investeringskostnader til de tiltak som krever det. Tallene er oppgitt i 2012 kroner
og er hentet fra budsjettgrunnlaget fra 2012. Årsverkskostnadene inkluderer alle sosiale
utgifter samt et gjennomsnitt av ulempetillegg og vikarutgifter, med andre ord alle
lønnskostnader er inkludert. Disse vil kreve behandling på vanlig måte gjennom årsbudsjett
og økonomiplan. I handlingsplanen vil de fleste tiltakene ha halvårsvirkning det første året
som følge av at årsbudsjettene er klart i slutten av årene og at ansettelsesprosesser tar tid.

Nytt i regi av Samhandlingsreformen er innføringen av økonomiske virkemidler og innføring
av plikt for kommunene til å etablere øyeblikkelig hjelp- døgntilbud. De viktigste økonomiske
virkemidlene er kommunal medfinansiering for bruk av spesialisthelsetjenesten, og innføring
av kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter. I forbindelse med
overføring av oppgaver som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten, skal det også skje en
overføring av budsjettmidler fra de regionale helseforetakene til kommunene. I overføringene
som skal gå til utskrivningsklare pasienter og etablering av øyeblikkelig hjelp- døgntilbud er
det lagt til grunn en døgnsats som inkluderer kapitalkostnader. Dette er knyttet til plikten for
kommunene til å etablere øyeblikkelig hjelp- døgntilbud.

Man kan risikere at tilskuddet ifm. Samhandlingsreformen må brukes i sin helhet til
medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter, for eksempel ved manglende
kapasitet på sykehjemssenger i Eigersund kommune. Om man ikke får penger igjen av
tilskuddet, betyr det at det ikke blir noen samhandlingsmidler som kan brukes til å bygge opp
nye anbefalte tiltak slik intensjonen var. For at de planlagte tiltakene skal kunne
gjennomføres likevel, må det bevilges midler utenfor samhandlingsmidlene, eller man må
redusere eller avvikle andre tilbud. Resultatet kan bli at en tar i bruk ad `hoc løsninger.
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8.1 Etablere eget team som jobber spesifikt med hverdagsrehabilitering.
Hovedmålet med hverdagsrehabilitering vil være å legge til rette for at de brukerne som er i
stand til det, kan bo lengst mulig hjemme, mestre hverdagslige oppgaver, delta i et sosialt liv
og oppleve verdighet. Svært få ønsker seg i utgangspunktet en sykehjemsplass, eller daglig
å være avhengig av hjelp fra andre. I den grad innbyggerne kan få hjelp som bidrar til at de
kan klare mest mulig selv, vil de fleste oppleve det som et gode.

Det anbefales at hverdagsrehabilitering blir tilbudt til nye brukere/ pasienter. En vil tilby tiltak
lik dagens ordning til de personer som allerede får hjelp. Pasienter som skal starte med
hverdagsrehabilitering må være motivert for opplegget og ha et rehabiliteringspotensialet.
Det må etableres et eget team som arbeider med hverdagsrehabilitering. Kommunens fysio-
og ergoterapiavdeling synes å være en naturlig tilknytning. Dette teamet vil i samarbeid med
pasienten komme frem til de enkelte tiltak som må gjennomføres for å nå oppsatt mål.
Hverdagsrehabiliteringsteamet bør bestå av 3 årsverk som representerer ergoterapeut,
fysioterapeut og sykepleier. Leder bør være fysio- eller ergoterapeut. Leder jobber kun i
hverdagsrehabiliteringsteamet, mens de andre også inngår i turnusordning ut i en integrert
sone slik at en sikrer erfaringsoverføring, og dermed på sikt kan involvere hele pleiesektoren
i å tenke hverdagsrehabilitering. Det anbefales at det er hverdagsrehabiliteringsteamet som
vurderer rehabiliteringspotensialet til nye pasienter/ brukere. De bør også lage plan for videre
fremdrift og vurdere aktuelle tiltak for å nå målet. Tiltakene kan gjennomføres av for
eksempel frivillige, hjelpepleiere, assistenter, hjemmehjelp etc., ikke nødvendigvis bare
sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det anbefales å opprette en prosjektgruppe,
som består av hverdagsrehabiliteringsteamet i tillegg til to fagarbeidere som hovedsakelig
skal jobbe som hjemmetrenere på oppdrag for rehabiliteringsteamet.

