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SAMHANDLINGSREFORMEN - LOKALE TILTAK 
 

POLITISK SAKSORDFØRER: 

 

Saken gjelder: 
Samhandlingsreformen skal gradvis innføres i norske kommuner. Spydeberg kommune løser 

dette delvis ved deltakelse i et prosjekt sammen med øvrige kommuner i Indre Østfold og 

Sykehuset Østfold, delvis ved å gjennomføre tiltak lokalt. I denne saken fremmes forslag om 

lokale tiltak til politisk behandling. 

 

Rådmannens innstilling: 

 

1.  Det søkes om etablering av ny hjemmel for fastlege. 

2.  Stillingen som kommuneoverlege økes med 30 % til totalt 50 % stilling. 

3.  Stillingen som sykehjemslege økes med 20 % til totalt 50 % stilling. 

4. Fysioterapiressursen i kommunen økes med 50 % stilling. 

5. Tiltakene finansieres med inntil kr. 250 000,- ved bruk av midler avsatt under 

finanskapitlet til gjennomføring av samhandlingsreformen. Helårseffekt for 2013 

med ca kr. 730 000,- innarbeides i budsjett og strategiplan 2013 – 2016. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

Samhandlingsreformen: 

”Målsettingene med samhandlingsreformen er tredelt: 

• Satse mer på å fremme helseforebygging for å redusere sykelighet og øke 

egenmestring 

• Gjøre tjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne 

• Bygge opp tilbud nær der folk bor der det er kostnadseffektivt og til beste for 

pasientene 



Reformen bygger på at kommunene skal ha en sentral og styrket rolle i den samlede helse- og 

omsorgstjenesten, bl.a. for å sikre befolkningen bedre tjenester nær der de bor og økt 

vektlegging av forebyggende innsats. I reformen legges det til grunn at den forventede 

veksten i befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester i størst mulig grad må finne sin 

løsning i kommunene. Dette innebærer en gradvis innfasing av nye oppgaver, slik at 

kommunene får tilstrekkelig tid til å forberede nødvendige endringer. Nytt lovverk for 

kommuner og fylkeskommuner settes i verk fra 2012. I tilegg skal det innføres økonomiske 

virkemidler som skal gjøre det lønnsomt for kommuner og helseforetak å samarbeide. Dette 

gjelder innføring av kommunal medfinansiering, kommunal betalingsplikt for 

utskrivingsklare pasienter og plikt for kommunene til å etablere døgntilbud for øyeblikklig 

hjelp.” fra Helse – og omsorgsdepartementets hjemmeside. 

Se  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandling/om-

samhandlingsreformen/samhandlingsreformen-i-kortversjon.html?id=650137 for mer 

informasjon. 

Som det fremgår får kommunene økte oppgaver som en følge av reformen, blant annet: 

• Medfinansiering av sykehusinnleggelser for de fleste somatiske lidelser. Kommunen skal 

betale 20 % av kostnadene og er tilført midler beregnet med utgangspunkt i historiske tall 

for denne typen innleggelser.  

• Kommunene er pålagt økonomisk ansvar utskrivingsklare pasienter fra første dag. 

• Gradvis innfasing i periode 2012 - 2015 av øyeblikkelig hjelpfunksjon på døgnbasis.  

• Inngå samarbeidsavtale med Sykehuset Østfold 

 

Status for arbeidet i Spydeberg kommune: 

Spydeberg kommune deltar sammen med de andre kommuner i Indre Østfold og Sykehuset 

Østfold i et prosjekt for opprettelsen av et lokal medisinsk kompetansesenter (LMKS). Det 

fremmes egen sak til politisk behandling av selskapsavtalen for opprettelse av dette senteret. 

Det omtales derfor ikke nærmere i denne saken. 

Spydeberg kommune betaler for sykehusinnleggelser ved overføring av aconto beløp til 

Sykehuset. Disse aconto beløpene utgjør det totale beløpet kommunen har fått gjennom 

rammetilskuddet. Hvis kommunen gjennom forebygging eller lokale behandlingstiltak klarer 

å redusere antall innleggelser vil vi få penge tilbake. Kommunen har ikke mottatt første 

oversikt og kan derfor ikke si noe om resultatet. 

