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Andre saksdokumenter (ikkje vedlagt):
21.12.2021 Hoyring - Utviklingsplan 2022-2039 - Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet HF har sendt Utviklingsplan 2022-2039 ut på høyring med høyringsfrist 20.
mars 2022.
Sykehuset Innlandet ber om innspel spesielt på desse områda:

Korleis bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelsar gjennom:
• Samarbeid med kommunane og i Helsefellesskap Innlandet
• Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer
• Utvikling av rett kompetanse til pasientar, parrande og medarbeidarar, på rett stad i
pasientforløpet.

Saksopplysningar:
Utviklingsplanen til Sykehuset Innlandets bygger på føringar frå Nasjonal Helse- og sykehusplan
2020-2023, og regional utviklingsplan 2035. Premissa, og føringar for arbeidet med lokale
utviklingsplanar og Veileder for arbeidet med utviklingsplanar vedtekne av styret i helse Sør-Øst
RHF er lagt til grunn for arbeidet. Nye satsingsområde som er omtala er i tråd med føringane frå
Helse Sor-st RHF. Sykehuset Innlandet beskriv at revidert utviklingsplan baserer seg på arbeidet
utført i2017- 2018 med noverande utviklingsplan (2018-2035). Arbeidet tok til i august 2021, og
har vore knytta til Organisasjonsutviklingsprogrammet i føretaket, for hente synergiar med
pågåande utviklingsarbeid. Vida re er det oppdatert faktagrunnlag basert på tal innhenta internt i
føretaket, frå nasjonale framskrivingar, samt beskrivne utviklingstrekk innanfor mellom anna fag,
teknologi og demografi.
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• Saka har vare behandla i Helse og Omsorgsleiarforum i Valdres

• Det har vare felles orientering til brukarråda i Valdres
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Vurdering:
Generelle tilbakemeldin ar å revidert utviklin s Ian:

Kap. 2- 5. baserer seg, naturleg nok, i stor grad på oppdaterte tal og analyser sett frå

spesialisthelsetenesta si side. Dette påverkar kap. 6, som omtala, nye retningar, justerte mål og

korleis Sykehuset Innlandet vil bidra til å vidareutvikle felles heisetenesle i Innlandet. Deira

utvikling skal skje innanfor sjukehuset sine tildelte rammer, slik at utviklingsplanen er em reidskap

for prioriteringar og ei meir effektiv drift for sjukehuset.

Utfordringa med denne oppbygginga, er at revidert utviklingsplan i stor grad er oppteken av å

loyse dei interne utfordringa ne sjukehuset og dei utfordringane sjukehuset går utfrå er felles med

kommunane. For dei områda som er interne for sjukehuset er det greitt, for dei områda som skal

løysast saman med andre, er det ei utfordring. Det kjem ikkje fram i planen at dei kommunale

helse- og omsorgstenestane også står i store utfordringar, samt at det er utfordringa, med å

rekruttere og behalde fastlegar. Planen reflekterer ikkje på kva måte utfordringa, både i

spesialisthelsetenesten og kommunane pverkar kvarandre, og korleis dette påverkar det totale

utfordringsbiletet. Behovet for felles prosessar for at alle partar skal lykkast i behovet for

innovasjon og utvikling er ikkje tydeleggjort i planen.

Samarbeid med kommunane o i Helsefellesska Innlandet

Planutkastet syner i stor grad ei overordna beskriving av utfordringsbiletet til sjukehuset.

Samhandling om å løyse felles utfordringar stiller krav til partane. Det er behov for at partane

forstår utfordringsbiletet til kvarandre, samt kva som er felles utfordringsbilete. Det set krav til å

klare å foreine samfunnsoppdraget til båe partar, dvs diagnose og behandlingsfokuset i sykehus,

med kommunane sitt fokus på forebygging, meistring og brukar sine eigne ressursar. Vidare set

det krav til å forstå styringslinene til kvarandre, samt ynskje om % finne moglegheitssrommet, for å

lykkast med strategiske og faglege dialogar. Kultur for samarbeid må utviklast.