For å sikre suksess med hverdagsrehabilitering må dette arbeidet støttes både politisk og
administrativt. Det trengs tydelige prosjektplaner, strategier, koordinering og tålmodighet. Det
må settes av ressurser til kompetanseutvikling. Utgangspunktet for hverdagsrehabilitering er
hva brukeren/ pasienten selv ønsker. De ansatte trenger også skolering i ny tankegang, nye
arbeidsmetoder og nye arbeidsverktøy. Teamets innsats og resultater må dokumenteres.

Med utgangspunkt i gjennomsnittlige årsverkskostnader i åpen omsorg på 607.000 kr. vil tre
stillinger utgjøre 1 821.000 kr. For å iverksette hverdagsrehabilitering vil man blant annet
trenge bil og telefon, kostnaden beregnes til hhv. 70.000 kr., og 20.000 kr.

8.2 Styrke kompetansen: blant annet ved å øke kompetansemidler, omgjøre stillinger
til et høyere fagnivå og skape attraktiv arbeidsplass m.m.
Utdanning, rekruttering, ledelse og arbeidsmiljø må sees i sammenheng med kvalitet og
kunnskap. Å lykkes med utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling er avgjørende for å
nå målene i Samhandlingsreformen og for å skape en bærekraftig utvikling i helse- og
omsorgstjenesten. Ønsket utvikling er avhengig av tilstrekkelig tilgang på personell med
nødvendig kompetanse.

Anbefaling ift. kompetanse/ personell:
 Alle nyrekrutterte medarbeidere i faste stillinger skal som hovedregel ha helse-/

sosialfaglig utdanning, eller annen relevant utdanning
 Benytte tilgjengelig kompetanse på riktig sted.
 I utlysningstekster til nye stillinger skal det spesifiseres hvilke kvalifikasjoner som er

nødvendig for å ivareta tiltenkte oppgaver. Når vi nå, ut fra Samhandlingsreformens
krav, skal ivareta flere pasienter fra spesialisthelsetjenesten, vil det være nødvendig å
ha tilgjengelig personell med en helsefaglig utdannelse, spesielt med somatisk
kompetanse.
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 Heve faglig nivå ved å endre stillingshjemler til et høyere nivå. Dette er allerede gjort i
flere anledninger i hjemmetjenesten, og bør videreføres i andre enheter. Blant annet
mangler både Lundeåne og Kjerjaneset personell som ivaretar sykepleieroppgaver
gjennom hele døgnet.

 Stimulere til videreutdannelse; legge til rette for å kunne gjennomføre relevante kurs,
fagprøver, høyskoleutdannelser og medvirke til forskning. Det vil også være viktig å
tilrettelegge for hospiteringsordning7, både internt (mellom de ulike enhetene, da
noen har mer kompetanse på et område enn andre vis a versa) og eksternt
(i spesialisthelsetjenesten).

 Eigersund kommune skal ha en konkurransedyktig lønnspolitikk og gode
arbeidsforhold for de ansatte. Kommunen skal årlig innhente lønnsinformasjon fra
aktuelle nærliggende kommuner. Andel medarbeidere som har uønsket deltid skal
reduseres gjennom hele perioden. Ordningen med fleksibel turnus videreutvikles.

 Eigersund kommune skal ha ledere som skaper trivsel og motivasjon blant
medarbeiderne. Arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på psykososiale forhold
gjennomføres minst annet hvert år. Lederne gis bedre tid til å lede ved å få
lederopplæring, lederveiledning og faste ledersamlinger. Det kan øke ledernes
mulighet for å bidra til økt nærvær av ansatte. Det skal gjennomføres samtaler med
alle som slutter, slik at forbedringsområder kan identifiseres.

 Eigersund kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsplass med et godt
omdømme. Det må arbeides aktivt med markedsføring av kommunens
konkurransefortrinn. Eigersund kommune må markedsføres for ungdom som fortsatt
er under utdanning, gjennom deltagelse på yrkesmesser. Det skal oppleves positivt å
ha sommerjobb i kommunen. Det legges til rette gjennom arbeidstidsordninger og
andre seniorpolitiske tiltak for at seniorer kan stå i sitt arbeid helt til oppnådd
pensjonsalder.

Det antas at det vil være nødvendig å omgjøre 6 stillinger første året og deretter en ekstra
stilling i året. Kostnader ved omgjøring av ufaglærte stillinger til faglærte, er gjennomsnittlig
44.000 kr., dvs. omgjøring av 6 stillinger = 264.000 kr.,
7 stillinger = 308.000 kr. osv. Omgjøring av ufaglærte stillinger til sykepleierstilling vil utgjøre
en kostnad på gjennomsnittlig 100 000 kr.