Spydeberg kommune har i løpet av årets første fire måneder betalt for seks liggedøgn for 

utskrivningsklare pasienter. Presset på kommunen er økt og det har i perioder vært nødvendig 

med overbelegg på Grinitun. Det planlegges derfor med å frigjøre en omsorgsbolig for i en 

periode å ha flere korttidsplasser i en leilighet.  Kravet til fleksibilitet i forhold til 

hjelpemiddelhåndtering er blitt større og hjemmetjenesten har fått økt antall brukere. Det 

vises for øvrig også til årsmeldingen for Grintun og åpen omsorg. 

Som beskrevet er formålet med samhandlingsreformen økt satsing på forebygging og 

behandling av pasienter nærmest mulig hjemmet. For å følge opp reformen og legge til rette 

for å nå målsetningen har rådmannen dannet en arbeidsgruppe for å planlegge tiltak. Denne 

arbeidsgruppen består av: 



• Geir Johannessen, rådmann – leder  

• Hilde Dybedahl, virksomhetsleder familierelaterte tjenester 

• Runar Stemme, virksomhetsleder Grinitun og åpen omsorg 

• Sigmund Lereim, folkehelsekoordinator 

• Jørn Bakken, kommunelege 

• Karine Veim Baraa, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Bjørg Thorsrud, Eldrerådet 

• Kristin Holtet, hovedtillitsvalgt NSF 

• Bjørg Iversen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

• Hans Moesgaard, assisterende rådmann 

På bakgrunn av denne arbeidsgruppens arbeid finner nå rådmannen tiden inne til å fremme 

forslag for kommunestyret om økning av antall hjemler for fastlege og en utvidelse av 

kommuneoverlegefunksjonen, sykehjemslegefunksjonen og fysioterapikapasiteten. 

Fastlegeordningen: 

I følge forskrift om fastlegeordning i kommunene ( http://www.lovdata.no/cgi-

wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20000414-0328.html)  er det kommunens ansvar å opprette nye 

fastlegehjemler.  

§ 11. Ansvar for organisering av fastlegeordningen  

     “Kommunen skal tilrettelegge fastlegeordningen, herunder inngå avtaler med et 

tilstrekkelig antall leger om deltakelse i ordningen. Kommuner kan samarbeide om 

organisering av fastlegeordningen. Fastlegen skal som hovedregel være næringsdrivende. “ 

I merknaden til forskriften er dette definert slik:  

“Til § 11 Ansvar for organisering av fastlegeordningen  

For å kunne tilby de som ønsker fastlege i kommunen plass på en fastleges liste, må 

kommunen inngå avtaler med et tilstrekkelig antall leger. I tillegg må det være ledig kapasitet 

på lister slik at befolkningens rettigheter etter §§ 5 og 6 i denne forskrift kan ivaretas. 

Kommuner kan samarbeide for å sikre tilstrekkelig listekapasitet. 

Saken skal være drøftet i samarbeidsutvalget for legene i kommunen og det må foreligge et 

politisk vedtak før søknaden sendes Fylkeslegen som gir sin uttalelse før saken oversendes 

Helsedirektoratet for godkjenning.  Når en ny fastlegehjemmel er godkjent skal hjemmelen 

lyses ut i henhold til gjeldende avtaleverk mellom KS og legeforeningen. Det er kommunen 

som ansetter. 

 

Det er i dag fire fastleger i Spydeberg kommune.  

Lege: Antall pasienter på liste pr d d Ønsket listelengde: 

Cecilie Jørgensen, 1350 1350 

Anders Fløter, 1350 1350 

Tove Kurås 1830 1350 

Jørn Bakken 1730 1350 

 

Tabellen viser at fastlegene i Spydeberg til sammen har 6260 personer på sine lister. Det er 

ingen ledighet på noen av listene. Dette innebærer at det bare er når en liste blir åpnet (frafall 

på 20 personer) at det er mulig å få lege i Spydeberg. Legenes ønske om redusert liste og 

mindre belastning kan imøtekommes ved å opprette en ny hjemmel.  

