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Forslag til vedtak:

Utvalg for helse, oppvekst og kultur tar saken til orientering.
Bakgrunn for saken:
Forvaltningsrevisjonen av samhandlingsreformen er gjennomført i perioden april til november 2020.

Saken ble behandlet i kommunestyret den 15.12 og vedtaket var som følger:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er

fulgt opp innen 31.03.2021.
4. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med egen sak til utvalg for helse, oppvekst og kultur om

hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Anbefalingene i pkt. 6-2 er som følger:
1. Fortsetter arbeidet med å holde antall overliggerdøgn hos spesialisthelsetjenesten på etminimum.
2. Ferdigstiller arbeider med kompetansekartlegging og -plan.
3. Sikrer at rutine og praksis for lesing av elektroniske meldinger samsvarer med samarbeidsavtalen med
spesialisthelsetjenesten.

Desember 2020 ble det inngått en ny samarbeidsavtale mellom St.Olavs hospital HF og kommunen dette medfører
ikke endringer knyttet til anbefaling 3.

Saksutredning:
Anbefaling 1.
Det jobbes aktivt med å holde overliggerdøgn på et minimum. Overliggerdøgn i 2020 har vært høye sammenlignet
med de to foregående år. Dette skyldes i stor grad situasjonen rundt covid-19. I mars satte vi av plasser til en egen
covid avdeling –dette medførte at vi la ned 9 bofellesskapsplasser og opprettet flere dobbeltrom på sykehjem.

Av konkrete tiltak arbeider kommunen med å øke antall korttidsplasser og utvikle et heldøgns botilbud for personer
med kognitiv svikt. Dette vil til sammen kunne bidra til å holde overliggerdøgn på et minimum.

Anbefaling 2.
Aktuelle enheter har ferdigstilt sine kompetanse og rekrutteringsplaner. Disse skal brukes ved rekruttering. Vi vil
vurdere en kompetanseplan for sektoren i tråd med overordnet kompetanseplan for Melhus kommune, samt
innføring av nyttpersonalsystem. Et nytt personalsystem med kartlegging av eksisterende kompetanse vil i så fall
ligge til grunn for utvikling av en felles overordnet plan.

Anbefaling 3.
Ny samhandlingsavtale retningslinje 1 pkt. 4.4.b sier: For pasienter med oppfølging av hjemmetjeneste skal
helseforetaket normalt sende nødvendig informasjon i perioden mandag til fredag kl. 8-15 hvis helseforetaket
ønsker at pasienten skal mottas samme dag.
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Videre i retningslinje 1 pkt. 4.4.c står det: Kommunen skal straks (så snart som mulig/uten unødig opphold) og
senest innen 3 timer etter mottatt «Melding om utskrivningsklar pasient» svare.

Melhus har organisert seg ut fra dette med et helse- og velferdskontor som svarer opp meldinger om
utskrivningsklare pasienter i perioden 8-15 mandag til fredag. Meldingene svares opp innen 3 timer.
I den tidsperioden som det unntaksvis skal sendes melding om utskrivningsklar pasient er det tjenesten som svarer
opp melding om utskrivningsklar pasient. Institusjonstjenesten vil i denne perioden også svare opp meldinger innen
3 timer av ansvarlig sykepleier på vakt. Ambulerende hjemmetjenester anvender mobil omsorg hvor det pr i dag
ikke er mulig å få lagt inn system for håndtering av e-meldinger. E-meldinger sjekkes og besvares når ansvarlig
sykepleier er inne på basen. Her klarer vi ikke bestandig å overholde kravet på 3 timer. Dersom dette skal kunne
ivaretas må en ansvarlig sykepleier være tilstede på basen hele døgnet. Dette vil kunne gå på bekostning av det
ambulerende tilbudet til innbyggere med behov for hjemmesykepleie. Det er utarbeidet prosedyre for behandling
av e-meldinger i tjenesten som gjenspeiler overnevnt praksis

Konsekvenser for folkehelse:
-

Konsekvenser for klima og miljø:
-

Rådmannens vurdering og konklusjon:
Rådmannen anbefaler atutvalg for helse, oppvekst og kultur tar saken til orientering.

Vedlegg:

Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken:
Forvaltningsrapport
Samhandlingsavtale med underliggende retningslinjer mellom St.Olavs hospital HF og kommuner