8.3 Folkehelsekoordinator/ Frisklivssentral
Det vil være viktig å legge til rette for videreføring av stilling som folkehelsekoordinator evt. i
forbindelse med opprettelse av Frisklivssentral. For å koordinere ”spesifikke tiltak” må
kommunen ha en koordinerende enhet for folkehelse. For Eigersund kommune er dette tenkt
bygget opp omkring en folkehelseenhet/ folkehelsekoordinator og en Frisklivssentral som
yter lavterskeltilbud. Dette beskrives i egen plan ”Folkehelseplan for Eigersund kommune
2012 - 2016”.

8.4 Styrke nattpatruljen
Dagens organisering av nattpatruljen, som består av en sykepleier og en hjelpepleier hver
natt, er et lite robust system. Det har vært en stor økning i antall tjenestemottakere i årenes
løp. Krav gitt ut fra Samhandlingsreformen bidrar til at pasienter skrives ut fra sykehus med
mer komplekse og sammensatte behov enn tidligere. Dette vil kreve høyere kompetanse og

7
Med hospitering menes å oppholde seg og utføre ordinært arbeid ved en annen arbeidsplass i en tidsavgrenset periode.

Hensikten er at medarbeideren skal få prøve seg i et annet arbeid, utvide sin egen horisont, skaffe seg nye erfaringer og få
innblikk i hvordan andre organiserer sine arbeidsoppgaver.
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et større tjenestetilbud. Det bør minimum være 4 aktive nattevakter på jobb, hvorav to er
sykepleiere og to er fagarbeidere. Det vil også være mulig å aktivt benytte nattpatruljens
kompetanse på kommunens bo- og servicesentre.

Årsverkskostnader er i 2012 826.000 kr. For å dekke behovet er det nødvendig utvide med
1.8 årsverk sykepleier, første året. Det neste året anbefales å utvide med 1.8 årsverk
fagarbeider. 1.8 stillinger vil utgjøre 1 487.000 kr. og 3.6 stillinger = 2 974.000 kr.
Anbefalingen bør sees i sammenheng med kap. 8.8 ”Styrking av tjenestetilbudet til
hjemmeboende”.

8.5 Utredning av muligheten for å ha våkne nattevakter på de steder hvor det i dag er
hvilende må på ny vurderes.
Det vil utgjøre en administrativ kostnad å iverksette utredningen.

8.6 Behov for et utredningsarbeid relatert til legevakt, opprette en robust
legevaktstjeneste. Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

8.6.1 Utredning/ opprettelse av robust legevaktstjeneste
Innen 2016 skal kommunen ha klart et øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis. I forkant trengs
utvikling av en robust og bærekraftig interkommunal legevaktstjeneste. Samlet ressurs man
beregner å bruke til utvikling av legetjeneste i kommunen/ Dalane: 0,5 årsverk prosjektstilling
til legevakt.

Avsetning av 0,5 årsverk lege (evt. annen kompetent person) til gjennomgang og utvikling av
legevakt og logistikk og prosedyrer i forbindelse med opprettelse av øyeblikkelig hjelp
døgntilbud i kommunen i perioden 2012-2013. Etter periodens utløp videreføres ansvaret til
administrativ ledelse av legevakten. Det er søkt om sentrale midler (samhandlingsmidler) til
denne stillingen (svar foreligger i juni 2012). 600.000 kr. vil dekke en 50 % legestilling i et år.

Fra Helse- og omsorgsdepartement er det anslått at innføring av nytt nødmeldenett pr.
legevaktssentral vil kreve 0,2 årsverk i 6-8 mnd. Man har videre beregnet utgift pr.
legevaktssentral til minimum 200.000 kr + diverse radioutstyr. Det vil være behov for en egen
saksutredning for hva dette vil innebære av kostnader for Eigersund kommune.

8.6.2 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Helsedirektoratet har gitt ut veiledningsmateriell for å bistå kommuner og helseforetak i
etablering og drift av øyeblikkelige hjelp døgntilbud. I henhold til veilederen kreves det blant
annet følgende:

 Reservering av nødvendig lokaler til tilbud.
 Strukturert henvisning/ logistikk fra fastlege/ legevakt til tilbud i kommunen. Med

strukturert henvisning/ logistikk menes:
o Faglig klarhet om hvilke pasientkategorier, som kan mottas i kommunalt tilbud.
o Nødvendig henvisning med relevante helseopplysninger, medisinliste og

behandlingsplan for pasient for tiden frem til neste legevisitt på avdeling.
 Daglig legetjeneste i øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 Organisert legetjeneste (vaktordning/ avtale med legevakt) utenfor vanlig arbeidstid

med kort varslingstid.
 Døgnkontinuerlig sykepleiedekning på avdelingen hvor tilbudet er organisert.
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 Nødvendig grunnbemanning på avdelingen hvor tilbudet er organisert.
 Nødvendig utstyr på avdelingen til trygg overvåkning og nødvendig prøvetakning.
 Ordning med maksimalt 24 timers responstid på generell blodprøvetakning (som på

et legesenter).
 Forsvarlig journal- og informasjonssystem.

