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Interkommunalt samarbeid - øyeblikkelig hjelp senger
Rådmannens forslag til innstilling:
1.
Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om etablering
og drift av 4 stk. øyeblikkelig hjelp døgn senger ved Værnesregionen DMS Stjørdal, for
kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.
2. Vedlagte plan for etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig hjelp senger
i Værnesregionen fra juni 2012, legges til grunn for gjennomføring av samarbeidet.
3. Etableringen og drift av tilbudet skjer under forutsetning av statlig tilskudd.
4. Stjørdal kommune gir sin tilslutning til tjenesteavtale nr. 4 inklusive vedlegg og Særavtale
om øyeblikkelig hjelp, mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene
i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen, ved Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker.
5. Stjørdal kommune gir sin tilslutning til tjenesteavtale nr. 4, mellom St.Olavs Hospital HF og
kommunene i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen,
ved kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal. Tj.avtale nr. 4 er utarbeidet
som egen Samarbeidsavtale.

Til formannskap, komiteer, nemnder:
Vedlegg:
•
Vedlegg 1: Plan for etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig hjelp senger
i Værnesregionen (VR), ved kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal, fra juni 2012.

•
Vedlegg 2: Samarbeidsavtale mellom St.Olavs Hospital HF og kommunene i VR ved
kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal, datert 01.07.2012.
•
Vedlegg 3: Tjenesteavtale nr. 4 m/vedlegg – Øyeblikkelig Hjelp mellom Helse NordTrøndelag HF (HNT) og kommunene i det interkommunale samarbeidet i VR, ved kommunene
Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal,
•
Vedlegg 4: Særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag
HF (HNT) og kommunene i det interkommunale samarbeidet i VR ved kommunene Tydal,
Selbu, Meråker og Stjørdal, datert 01.07.2012. Særavtalen ble utarbeidet som
grunnlag for søknad om godkjenning og søknad om statsstøtte.
•
.
Til kommunestyret:
Vedlegg:
•
Vedlegg 1: Plan for etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig hjelp senger
i Værnesregionen (VR), ved kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal, fra juni 2012.
•
Vedlegg 2: Samarbeidsavtale mellom St.Olavs Hospital HF og kommunene i VR ved
kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal, datert 01.07.2012.
•
Vedlegg 3: Tjenesteavtale nr. 4 m/vedlegg – Øyeblikkelig Hjelp mellom Helse NordTrøndelag HF (HNT) og kommunene i det interkommunale samarbeidet i VR, ved kommunene
Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal,
•
Vedlegg 4: Særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag
HF (HNT) og kommunene i det interkommunale samarbeidet i VR ved kommunene Tydal,
Selbu, Meråker og Stjørdal, datert 01.07.2012. Særavtalen ble utarbeidet som
grunnlag for søknad om godkjenning og søknad om statsstøtte.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Søknadskjema, tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
kommunene Statsbudsjettet 2012 (kap.762, post 62).
 Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene; fordeling av tilskudd for 2012
– Helsedirektoratet
Saksopplysninger:
I forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen ble kommunene i revidert lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt å etablere et kommunalt døgntilbud om
øyeblikkelig hjelp. Dette tilbudet skal være etablert av alle landets kommuner innen 01.01.2016.
Det vises her til Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-5 og 3-1, Prop.91L (2010-2011) og Innst.
424 L (2010-2011).
Kommunene står fritt til å etablere dette tilbudet alene eller sammen med andre kommuner.
Kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Størdal har på bakgrunn av dette utredet et samarbeid
med St.Olavs Hospital og Sykehuset Levanger om etablering av kommunalt døgntilbud om
øyeblikkelig hjelp.
Det vises til:
•
Møte i Arbeidsutvalget 13.06.12 – Sak 39/12 (ø-hjelp) med følgende vedtak:
1.
AU tilrår at RR i møte 20. juni godkjenner plan for etablering og drift av 4 øhjelpssenger ved VR DMS.

2.
Det bør søkes Helsedirektoratet innen 1. juli 2012 om godkjenning av etablering og
tilskudd til etablering av 4 ø-hjelpssenger ved VR DMS.
Ordførerne i kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker bør undertegne søknaden.
3.
Plan for oppstart og samarbeidsavtaler bør sluttbehandles i første møte etter
sommerferien 2012 i RR/kommunene.

•

Møte i Regionrådet 20.06.12 – Sak 26/12 (ø-hjelp) med følgende vedtak:

1.
Søknad om tilskudd og godkjenning av 4 ø-hjelpsplasser ved VR DMS undertegnes av
ordførerne i kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker.
2.
Kommunene bør sluttbehandle plan for oppstart og avtale med helseforetakene i første
møte etter sommerferien. Felles saksfremlegg sendes kommunene så snart som mulig.