 

Fastlegene kan pålegges offentlig helsearbeid med inntil 7,5 time pr uke. Samarbeidsutvalget 

anbefaler at funksjon som lege for skolehelsetjenesten og helsestasjonen legges til en av 



fastlegene.  I dag har Spydeberg en avtale med Hobøl som gjør at Spydeberg kjøper 20 % lege 

i skolehelsetjenesten og 30 % som sykehjemslege. Disse funksjonene ivaretas ev en person.  

 

Kommuneoverlege: 

Samhandlingsprosjektet  Indre Østfold og Sykehuset Østfold  har hatt et delprosjekt  som 

omhandler strategisk helsearbeid, kommuneoverlegens rolle.  Det vises til denne.  

  

Rapport 
kommuneoverlegerollen endelig versjon.doc

             Både forarbeiderne til nytt lovverk og intensjonene i 

samhandlingsreformen understreker at en styrking av kommuneoverlegefunksjonen er en 

viktig forutsetning for at kommunene skal løse pålagte oppgaver.  Kommunene har et ansvar 

for et mer omfattende folkehelsearbeid og forebyggende tiltak skal vektlegges.  

Rehabiliteringsarbeidet skal være mere omfattende og lokale behandlingstilbud skal etableres. 

Det anbefales at medisinskfaglig kompetanse og kapasitet styrkes for å møte disse 

utfordringene. Arbeidsgruppen anbefaler blant annet at hver kommune skal ha en 

kommuneoverlege i minst 50 % stiling og at denne skal samarbeide tett med de andre 

kommuneoverlegene  i indre Østfold.   Kommunelegens hovedansvar vil være å tilrettelegge 

for etablering og koordinering av velfungerende kommunale tjenester der det er god 

samhandling med spesialisthelsetjenesten.  

 

Sykehjemslegefunksjonen: 

Som tidligere beskrevet «deler» Spydeberg kommune sykehjemslegefunksjonen med Hobøl. 

Stillingsstørrelsen er på 30 %. I tillegg kommer turnuslegen som har 20 % arbeidstid på 

Grinitun. Pasientene/brukerne på sykehjemmet nå har lavere funksjonsnivå og dårligere 

helsetilstand enn tidligere. Pasientene skrives raskere ut fra sykehuset (at en pasient er 

utskrivningsklar er ikke ensbetydende med å være medisinsk ferdigbehandlet) og krever mer 

avansert behandling. Samarbeidsutvalget for legene anbefaler at sykehjemslegefunksjonen 

økes til 50 % at den kombineres med kommuneoverlegefunksjonen slik at den blir en hel 

stilling. 

Forebyggende innsats: 

Kommunen skal i følge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester «tilby 

helsefremmende og forebyggende tjenester» og «sosial, psykososial og medisinsk habilitering 

og rehabilitering» (§3.2.1. og 5. ledd). 

I dagens situasjon har kommunen 50 % kommunal fysioterapistilling knyttet til tjenester til 

personer over 18 år. I dette inngår også rehabilitering på Grinitun og hjelpemiddelformidling 

til voksne og eldre. Kommunen har i tillegg 100 % kommunal stilling knyttet til barn-, unge 

og administrasjon. I tillegg er det driftsavtale med tre private fysioterapeuter med til sammen 

2,75 årsverk (en manuellterapeut og to fysioterapeuter). Det gis både behandlende og 

forebyggende tjenester til pasienter i alle aldersgrupper og med alle diagnoser. 

Kommunen har ingen ergoterapeut. 

I følge samhandlingsreformens intensjoner skal tiden fra pasienten er utskrivningsklar fra 

sykehus og til han/hun kan klare seg hjemme kortes inn. Pasientene skrives ut tidligere fra 

sykehus, noe som gir kommunen ansvar for flere pasienter med dårligere funksjonsnivå. Dette 

krever blant annet intensiv og målrettet rehabilitering (både daglig fysisk opptrening og 



tilrettelegging for hjelpemidler). Utilstrekkelig rehabiliteringstilbud kan gi store konsekvenser 

for den enkelte og kreve mer omfattende tjenestetilbud. 

Vurdering: 

Det vurderes i dagens situasjon som svert vanskelig å få plass på listen til fastlegene i 

kommunen. To av fastlegene har et ønske om å redusere listelengden sin. Da det er lovkrav 

om tilgjengelighet på liste for fastlege, anbefaler rådmannen at det søkes om oppretting av ny 

hjemmel for fastlege. Dette vil kunne ivareta både at to av fastlegene for redusert sin 

listelengde noe som vil gi en god start for en ny fastlege. 