Reservering av nødvendig lokaler til øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
Eigersund kommune har tenkt å løse denne problemstillingen ved å benytte
korttidsavdelingen 2 vest. Man planlegger oppstart fra og med 2013.

Dersom Eigersund kommune alene organiserer tilbud, må kommunen reservere 2 til 3
senger til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Dersom Dalanekommunene vil delta i organisering
av øyeblikkelig hjelp, trengs 4 til 5 senger (Rapport; Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp
døgnopphold). Dette skal skje ved oppjusteringer av normeringer (helsefagarbeidere,
sykepleiere, legetjeneste, rehabiliteringstjeneste) og reservasjon av et bestemt antall
sengeplasser til formålet. Avdelingen betjener pasienter med forskjellig behov; alt fra
rehabilitering og avlastning til livets sluttfase. I tillegg har avdelingen pasienter som venter på
plass i institusjon med heldøgns omsorg og pleie.

Strukturert henvisning til kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (fra fastlege/
legevakt )
Det vil kreve et betydelig merarbeid å utarbeide nødvendige instrukser for fastlege og
legevakt i forhold til å etablere et faglig forsvarlig tilbud. Videre vil det kreves et betydelig
kvalitetsarbeid rundt hele organiseringen. Det vil kreves en studie av hvilke pasienter som er
egnet til kommunalt tilbud, og hvor mange. Det ligger ingen muligheter for dette arbeidet i
den nåværende administrative legefaglige ressurs i kommunen eller på legevakten.

Eigersund kommune har, sammen med de andre Dalanekommunene, søkt som sentrale
midler for å få dette gjennomført (samhandlingsmidler, lege i 50 % stilling i 1 år, tilsvarende
600.000 kr). Eigersund kommune avventer svar på denne søknad. Dersom det ikke kommer
sentrale midler må finansiering av denne utredningen finansieres på annen måte.

Daglig legetjeneste i tilbudet.
Eigersund kommune har per i dag organisert legetjenesten på korttidsavdelingen 2 vest 3
dager i uken; mandag (turnuslege), onsdag og fredag (kommunalt ansatt lege). Ved
organisering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen, påregnes økning av denne
ressursen til 5 dager i uken. En ser for seg en fastlege ekstra som jobber 2 dager i uken på
avdelingen. Det vil dermed være 3 leger knyttet opp til tilbudet og sårbarhet i ferie og ved
sykdom vil være minimert. Det er imidlertid ikke enkelt å få noen lege til å jobbe 40 % i et
slikt skissert tilbud. Slik som fastlegeordningen er organisert i dag, har man kun mulighet til å
pålegge en fastlege 7,5 timers offentlig arbeid i uken (1 dag i uken). Det synes ikke å være
aktuelt å knytte 2 nye leger til avdelingen da det blir for mange leger om de samme
pasientene.

En ser for seg organisering av 1-2 flere kommunalt ansatte leger med et kontor med samme
struktur som det nåværende kommunale legesenter. Frem til dette lar seg gjøre må man
finne en midlertidig ordning.

Organisert legetjeneste (vaktordning/ avtale med legevakt) utenfor vanlig arbeidstid
med kort varslingstid.
Dette er en stor utfordring i arbeidet med å etablere et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud
i kommunen. Utfordringen består av mulighet for relevant og rask nok legevurdering på
avdelingen utenfor vanlig arbeidstid. Kompetanse er her helt sentralt. Helgene er spesielt
sårbare, da pasienter kan komme til avdelingen fredag ettermiddag via legevakt og prinsipielt
først kan få tilsyn av tilsynslege den kommende mandag.
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Man kan tenke seg forskjellige nivåer for tjeneste og tilgjengelighet:

1. Beste organisering. ”Gull standard”.
Det organiseres legetilsyn av kompetent lege/ leger i helgene, eksempelvis lørdag og
søndag formiddag (og høytider). Her tas aktuelle problemstillinger på avdelingen. Videre
organiseres det legevaktordning for avdelingen slik at det alltid er en kompetent lege
tilgjengelig ved behov. Denne ordningen vil likne ordningen i spesialisthelsetjenesten og vil
ha meget høy faglig forsvarlighet.