Vurdering
Se vedlegg 1.
Plan for etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig hjelp senger i Værnesregionen,
legges til grunn for samarbeidet mellom de 4 kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.
Prosjektgruppen har vært bredt sammensatt og bestått av følgende personer:
prosjektleder Inge Falstad (Værnesregionen), fung. Sektorsjef Elisabeth Johansen (Meråker
kommune), fagsjef Ragnhild Wesche Kvål (Tydal kommune), rådgiver Stein Gunnar Espe
(Selbu kommune), fung. etatsjef Mette Nilstad (Stjørdal kommune), rådgiver Merete Knudsen
(St.Olavs Hospital), klinikkleder Øystein Sende, Helse Nord-Trøndelag (Sykhuset Levanger),
medisinskfaglig ansvarlig Børge Lillebo (Værnesregionen legevakt), tillitsvalgt Øystein Bach
Ramstad (repr. Fastlegene i Stjørdal), enhetsleder Ann Sissel Helgesen (Værnesregionen DMS)
og Brukerrepresentant Grete Aspaas (FFO).
I planleggingen av et kommunalt døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud har det vært naturlig å
legge tjenestetilbudet til det eksisterende interkommunale distriktsmedisinske senteret i
Værnesregionen.
Legevakten (inklusive kommunenes felles legevaktsentral – telefoni) er ikke samlokalisert med
VR DMS, men lokalisert i egne lokaler i Stjørdal sentrum (sammen med ambulanse),med kort
responstid til VR DMS. På bakgrunn av den pasientgruppen som er beskrevet er det ikke vurdert
nødvendig med døgnkontinuerlig lege ved VR DMS, men tilstrekkelig slik som beskrevet i plan
for etablering og drift. Dette kan være grunnlag for vurdering senere, da etter en tids
driftserfaring.
I tillegg velges Værnesregionen DMS på grunn av følgende:
•
“kort avstand” til St.Olavs Hospital og Sykehuset Levanger, dersom pasienten får en
forverring i sykdomsforløpet som krever sykehusinnleggelse.
•
Mulighet for å sikre god faglig kompetanse i samarbeid med sykehuset på områder som
palliativ behandling og observasjon av eldre pasienter etter sykehusopphold.

•
Værnesregionen DMS ligger i Stjørdal kommune som vertskommune for mye av
samarbeidet i Værnesregionen.
Videre vil et slikt interkommunalt samarbeid trolig gi et høyere kompetansenivå mellom fagfolk
(eks. sykepleiere og leger), da både regionalt og lokalt. Man kan også anta at et slikt
interkommunalt tilbud vil ha en positiv innvirkning på både rekruttering og det å beholde
fagpersonell.
Kommunene i Værnesregionen vil etablere 4 stk. kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser
tilknytning til den intermediære døgnposten ved Værnesregionen DMS. Ø-hjelps plassene er
planlagt operativ fom. medio november 2012.
Øyeblikkelig hjelp tilbudet skal ha prosedyrer, avviksløsninger og internkontroll på plass før
oppstarten. Det legges opp til at pasienten har lik prioritering som utskrivningsklare sykehuspasienter ved endt opphold. Det utarbeides rutiner for gode og helhetlige pasientforløp.
Det anbefales en maksimal oppholdsvarighet på fem døgn.
Det vises til plan for etablering og drift (vedlegg 1) for ytterligere opplysninger, herunder
pkt.15; aktuelle pasienter, pkt. 16; uaktuelle pasienter, pkt. 18; kriterier for innleggelse og pkt.
19; utskriving.
Videreutvikling av tilbudet (eks. økning av antall plasser) vurderes fortløpende.

Økonomi
Se vedlegg 6.
De samarbeidende kommunene om ø-hjelps plasser i Værnesregionen er 4 av 112 kommuner
som har fått tilsagn om tilskudd i 2012. Totalt utgjør dette 3,215 mill. med følgende fordeling:
Tydal kommune

kr. 115 500

Selbu kommune

kr. 504 500

Meråker kommune: kr. 325 000
Stjørdal kommune:

kr. 2 270 000

(Referanse til Statsbudsjettet – Kapittel 762 post 62, Helse- og omsorgsdepartementet).

For 2013 er tilskuddet fra staten totalt NOK 6,43 mill. (se pkt. 25 i vedlegg 1, plan) med
følgende fordeling:

Tydal kommune

NOK 0,231 mill.

Selbu kommune

NOK 1,009 mill.

Meråker kommune: NOK 0,650 mill.
Stjørdal kommune:

NOK 4,540 mill.

Total kostand til etablering og drift av det interkommuanle samarbeidet om 4 stk. Ø-hjelps
plasser ved VR DMS Stjørdal er beregnet til NOK 6,337 mill. (se pkt. 27 i vedlegg 1, plan).

Etablering og drift av det interkommunale samarbeidet om 4 stk. Ø-hjelpsplasser ved VR DMS,
Stjørdal (ved kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal) vil være fullfinansiert med
tilskudd fra staten i 2012 og 2013, forutsatt at kostnadsnivået holdes på skissert nivå.
Konklusjon:
Etablering og drift av 4 interkommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser i Værnesregionen
(Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal), lokalisert ved Distrikts Medisinsk Senter, Stjørdal vil være
en klar styrke for alle de 4 kommunene og gi befolkningen økt trygghet og kvalitet i
tjenestetilbudet.
Dette gjennom:
•

Høyere kompetansenivå; både regionalt og lokalt, herunder ved DMS.

•

“Korte avstander” til sykehuset Levanger og St.Olavs Hospital.

•

Legevakt og legetilgang for øvrig (inklusive lokalisering av ambulanse).

•

Muligheter for videreutvikling av tilbudet (økning av antall plasser).

•

Økte forutsetninger for rekruttering og det å beholde fagpersonell.

Tilbudet vil også bidra til å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom de 4 kommunene.
Tilbudet er fullfinansiert av statlig tilskudd i 2012 og 2013 – såfremt kostnadsnivået holdes.

