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1. Innledning 

Samhandlingsreformen trådde i kraft 1.1.2012. Frem mot 2016 vil det skje en gradvis endring 

i kommune- og spesialisthelsetjenesten ut fra nye lovkrav, bl.a kravet om etablering av 

øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene innen 1.1. 2016. I stortingsmelding nr 47 

Samhandlingsreformen kapittel 6 omtales ” Ny fremtidig kommunerolle – aktuelle fremtidige 

oppgaver”. Her blir det vist til at kommunene nå får endrede oppgaver og ansvar i forhold til 

pasienter og levering av helse- og omsorgstjenester. I meldingen blir etablering av lokal 

medisinsk senter trukket frem som en løsning for å kunne ta hånd om de nye 

”kommuneoppgavene” og skape en samhandlingsarena mellom tjenester og over flere 

forvaltningsnivåer.  

 

Karmøy kommunestyre fattet i sak 40/11 høsten 2011 vedtak om at lokal medisinsk senter 

skulle utredes nærmere. En prosjektrapport ble laget, og prosjektet ble tatt inn i 

Helsetorgmodellen. I februar 2012 startet prosjektarbeidet som har som mål å beskrive et 

lokalt medisinsk senter i Karmøy kommune; herunder en konkretisering av hvilke tilbud som 

planlegges samlokalisert i et slikt senter, og en gjennomføringsplan som beskriver hvordan et 

slikt senter planlegges realisert. Denne rapporten er en oppsummering av prosjektets fase 3 

(se vedlegg 1 – ”Faser i gjennomføringen av prosjektet; oppgaver, ansvar og ferdigstillelse”).  

 

1. Hva er et lokalmedisinsk senter? 

Begrepet lokalmedisinsk senter er først og fremst definert i Stortingsmelding 16, Nasjonal 

Omsorgsplan (2011 – 2015). Her omtales begrepet lokalmedisinsk senter som; 

 

”Kommunale helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med 

spesialisthelsetjenesten om tjenester til pasienter før og etter, eller istedenfor 

innleggelse i sykehus” 

 

Et samarbeid med spesialisthelsetjenesten trekkes i definisjonen frem som et kriterium, mens 

det i forhold til et samarbeid mellom kommuner kan tolkes mer i retning av noe kommunene 

selv avgjør. Som kjennetegn på et lokalmedisinsk senter nevnes videre; 

 Tilbud om helhetlige og integrerte tjenester før, istedenfor og etter 

spesialisthelsetjenester, basert på sammenhengende pasientforløp 

 Stor vekt på egenmestring og tidlig intervensjon og at dette inkluderer rehabilitering 

og lærings- og mestringstilbud. 
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 Vektlegging av tverrfaglig tilnærming 

 Inkluderer habiliterings- og rehabiliteringstjenester, tjenester til barn og unge, tjenester 

til personer med kroniske lidelser og tjenester til personer med kognitiv svikt.  

Samlokalisering av tjenester trekkes fram som et suksesskriteriet for en etablering av et lokalt 

medisinsk senter, men det påpekes at kommunene står fritt til å avgjøre hvilke tjenester som 

skal inngå i et lokalmedisinsk senter da dette bør vurderes ut fra lokale forhold og behov.    

Videre vises det i st.melding 16 til at en samlokalisering med desentraliserte 

spesialisthelsetjenester kan ytterligere bidra til å sikre befolkningen nærhet til nødvendige 

helse- og omsorgstjenester. Etableringen av et lokalmedisinsk senter kan dermed slik det er 

vist til i sentrale dokumenter, føre til bedre pasientforløp ved at kommune- og 

spesialisthelsetjenestene må samarbeide mer og tettere. Grenseovergangen mellom nivåene 

blir ”dekket opp” av tjenester og tilbud i et lokalmedisinsk senter, mer tilpasset lokale forhold 

og den enkelte pasient (se fig.1) 

 

Fig. 1 - Modell utarbeidet av Hallingdal sjukestugu 

 

Prosjekter omkring lokalmedisinske sentra 

Ved et søk på internett på ”lokalmedisinske sentra” kommer det opp en mengde prosjekter 

ulike steder i landet. Blant annet gjelder dette ”Knutepunkt Sørlandet” som er i gang med et 

prosjekt der sju kommuner samarbeider om å etablere et lokalmedisinsk senter i samarbeid 

med Sørlandet Sykehus. Stavanger Kommune er i gang med et samarbeid med Helse Vest om 

et ”Stavanger Lokalmedisinske Senter”. På Jæren har fire kommuner startet et prosjekt, og i 

Moss-regionen har 5 kommuner inngått et prosjektsamarbeid om etablering av et 

lokalmedisinsk senter sammen med Sykehuset Østfold. I og med at dette er prosjekter og ikke 

ferdige strukturer, kan det på nåværende tidspunkt vanskelig å se samarbeidslinjer, samt andre 

detaljer rundt etableringene. De fleste prosjektene ser dog ut til å samarbeide med sitt lokale 

sykehuset, samt at det i en del prosjekter også ser ut til at det er interkommunale samarbeid. 