En antar en kostnad i overkant av 1 mill. kr. (utregnet med bakgrunn i nåværende avlønning i
normal legevaktsdrift) som vil kunne dekke lønnsutgifter for vakter/ tilgjengelighet og
legevisitter helg.

Selv om ordningen ikke skal brukes særlig mye, anses ikke denne ordningen som kostbar.
Utfordringen vil være å få leger til å ha vakt. For å optimalisere ordningen kunne den
kombineres med at lege, som har legevakt, også kunne ha bakvakt på avdelingen dersom
vedkommende inngår i ordningen. Dvs. det kunne tillates at lege som har bakvakt på
avdelingen også har legevakt samtidig.

2. Nest beste organisering. ”Sølv standard”.
Legevakten får ansvar for avdelingen utenfor vanlig arbeidstid. Dette gir utfordringer i form av
uerfarne leger på legevakt (turnusleger med trygghetsvakt) og diverse vikarer. Disse vil ikke
ha nødvendig kompetanse i forhold til avdelingsrutiner, problemstillinger og hvordan
utfordringer best kan løses. Man skal her tenke på at man også vil ha langt dårligere
pasienter enn tidligere (eksempel kompliserte kreftpasienter i terminalt forløp). Man kan
forestille seg følgende eksempel i helg: En pasient er innlagt på kommunalt tilbud fredag
ettermiddag av en turnuslege. Ved problemer tilkalles neste dag ny turnuslege/ vikarlege.
Denne ordningen legger heller ikke opp til strukturert legevisitt i avdelingen i helg. Det
medisinskfaglige ansvar vil uansett bli fragmentert i slik ordning.

Det er ingen selvfølge at legevaktslege ser det som sin primære oppgave å ha ansvar for et
sykehjem med øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Der er på nåværende tidspunkt ingen
presedens for honorering for slike oppgaver i avtaleverket utover at legevaktslege fakturerer
alle henvendelser ut fra normaltariff (avdelingen betaler alle ytelser og ingenting honoreres
fra NAV).

Før man tar stilling til endelig organisering, anbefales grundig utredning av problemstillingen.

Døgnkontinuerlig sykepleiedekning på avdeling hvor øyeblikkelig hjelp døgntilbud er
organisert.
Avdelingen har allerede døgnkontinuerlig sykepleiedekning. Det ligger en utfordring i å ha
tilstrekkelig robust struktur i forbindelse med ferie og sykdom.

Nødvendig bemanning på avdeling hvor tilbudet er organisert.
Korttidsavdelingen 2 vest har i dag en grunnbemanning på 22,5 årsverk. Disse består av
12,2 årsverk sykepleier, 6,8 årsverk hjelpepleier og 3,5 årsverk annet.

Dersom 2 vest skal få legetilsyn daglig, vil det kreve litt ekstra ressurser. Det trengs ekstra
sykepleierressurser i forbindelse med legevisitt, som må forberedes, i tillegg til at det må
utføres nødvendig etterarbeid, eks: bestille blodprøver, dokumentasjon i journal, endre
medisinering osv. I dag er det ekstra sykepleier i avdelingen mandag, onsdag og fredag ved
legevisitt. Ved daglig legevisitt bør sykepleiedekningen også tirsdag og torsdag økes, dvs. en
økning på 15 t/ uke. I helgene er bemanningen særlig sårbar. Med øyeblikkelig hjelp
innleggelser i helgene, er sykepleiedekningen knapp, da ansvarlig sykepleier også skal
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ivareta det sykepleiefaglige ansvaret til resten av pasientene. Mer sykepleierressurser
spesielt på dagtid i helgene bør derfor vurderes.

Dersom det er sykepleiere utenfor 2 vest som har sykepleieansvar på Lagård bo- og
servicesenter og Lagård sjukeheim, bør ikke det være den eneste sykepleieren disse
stedene. På 2 vest er det svært mange sykepleieoppgaver.

I 2012 reduseres antall senger fra 22 til 20 pga. ombygging, og dermed styrkes
grunnbemanning med 10 %. Dette anses å være tilstrekkelig på nåværende tidspunkt.

Nødvendig utstyr på avdeling til trygg overvåkning og nødvendig prøvetakning.
På korttidsavdelingen 2 vest finnes i dag utstyr slik at følgende målinger kan utføres: Måling
av blodtrykk, puls, temperatur, Hgb., blodsukker, INR (blodfortynning) og CRP. Urinstix. EKG
registrering, oksygenmetning. En har også bærbar oksygenkolbe og hjertestarter tilgjengelig.

Ordning med maksimalt 24 timers responstid på generell blodprøvetakning (som på et
legesenter).
Korttidsavdelingen 2 vest kan i dag ta blodprøver og sende dem til analyse på SUS. Dersom
blodprøver tas innen klokken 13.00, blir prøvene analysert samme dag. Prøvesvar foreligger
om kvelden (senest neste dag).