Det må utarbeidast eit felles overordna utfordringsbilete for Helsefellesskap Innlandet, og

overordna mål for korleis vi i fellesskap skal løyse det, samt satsningsområde. Dette er planlagt

som ein del av det strategiske arbeidet som er påbyrja i Helsefellesskap Innlandet. For å sikre felles

forståing og oppfølging i samarbeidet, må det tydeleggjerast ulike nivå for samarbeid eks på

strategisk nivå, fagleg utvikling og innovasjon, samt samarbeid om dagleg drift. Det er viktig åta

med seg etablerte samarbeid, som fungerer godt i dag, og bygge vidare på det. Dei ulike arenaene

for samarbeid må utviklast over tid, understøtte satsinga, i strategiplan for Helsefellesskapet, samt

ta hensyn til dagens ulike styringsliner.

Bruk av n teknolo i o n e arbeidsformer
Felles tenesteutvikling set krav til omforeint forståing av utfordringsbiletet, samt felles prioritering

av satsingsområde og tenesteutvikling. Det stiller vida re krav til å ha ei felles forståing av
tenestenivåa på tvers av sjukehus og helseregionar (eks. tjenestetrapp, omsorgsnivå, innsatsnivå).

Det er magleg dette må utviklast. Det er behov for å utvikle felles metode for gjennomføring av

tenesteutvikling. Metoden må ivareta forventa av gevinst for innbyggjar, samt gevinstar

/kostnadar for kommunar og sjukehus. Felles tenesteutvikling må behandlast i båe styringslinene,

slik at det er avklara korleis felleska pet skal handtere gevinstar, kostnader, investerings- og

kompetansebehov ol.

Utviklin av rikti kom etanse til asienter år rende o medarbeidere å rett sted i

pasientforløpet

Tilgang til personell og kompetanse er ei felles utfordring for sjukehus og helseregionar. Det bør
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vurderast om sjukehus og helseregionar bør etablere felles rekrutterings- og kompetansestrategi.

Dette vil bidra til å sikre kompetanse, opplæring og rekruttering i dagens drift og ved

tenesteutvikling av dagens drift. Det kan vurderast om det er behov for at sjukehus og

helseregionar burde ha ein felles strategi for forebygging og livsmeistring, for dei innbyggjarane

som får tenester både i sjukehus og kommunar. Dette kan bidra til å klårgjere kva for rd - og

rettleiing, samt folkehelseopplysing, felleskapet skal kommunisere rundt denne gruppa

innbyggjarar. I tillegg tydeleggjere kven som har ansvar for kva.

S esielt om ka 6.4 Helsefellesska

Helsefelleskap Innlandet er under etablering, og partnerskapsmotet konstituerte seg i desember

2021. Strategisk samarbeidsutvalg hadde fyrste formelle møte i februar 2022. Partnerskapsmotet

har avgjort at det skal utarbeidast ein strategiplan for Helsefelleskap Innlandet for 2022 - 2026,

samt handlingsplan for 2022 - 2023. Desse plana ne skal behandlast i partnerskapsmøtet juni 2022.

Kap 6.4 Helsefelleskap syner i stor grad føringane som står i Nasjonal helse- og sykehusplan. Vida re

er det innspel på delmål og satsingar, som ikkje har vært diskutert i Helsefelleska pet. Slik kapittel

6.4 framstår, gjev det signal om at Helsefelleskap Innlandet skal jobbe breidt med alle områda. Vi

opplever at dette ikkje er i tråd med strategiprosessen som no blir gjennomført i Helsefelleskap

Innlandet.