Kriteriet knyttet til å måtte samarbeide med et helseforetak kan se ut til å opptre i mange ulike 
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varianter og grader, og det kan også ved enkelte lokalmedisinske sentre ikke synes å være 

noen direkte linker til sykehus. Oscar og Sagene lokalmedisinske senter i Oslo har blant sine 

tjenestetilbud frisklivssentral, dag rehabilitering, demenssenter og såkalt helseakademi + 

legekontorer uten at det ser ut til å være et nevneverdig samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. Her må vi imidlertid ta høyde for at vi ikke kjenner detaljene i dette i 

form av videre planer og fremdrift, samt at de som bydel ikke har samme krav med hensyn til 

samarbeid med helseforetaket som en kommune.    

 

Stortingsmelding 47 – samhandlingsreformen 
 

Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen nevner og definerer ikke lokalmedisinske 

sentra eksplisitt, men det blir nevnt som et tiltak for kommunene med tanke på nye fremtidige 

oppgaver. Et av suksesskriteriene for å lykkes med etablering av et lokalmedisinsk senter er i 

følge stortingsmeldingen at kommunene etablerer og samlokaliserer funksjoner som bl.a 

døgnplasser for observasjon, etterbehandling, palliativ behandling og rehabilitering og 

lignende.  En samlokalisering kan medføre reduserte kostnader ved at det gis muligheter for 

en mer fleksibel utnytting av kompetanse og utstyr, bedre drifteregularitet (ved at det er flere 

”å spille på”), større tverrfaglighet, større muligheter for rekruttering og høyere kompetanse 

hos de ansatte ved å måtte tilby mer spesialiserte og utfordrende oppgaver. Dette vil i sum 

kunne gi bedre kvalitet på tjenestene i sin helhet.  

 

2. Hvordan er et lokalmedisinsk senter organisert? 

Arbeidsgruppen har avlagt studiebesøk på 5 ulike lokalmedisinske senter i Norge. 

Studiebesøkene hadde som mål å gi god kjennskap til hvordan denne type sentre er organisert, 

hvilke tjenestetilbud som er etablert i senteret, og hvordan samarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten foregår. De lokalmedisinske senterne beskrives kort nedenfor.  

 

Hallingdal sjukestugu - Ål i Hallingdal. 

Ble etablert i 1979 som sykehusets forlengede arm for de seks kommunene i Hallingdal. I 

1982 ble det gitt tilbud om polikliniske tjenester, og 1990 kom et nybygg på plass som 

rommet bl.a psykiatrisk døgnavdeling. I 1998 ble nok et nybygg reist som rommet statens 

luftambulansetjeneste og bilambulanse. Etter å ha vært en fylkeskommunal virksomhet ble det 

i 1995 endret og lagt inn som en del av sykehustjeneste i Buskerud sykehus. Fra juli 2009 ble 
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Ringerike sykehus en del av helseforetaket Vestre Viken HF, og det lokalmedisinske senteret 

finansieres videre gjennom ordinær sykehusfinansiering. De ansatte har sitt ansettelsesforhold 

i helseforetaket, og kommunene har kun ansatt legene ved legevakten.  

Sjukestugu har under hele sin driftsperiode hatt klare samarbeidsavtaler med kommunene om 

ansvarsforholdene knyttet til driften.  

 

Tjenestene som har vært viktige for befolkningen i kommunen i Hallingdal har vært tjenester 

spesielt for  

- kronikere 

- pasienter med behov for tette sykehusbesøk (3 – 4 ganger pr. uke) 

- pasienter med hyppige besøk på poliklinikk 

 

De spesifikke tjenestene ved senteret har vært:  

- somatisk avdeling med sengeavdeling (korttid) med 14 senger 

- rehabilitering (slag og ortopedi) 

- dagbehandling (dialyse, cellegift, dagkirurgi, digital radiologi, geriatrisk dagbehandling, 

blodtappestasjon, lærings- og mestringssenter) 

- poliklinikk  

- legevakt  

- tjenestetilbud innen psykiatri 

 

Innføringen av samhandlingsreformen har for Hallingdal sjukestugu medført en vesentlig 

endring i driften. I 2011 ble det derfor igangsatt et prosjekt for å se på muligheten for å 

videreutvikle sjukestugu til et lokalmedisinsk senter i tråd med føringene i st.mld 47. 