På nåværende tidspunkt mangler elektronisk overføring av prøvesvar direkte inn i
kommunens pasientjournalsystem. Det forventes at dette vil være mulig i løpet av 2012-
2013.

Avdelingen nyter videre godt av samarbeidet med SUS sin aktivitet i Dalane DMS. I denne
sammenheng tenker man særlig på mulighet for røntgen diagnostikk på hverdager.

Forsvarlig journal- og informasjonssystem.
Man ser for seg at en kan benytte systemet som er i bruk i avdelingen i dag.

Halvparten av de økonomiske midlene i forbindelse med øyeblikkelig hjelp døgntilbud gis
som øremerket tilskudd, til og med desember 2015. Den andre halvparten av midlene
overføres fra helseforetakene fra det tidspunkt som er fastsatt i samarbeidsavtalen (Rapport;
Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold). Alle kommuner skal søke
helsedirektoratet om tilskudd i det året tilbudet blir etablert. Dersom søknader overstiger
samlet, bevilget beløp, vil søknader med dokumentert oppstart i første halvår i søknadsåret
prioriteres. Fra 2016 blir kostnaden en del av det kommunale rammetilskuddet.

8.7 Etablere/ styrke arbeid med IKT/ Velferdsteknologi
Fortsette arbeidet som er påbegynt angående e-helse. Aktuelle tiltak:

 Etablering av et overordnet sikkerhetssystem i Eigersund kommune.
 Opplæring i norm for informasjonssikkerhet (heretter kalt Normen).
 Tilrettelegge for videoverføring/ videokonferanser mellom kommunen og

spesialisthelsetjenesten.  Det er behov for tilkobling til helsenettet, videoutstyr og
nettbrett for å kunne fungere optimalt opp mot et samarbeid initiert i fra Helse
Stavanger HF.

 Kartlegge aktuelle velferdsteknologiske hjelpemidler, og legge til rette for økt bruk av
ny velferdsteknologi. Moderne teknologi understøtter nye måter å jobbe på. Aktiv og
positiv holdning i forhold til å ta i bruk tilgjengelig teknologi.



42

8.8 Styrke tjenestetilbudet til hjemmeboende; blant annet økt personellressurs,
avlastningstilbud, støttekontakt/ treningskontakt, pårørendegrupper og frivillig arbeid
Styrke hjemmetjenesten med personellressurser
På bakgrunn av befolkningsutviklingen i kommunen, påregnes økt etterspørsel av
korttidsplasser i kommunen. Den politisk vedtatte planen for utbygging av nye
institusjonsplasser er fortsatt ikke realisert. Derfor må man påregne en økende belastning på
hjemmetjenesten og i bo- og servicesentrene. Kveld, natt og helg er spesielt sårbare. Det
trengs en mer robust tjeneste her, også mtp. kompetanse. Det er en større belastning på
hjemmetjenesten da pasienter kommer tidligere hjem fra spesialisthelsetjenesten. Alt i alt
anbefales i planperioden en økning på 5 % i personellressurser for å kunne holde følge med
befolkningsveksten og utviklingen generelt. En ytterligere økning frem mot 2020 på nye 10 %
vil være essensiell. Det bemerkes at ressurser som tillegges et hverdags-rehabiliteringsteam
vil være ressursbesparende for den vanlige hjemmetjenesten.

 For at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i egen bolig, vil det igjen bety at
kommunen legger forholdene til rette for dette.

 Utvide og utvikle ordningen med støttekontakt, og opprette tilbud om treningskontakt.
 Organisere pårørende grupper
 I enkelte tilfeller, legge til rette for ordningen brukerstyrt personlig assistanse (flere

krav må innfris før ordningen kan vurderes).
 Tilrettelegging for palliasjon og lindrende behandling i hjemmet.

I fremtiden kan det være mulig å legge til rette forholdene for at pasienter/ brukere som er i
stand til å oppsøke helsetjenester (eks. deler av det hjemmetjenesten utfører i dag), gjør
dette, i stedet for å motta hjelp i hjemmet. Et eksempel kan være etablering av
sykepleieklinikker.

En har i dag ca. 55 årsverk innenfor hjemmetjenesten (hjemmesykepleien/ hjemmehjelp). 5
% økning utgjør 2.75 årsverk. Det anbefales å øke hjemmetjenesten med 3 årsverk. Dette gir
en kostnad på ca 1 821.000 kr.

