
Høringssvar Helsefellesskap

Helsefellesskapene skal etter planen legge til rette for at kommuner og helseforetak 
ikke bare skal være parter men partnere. I lys av dette mener Norsk 
Sykepleierforbund at det er naturlig at helsefellesskapene sørger for å få på plass et 
godt trepartssamarbeid, der aller parter har lik medbestemmelse, uttalerett og 
stemmerett. En sømløs samhandling mellom sykehus og kommuner fordrer at alle 
parter kan gi gode faglige råd, får være med å stemme over løsningene som skal 
forme fremtidens helsetjenester. Da må de ansatte involveres og regnes med som 
en likeverdig part. 

Helsefellesskapene må bli et reelt verktøy for god samhandling og ikke bli redusert 
til ren administrasjon. Det er på det pasientnære nivået tjenester og samhandling 
skapes. Overordnede samarbeidsorgan og samhandlingsavtaler skal legge til rette 
for gode samhandlingsløsninger på det pasientnære nivået. For å lykkes med dette 
må det sikres at de som faktisk skal stå sikre god samhandling og oppfølging av de 
prioriterte gruppene i helsefellesskapene er representert på alle nivå i 
beslutningsstrukturen. Sykepleietjenestene i kommuner og sykehus er helt sentrale i 
oppfølging og behandling av alle de prioriterte gruppene i helsefellesskapene: barn 
unge, skrøpelige eldre, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og 
personer med flere kroniske lidelser. Skal man få til gode og helhetlige tjenester 
rundt disse pasientene må denne kunnskapen og kompetansen kobles på. 
Forskningsbasert kunnskap og pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av 
tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. 

Samhandlingsreformen har ikke lykkes. Det skyldes i stor grad at flere forutsetninger 
i reformens grunnlagsdokumenter ikke er fulgt opp. Særlig gjelder dette at veksten i 
de kommunale helse- og omsorgstjenestene skulle være større enn i 
spesialisthelsetjenesten. Reformen har heller aldri blitt fulgt opp med en forpliktende 
kompetanseplan, som sikrer at de kommunale tjenestene utvikles i tråd med 
pasientbehovene og en endret oppgavedeling mellom nivåene. Uten tilstrekkelig 
kompetanse på det kommunale nivået vil samhandlingen aldri kunne lykkes.

Vi ser at samfunnet står ovenfor store rekrutteringsutfordringer i årene som kommer. 
Det mangler allerede sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre og mangelen 
ventes å forsterke seg i årene fremover. SSB anslår at det vil kunne mangle 28 000 
sykepleiere i 2035. Møre og Romsdal er ikke unntatt fra dette. For å møte en 
situasjon med flere eldre og personer med kroniske lidelser må det arbeides 
planmessig og langsiktig for å møte personell- og kompetansebehovet både i 
kommuner og spesialisthelsetjeneste. Her har helsefellesskapene en potensielt 
viktig rolle å spille. Vi viser i den forbindelse til oppdragsdokumentet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Midt Norge RHF hvor det heter at 
helsefellesskapene skal sette konkrete mål for kompetansedeling. 

Kompetanseområdet – her har kommuner og HF en stor og viktig jobb foran seg. 
Sykepleierutdanningene er livsviktige her med den sykepleiermangelen man står 
overfor. Her må helsefellesskapene spille en betydelig rolle (tenker vi). De bør 
sammen skaffe oversikt over personell- og kompetansebehovet og se på hvordan 
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UH-sektoren i fylket og regionen kan dekke dette. Skal pasientene oppleve 
helhetlige og sømløse tjenester mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, så 
forutsetter dette at de møter riktig kompetanse til riktig tid i forløpet. En forutsetning 
for å kunne innfri dette er at de som organiserer sykepleierne blir tatt med i 
prosessen og har stemmerett og påvirkning på lik linje med de andre partene i 
samarbeidet.

Sykepleierne er en yrkesgruppe som må inkluderes om en skal kunne komme i havn 
med riktig bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og 
opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig 
pasientbehandling.(ref. oppdragsdokument HMN)
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