Hvordan står det til med tilbudet i
kommunene to år ut i reformen?
Erfaringer fra Telemark
Ola Vea Gustavsen
Leder FFO Telemark

Tilbakeblikk
 FFO Telemark vedtak på å satse på kunnskap om
samhandlingsreformen
 Videreført i regionsamarbeidet FFO Sør-Øst

 To studieturer, Edinburgh 2010 og København 2012.

 Stort faglig utbytte

 5 Samhandlingskonferanser :
Langesund/Kongsberg/Tønsberg (om lag 110/120
deltaker fra FFO region Sør-Øst)

 (2014: Kristiansand)

Temaer







Lovpålagte samarbeidsavtaler kommuner/HF
Fylkeslegens oppgaver i Samhandlinga!
Brukermedvirkning i Samhandlingsreformen
Fastlegene og Samhandlingsreformen
Arbeidsrettet rehabilitering i samhandlingsreformen
Re/Habilitering i kommunene – kommunale
utfordringer
 Samhandlingsreformen/fastlegeordningen
 Kommunale utfordringer i Samhandlingen

Foredragsholdere











Samhandlingsdirektør Tor Åm
Statssekretær Robin Martin Koss
Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen
Styreleder HSØ Per Anders Oksum
Vidar Bjørn (fastlege samfunnsmedisin)
Harry Svendsen prosjektkoordinator Arendal Helsehus
Cecilia Haglind Samhandlingskoordinator 12K
Anne Marit Fuglum Prosjektleder Vestre Viken
Jørund Verpe/Kristin Bøen Midt Telemark helsekommune
Og egne ressurspersoner…..

Egen medlemsundersøkelse





1 Hvilken organisasjon svarer?
2 Fra hvilket fylke?
3 Antall medlemmer?
4 Hvordan har dere nevnt Samhandlingsreformen i deres
handlingsplan/aktivitetsprogram?
 5 Omtrent hvor mange har deltatt på kurs/konferanse
med Samhandlingsreformen som tema?
 6 Hvordan kan FFO satse mer på kompetanseheving
innenfor temaet Samhandlingsreformen ?

Organisasjonenes fokus på brukerrolle i
Samhandlingsreformen

 Antall sendt:

63

 Antall svart :

23

 Svarprosent:

37 %

 Metode:

E-postundersøkelse

 Datainnsamlingsperiode: 10. mars – 23. april 2012

Oppsummering – viktigste funn
 Telemark og Akershus er de fylkene som er mest representert i
undersøkelsen
 72 % sier noen av deres organisasjon har deltatt på kurs med
Samhandlingsreformen som tema, stort sett kun et fåtall av
medlemmer/tillitsvalgte
 Kun 30 % nevner reformen i deres handlingsplan/aktivitetsplan.
 Behov for kurs og skolering nevnes oftest som ønsket tiltak for
kompetanseheving innenfor temaet Samhandlingsreformen
 Ønske om mer informasjon om reformen
 Ønske om å få vite mer konkret om hva Samhandlingsreformen betyr for
den enkelte organisasjon
 Ønske om mer fokus på lokale forhold

Om respondentene
Fylke:

Antall medlemmer:

Telemark

30%
opptil 100

Oslo/Akershus

38%

22%

Hedmark

17%

Agder

101 - 500

19%

13%

Vestfold

9%

Østfold

4%

Region Sør Øst

4%

501 - 1000

1000 eller mer

29%

14%

28 % av respondentene sier at ingen fra deres organisasjon
har deltatt på kurs/konferanse med samhandlingsreformen
som tema

Omtrent hvor mange har deltatt på
kurs/konferanse med
Samhandlingsreformen som tema?

28%

De som har deltatt har nevner
blant annet:
• konferanser
• kurs
• Interne foredrag/temamøter
• Andre kurs/foredrag

72%

• Stort sett er det kun fåtall av
medlemmer/tillitsvalgte som
har deltatt på slike
kurs/konferanser.

Kun 30 % av respondentene har nevnt
reformen i deres handlingsplan/aktivitetsplan
Er Samhandlingsreformen nevnt i
deres handlingsplan/aktivitetsplan?

ja
30%
nei
70%

De som ikke har nevnt
Samhandlingsreformen i
handlingsplan/aktivitetsplan:
• de fleste har hatt/planlagt/
tenkt å ha temamøter
• deltatt på kurs
• fikk orientering
• Noen finner ting i sin plan som
har sammenheng med
reformen, selv om den ikke blir
spesifikt nevnt

Hvordan kan FFO satse mer på kompetanseheving
innenfor temaet Samhandlingsreformen ?

”…hvordan
snakke om en
komplisert reform
på en enkel
måte?”

”Spre mest mulig
informasjon til
medlemsorganisasjonene
og i media.”

”…vi må se på Samhandlingsreformen
på en mer konkret måte enn informasjon
vi får i media.”

Kurs og skolering blir ofte nevnt som tiltak for å heve
kompetansen innenfor temaet
Samhandlingsreformen

Blant foreslåtte tiltak finner vi følgende:
 Behov for mer kurs og skolering (nevnes av 40% av
respondentene)
 Mer informasjon
 Dialog
 Fokus på lokale forhold
 Hva betyr reformen konkret for oss?
 Samarbeid mellom fylkene i forhold til kurs og konferanser
 Påvirkning av kommunene og oppfølging av tiltak

Samhandlingen i dag





To regioner i Telemark er blitt til en
To brukerrepresentanter ble til fire
Deltar i styringsgrupper og arbeidsgrupper
«klønetete» behandling av samarbeidsavtalene –
dvs brukerperspektiver er beskrevet, men ikke fulgt
opp etter intensjonen!

Eksempel
 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler
mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak
- Nasjonal veileder
 4.1 Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner
 Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 tredje ledd, pålegger
avtalepartene en særlig plikt til å sørge for at pasienters
og brukeres erfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget
ved utarbeidelsen av avtalene. I tillegg skal pasientenes og
brukernes organisasjoner få anledning til å medvirke i
avtaleprosessen.

Overordna samarbeidsavtale mellom Sykehuset
Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark
5.3 Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner

 Etter helse og omsorgstjenesteloven § 6-1, 2. ledd skal pasientog brukererfaringer inngå i vurderingsgrunnlaget ved
utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal
også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering,
oppfølging og endring av avtalen.
 Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning normalt skal
oppfylles ved at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer
fram gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved ST HF,
eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i
kommunene skal tillegges betydelig vekt i det samarbeidet som
denne avtalen regulerer. God brukermedvirkning skal sikres
både når det gjelder overordnede strategier for
samhandlingsarbeidet og i konkrete prosjekter og tiltak.

Konsekvens
 Rådet hadde IKKE avtalene til behandling, bare til en
løs og ledig gjennomgang!
 Tok initiativ til å forlange lovlighetskontroll på
kommunestyrets vedtak:
 http://www.sauherad.kommune.no/Filnedlasting.aspx
?MId1=1553&FilId=2271
 Ingen avklaring enda!

Oppsummert
 Er med på papiret, men ingen alvorlig og reell
brukermedvirkning…
 Alle lytter, men med ørene lukket og blikket litt
famlende…
 Vi har loven på vår side, men beslutningstakerne
lokalt har ikke forstått dette – enda!
 Uten brukerkompetanse spiller
Samhandlingsreformen fallitt!