I kostnadene beskrevet som styrking av kveldsvakt i serviceleiligheter, er Lundeåne inkludert
med 1.6 årsverk, som er tilsvarende det som er inkludert som forslag for Kjerjaneset i
økonomirapporten (behandles i juni 2012).

Det må presiseres at punkt 8.8, 8.9, 8.10 og 8.11 har tilhørighet til hverandre. En vil ikke
klare å tilby kvalitativt gode nok tjenester til hjemmeboende om vi ikke samtidig kan tilby
dagsenterplasser og andre sosiale tilbud slik som kafeen på Lundeåne.

8.9 Styrke tjenestetilbudet til hjemmeboende; Øke dagsenterplasser for personer
med demens;
For at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i egen bolig anbefales å øke dagsenterplasser
for personer med demens fra 8 til 16 plasser. 4-6 av disse dagsenterplassene bør være for
yngre personer med demens. Nåværende lokaler på Kjerjaneset kan vurderes brukt til dette
formålet.  Dersom man utvider dagsentertilbudet på Kjerjaneset for mennesker med demnes,
må man finne nye lokaler for dagsenter beregnet på mennesker uten demenssykdom.

En økning fra 8 til 16 dagsenterplasser vil utgjøre en kostnad på 530.000 kr. for 1 stilling i
2013, og en utvidelse til 2 stillinger året etter, vil medføre en totalkostnad på 1 060.000 kr.
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8.10 Styrke tjenestetilbudet til hjemmeboende; Øke dagsenterplasser for personer
uten demenssykdom.
For at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i egen bolig, anbefales også å øke
dagsenterplasser for personer uten demenssykdom. Det vil være nødvendig å øke fra
dagens 15 opp til 30 plasser frem til 2017. Dette kan være både i kommunal og/ eller privat
regi.

En økning fra 15 til 30 plasser vil utgjøre en kostnad på 530.000 kr. for 1 stilling. Årlig husleie
er ukjent, men et anslag vil være ca. 10.000 kr./ mnd. Matutgifter forutsettes dekket av
egenandel.

8.11 Styrke åpent dagtilbud på Lundeåne.
Åpent dagtilbud på Lundeåne krever ikke enkeltvedtak slik som dagtilbud beskrevet i pkt. 8.9
og 8.10. En videreutvikling av dagens tilbud vil ikke gi nye økonomiske kostnader, men vil
innbefatte administrative kostnader.

8.12 Øke antall korttidsplasser/ rehabiliteringsplasser i samsvar med vedtatt plan for
utbygging av pleie- og omsorgsboliger
RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) har anbefalt kommuner å ha korttidsplasser
tilsvarende 7-8 % av eldre 80 år og over.  På nåværende tidspunkt vil det si 42 plasser. Flere
korttidsplasser vil bidra til at man kan hjelpe flere mennesker, enn om en har flere
langtidsplasser. Pr. i dag har vi ca. 30 plasser, men flere av korttidsplassene opptas av
personer som venter på langtidsplass. Det vil si at en satser for lite på korttidsplasser. På sikt
må vi beregne og bruke alle plassene på korttidsavdelingen 2 vest til korttidsopphold, og
sørge for at de som trenger avlastning og venter på langtidsopphold kan ivaretas på andre
avdelinger. Kostnadene omtales i Strategiplan for utbygging av pleie- og omsorgsboliger
2010-2030 som er politisk vedtatt.

8.13 Styrke frivilliges arbeid
Det må opprettes Frivillighetskoordinatorer (rekruttere fra allerede ansatte) i de ulike
enhetene, men først og fremst på bo- og servicesentre og sykehjem. Disse kan danne
ressursgrupper på tilsvarende måte som andre ressursgrupper man har i dag, eks. innen
palliasjon, demens og kols. Det synes nyttig og nødvendig at representant fra
Frivilligsentralen deltar i ressursgruppen. Det synes også nødvendig å stimulere og støtte
Frivilligsentralen og frivillige organisasjoner som utgjør viktige innsatsfaktorer for at de som
ønsker det, skal kunne bo lengst mulig hjemme.

Det trengs kurs til frivillige og til frivillighetskoordinatorer. Kostnaden er ca. 50.000 kr. første
år, men antas å reduseres de kommende år til 20.000 kr. Kostnader i implementeringsfaser
er vanligvis høyere enn i normal drift.