Det er sett igang ein prosess som skal bidra til etablere felles forståing av utfordringsbiletet til

kvarandre, og kva som er partane sitt felles utfordringsbilete. Vidare skal partane etablere felles

overordna mål for korleis vi i fellesskap skal løyse utfordringsbiletet, samt prioritere

satsningsområde. Vi tilrår at innleinga i kap 6.4 Helsefellesskap blir endra, og at kapitlet blir

oppdatert i tråd med strategiplan for Helsefelleskap Innlandet, som er under etablering. Dvs

overordna mål og delmål for kva vi ynskjer å oppnå i eit innbyggjarperspektiv, samt satsingar på

kort og lang sikt. Vidare kan det visast til føringene i Nasjonal helse og sykehusplan.

Tilbakemeldin ar frå brukrråda i Valdres:

• Fokus på lik tilgang p spesialisthelsetenester.

• Det skal jobbast for å behalde, vidareføre og utvikle desentraliserte te nester; Det er

samfunnsmessig økonomisk og til det beste for pasienten.

• Samhandling mellom Sykehuset Innlandet og kommunane må vera best mogleg for å

sikre god pasientbehandling og heilskaplege pakkeforlop.

• Tilstrekkeleg tilgang på prehospitale tenester.

• Ein ynskjer team rundt kronikarar med ein koordinator som sikrar samhandling rundt

enkelt- pasientar.

• Digitale konsultasjonar bor videref@orast.

• Samhandling mellom sjukehus og kommunar bør forbedrast rundt utskrivingsklare pasientar

• Brukarrepresentasjon og god opplæring av desse, sikrar aktiv deltaking og reell medverking.

• Råda ynskjer auka fokus på kompetanseoverføring mellom SI og kommunane for born

og unge med psykiske problem. »

Framlegg til vedtak:

«1. Vang kommunestyre stottar foringane i Nasjonal helse- og sykehusplan for

definerte innbyggjergrupper vi skal samhandle rundt.

2. Vang kommunestyre stottar det fokuset som er sett på akuttkjeda, digitalisering

og kompetanse. Vida re er det naturleg å vidareutvikle eksisterande satsainger som

vi i dag har god erfaring med, mellom anna lokalmedisinske senter, FACT, SAM-AKS

og digitalisering.
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3. Vang kommunestyre meiner det er viktig at fokuset blir retta mot innbyggjaren, og at
te nesta ne skal bygge på verdigrunnlaget: Framtidsretta, nært og trygt.
4. Vang kommunestyre vil påpeike viktigheita av samarbeid tidleg i
plan legg i ngsprosessa r.
5. For Valdres er det viktig å sikre og videreutvikle spesialisthelsetenestane i
VLMS, og at det blir laga forpliktande avta lar med spesialistar.
6. Helsetenestane skal være geografisk likeverdige, med tanke på utrykkingstid og eit
tilstrekkeleg antal ambulansar stasjonert i distriktet.

Kommunestyret 24.03.2022:

%

Behandling:

Framlegg til vedtak: Samrøystes vedteke
Kommunalsjef for helse- og omsorg Guri Rå heim Kvam svarte på spørsmål til saka.

KS- 021/22 Vedtak:

1. Vang kommunestyre stottar foringa ne i Nasjonal helse- og sykehusplan for definerte
innbyggjergrupper vi skal samhandle rundt.
2. Vang kommunestyre stttar det fokuset som er sett på akuttkjeda, digitalisering og kompetanse.
Vida re er det naturleg å vidareutvikle eksisterande satsainger som vi i dag har god erfaring med,
mellom anna lokalmedisinske senter, FACT, SAM-AKS og digitalisering.
3. Vang kommunestyre meiner det er viktig at fokuset blir retta mot innbyggjaren, og at tenestane
skal bygge på verdigrunnlaget: Framtidsretta, nært og trygt.
4. Vang kommunestyre vil påpeike viktigheita av samarbeid tidleg i planleggingsprosessar.
5. For Valdres er det viktig å sikre og videreutvikle spesialisthelsetenestane i VLMS, og at det blir
laga forpliktande avtalar med spesialistar.
6. Helsetenestane skal være geografisk likeverdige, med tanke på utrykkingstid og eit tilstrekkeleg
anta I ambulansar stasjonert i distriktet.
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