Rådmannen vurderer stillingen som kommuneoverlege som helt sentral i forhold til å løse de 

oppgavene som knytter seg til helseovervåking og planlegging av de tjenester som skal til for 

å løse kommunens utfordringer. Dette vurderes ikke som mulig innen for en stillingsressurs 

på 20 % spesielt ikke når også kommunelegedelen av Miljørettet Helsevern i Indre Østfold 

blir lagt ned. Rådmannen anbefaler derfor at denne stillingen økes med 30 % til totalt 50 %. 

Sykehjemmet vurderes i fremtiden å bli et sted for mer omfattende og kompetansekrevende 

behandling. Det blir derfor viktig å ha nødvendig legedekning for pasientene. Dette mener 

rådmannen blir ivaretatt ved å øke denne stillingen med 20 % til totalt 50 %. Rådmannen 

anbefaler også at dette lyses ut slik at kommuneoverlegefunksjonen og 

sykehjemslegefunksjonen utlyses som en samlet stilling. Dette vil kunne gi fleksibilitet slik at 

pasienter på sykehjemmet kan få legetilsyn daglig ved behov. Dette forutsetter at den 

administrativt inngåtte avtale med Hobøl kommune om legetjenester avvikles. Hobøl 

kommune er varslet om at dette kan skje. 

Det vurderes som hensiktsmessig å styrke fysioterapitjenesten med 50 % kommunal stilling. 

Dette vil gi mulighet til å gi rehabilitering (opptrening og hjelpemidler) til både 

hjemmeboende pasienter og pasienter på Grinitun daglig, i tillegg til å gjennomføre 

kartleggingsarbeidet og bidra til kompetanseheving hos personalet i pleie og omsorg. Dette vil 

også gi bedre tilgjengelighet hos de private fysioterapeutene som per i dag har lange 

ventelister. Disse vil da kunne bistå enda mer i både det forebyggende og rehabiliterende 

arbeidet. Denne økningen vil gi et økt fokus på gruppetreningstilbud, både som en del av 

rehabiliteringstjenesten for pasienter som er ferdigbehandlet på Grinitun, men også som en 

del  av det forebyggende folkehelsearbeidet. Dette vil være kostnads- og tidseffektivt, og vil 

kunne gjennomføres både av private og kommunale fysioterapeuter. Private fysioterapeuter 

kan i henhold til rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund forpliktet til ikke å 

benytte mer enn 20 % av driftstilskuddet til kommunale oppgaver. 

Økonomiske konsekvenser: 

En økning med en fastlegehjemmel medfører ikke økte kostnader for kommunen. Kostnadene 

ved en økning av kommuneoverlegefunksjon og sykehjemslegefunksjon med totalt 50 % 

stilling er vanskelig å anslå da lønnsnivået ikke fremkommer av noen tariff. Men et anslag vil 

være økte lønnsutgifter på ca 560 000,- årlig og kr. 140 000,- inneværende år med 

forutsetning om oppstart i oktober 2012. 

Kostnadene til en halv stilling for fysioterapeut vil være kr 162 000,- årlig og kr. 85 000,- 

inneværende år med forventet oppstart juli 2012. 



På grunn av usikkerhet knyttet til lønnsnivå for legestillingen anslås de økonomiske 

konsekvenser til å være ca kr 250 000,- i 2012. Helårseffekten for 2013, som må tas inn i 

budsjettarbeidet, forventes å være ca kr 730 000,-.  

Konklusjon: 

Som en følge av samhandlingsreformen er det kommet utvidede oppgaver til kommunen. Det 

dreier seg blant annet om mottak av utskrivningsklare pasienter og økte krav til forebygging. I 

tillegg er det for stort press på fastlegetjenesten. Rådmannen mener at disse utfordringene best 

kan løses ved å utvide kommunelegefunksjonen og sykehjemslegefunksjonen med til sammen 

50 % stilling og en søknad om en ny hjemmel for fastlege. 

 

 

Spydeberg kommune, 29. mai 2012 

 

 
 

Geir Johannessen 

Rådmann 
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