8.14 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg; omfatter alle grupper uavhengig av alder,
både dag, kveld og helg.
Målet er å kunne tilby kommunens innbyggere helhetlige helse- og omsorgstjenester,
uavhengig av alder, både dag, kveld og helg. Det anbefales en styrking av ressurser knyttet
til personell for å kunne tilby tjenester i et utvidet tidspunkt på døgnet. Det kan også vurderes
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om det er mulig å flytte noe av ressursene fra dagtid over til kveld. Disse vurderingene vil
belyses i plan for psykisk helsearbeid og i ruspolitisk handlingsplan. Våren 2012
gjennomfører IRIS en evaluering av kommunens rusomsorg. Resultater fra dette arbeidet vil
være retningsgivende for det fremtidige tjenestetilbudet.

For å kunne dekke behov også kveld og helg, trengs en ekstra stilling de to første årene og
videre øke med en stilling til. I siste år av planfasen skal en ha økt opp med totalt 3 stillinger.
En stilling utgjør en kostnad på ca. 607 000 kr.

8.15 Øke kapasitet, og differensiere avlastningstilbudet for barn og unge med
spesielle behov.
Vanligvis kan en tilby avlastningsopphold i avlastningsboligen på Blåsenborg, eller avlastning
i private hjem. En utfordring er når forsterket avdeling ved Rundevoll skole og Grøne Bråden
skole holder stengt i skolens ferier og på planleggingsdager. Da er det et økt press på
kommunens avlastningsbolig. Det synes nødvendig å se på nye løsninger for å ivareta
brukerne på best mulig måte i disse periodene. Her anbefales det at faktorer som alder,
gruppesammensetning og nødvendig fagkompetanse vurderes. Videre bør det jobbes frem
et konkret forslag til hvilke tilbud denne gruppen skal ha på dagtid etter endt skolegang. Det
kan være nødvendig å vurdere nye løsninger som et supplement til Uninor. Dette krever et
utredningsarbeid og innbefatter foreløpig kun administrative ressurser.

8.16 Ny utredning av bo- og servicesentrenes fremtidige funksjoner.
Ut fra beskrevne utfordringer, som følge av flere endrede forhold siden opprettelse av bo- og
servicesentrene, bør det vurderes om det skal gjennomføres en ny utredning på kvalitet og
forsvarlighet av driften opp mot økonomi. En utredning vil kreve administrative ressurser.

8.17 Opprette tilsynslege på bo- og servicesentrene og øke tilsynslegefunksjon på
korttidsavdelingen 2 vest
Aktuelle tiltak:
Opprettelse av ny fastlegehjemmel er nødvendig dersom legetjenesten skal sikres til
korttidsavdelingen 2 vest videre fremover. Dette vil være i tråd med kommunens vedtatte
plan for legetjenesten. Det sees to realistiske muligheter:

1. Opprettelse av privat hjemmel. 0-liste med 14 timers kommunalt arbeid på
korttidsavdelingen 2 vest. Dette vil øke den samlede listekapasitet med 750-900
listepasienter i kommunen og vil gi en lege ekstra til legevaktsdekning. Utgift til
legetjeneste på korttidsavdelingen 2 vest kompenseres full ut ved opprettelse av
øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen (friske midler). Rekruttering til denne
stillingen kan være spesielt vanskelig.

2. Oppkjøp av eksisterende fastlegeliste fra fastlege og opprettelse av nytt kommunalt
legesenter. Dette kan organiseres som EKL med to fastleger, som er kommunalt
ansatte. Denne organiseringen vil gi et helt årsverk ekstra legedekning som dels kan
tas ut som listekapasitet, dels som offentlig legearbeid. Oppkjøp + investering i
legesenter bør kunne gjøres for engangsutgift 1 mill. kr. (som EKL). Den kommunale
driftsutgift må sidestilles med et årsverk lege, tilsvarer knapt 900.000 kr. Dette
beløpet kompenseres delvis fra overføring ved opprettelse øyeblikkelig hjelp
døgntilbud i kommunen. Organisering vil gi løsning på legetjeneste til både
korttidsavdelingen 2 vest, opprettelse av tilsynslegefunksjon på bo- og
servicesentrene på Lagård, Kjerjaneset og Lundeåne og øke listekapasitet i
kommunen. Det anslås en kommunal merutgift i drift i størrelsesorden 500.000 til
600.000 kr.
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Dersom det ikke opprettes nytt kommunalt legesenter kan tilsynslegefunksjon pålegges en
fastlege innenfor nåværende avtaleramme. Men det er neppe en god løsning å pålegge noen
oppgaver dersom de selv ikke ønsker dette.  Det anslås at man vil trenge tilsynslegefunksjon
1 dag i uken. Løsningen gir ikke økt listekapasitet hos fastlegene – tvert om.
Kostnaden på de tre bo- og servicesentrene kan da beregnes til 3 x 200.000 kr tilsvarer
samlet 600.000 kr. per år.
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