Prosjektet har hatt som oppgave å utrede hvilke tjenester de seks Hallingdal kommunene i 

samarbeid med hverandre og med Vestre Viken helseforetak vil tjene på å samarbeide om, 

samt hvordan disse lokalmedisinske tjenestene kan organiseres og finansieres ut fra de nye 

kravene til kommuner og helseforetak. Tjenestene vil i det nye ”Hallingdal sjukestugu – 

lokalmedisinske tjenester i Hallingdal” bli organisert på tre nivåer 

- kommunalt  

- interkommunalt 

- i samarbeid med helseforetaket 
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Drammen geriatriske kompetansesenter.  

Startet sin drift 1.september 2006. Samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, 

sykehuset Buskerud HF og Høgskolen i Buskerud. Senteret har 5 avdelinger og 81 plasser 

som er fordelt på  

 Forsterket korttid (23) 

 Korttid og avlastning (17 + 25) 

 Rehabilitering (8) 

 Lindrende (8) 

 

Drift og organisering av tjenester 

Tverrfaglig ambulant virksomhet: Senteret har en ambulant virksomhet (bestående av 

sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut). Dette teamet er ansatt i Drammen geriatriske 

kompetansesenter, men jobber på tvers av både kommune og helseforetaket. Teamet tilbyr 

hjemmebesøk til alle pasienter over 75 år, og kartlegger bl.a i forhold til demens, fall, 

multifarmasi. Teamet har fokus på mestring ved å styrke helseressursen hos den enkelte 

pasient. Målsettingen er å kunne endre eller utsette behovet for hjemmetjenester ved å gi 

pasienten veiledning og rett oppfølging. Dersom det ikke avdekkes noen behov ved 

hjemmebesøket blir det gjennomført nytt besøk etter 1 år.  

 

Geriatrisk poliklinikk: Drives i samarbeid med sykehuset, og partene har inngått en avtale om 

medfinansiering fra sykehuset. Avdelingen er bemannet med sykepleiere, fysioterapeut, 

ergoterapeut og geriater. Geriater er ansatt i sykehuset (kommunen kjøper tjenesten).  

 

Lindrende enhet: Avdelingen har spesialisert kompetanse når det gjelder lindrende behandling 

og arbeider tett med palliativt team ved Buskerud sykehus. Avdelingen har en kommunalt 

ansatte lege.  

 

Avdelingene for korttid, forsterket korttid og rehabilitering benytter leger som er ansatt i 

sykehuset (kjøp av tjeneste). Det er 2 faste leger som deler på 1,2 årsverk (60% hver). 

 

Til kompetansesenteret er det koblet på en FOU-enhet som har 4 ansatte rådgivere + leder. I 

tillegg jobber en kvalitetskoordinator tett opp mot enheten. FOU-enheten har som 
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satsingsområder kompetanseheving, kvalitetsarbeid, og å skape en kultur som fremmer 

refleksjon, læring og forbedring.  

 

Alta distriktsmedisinske senter (Altamodellen) 

Benevnelse Altamodellen er brukt i flere offentlige utredninger, og med begrepet forstås de 

tjenestene som er samlokalisert i Alta Helsesenter.  

Alta helsesenter ble bygget i 1976 og er renovert og påbygget flere ganger etter dette. I dag 

består bygningskomplekset av rundt 13.500 kvadratmeter flate, og er arbeidssted eller base for 

om lag 400 personer. Flere ulike aktører og drivere har tjenestetilbud med utgangspunkt i 

helsesenteret, og leverer tjenester på flere helsetjenestenivå.  

Alta Helsesenter inneholder et stort kommunalt helsetilbud; rehabiliteringsavdeling med fysio‐ 

og ergoterapi, sykehjem, diabetesteam, psykiatrisk enhet, helsestasjon for barn og ungdom, 

legesenter, legevaktsentral, flyktninghelsetjeneste, fødestue, sykestue med dialyse‐ og 

cytostatikaenhet, base for hjemmesykepleie samt administrasjon av omsorgsavdelingen, 

helseavdelingen, bistandsavdelingen og helse og sosialsektoren.  

 

Helse Finnmark klinikk Hammerfest driver en større spesialistpoliklinikk i helsesenteret. 

Denne består i tillegg til administrasjon og merkantile tjenester av røntgenenhet, 

indremedisiner og støttepersonell til ambulerende og faste legespesialister.  

Praktiserende spesialister med fast tilstedeværelse som arbeider i spesialistpoliklinikkens 

lokaler består av ØNH‐lege, øyelege og gynekolog.  

I tillegg ambulerer en rekke spesialister med ulik frekvens til spesialistpoliklinikken. 

Legespesialiser som driver ambulant virksomher er barnelege, øyelege, nevrolog, nyrelege, 

allergolog, gynekolog, ortoped, kirurg, lungelege, ortoped, obstretiker, hudlege, 

gastroentolog, generell indremedisiner, anestesiolog, reumatolog og fysikalsk medisiner. 

Ambulerende spesialister kommer i hovedsak fra UNN (Tromsø), og Helse Finnmark 

(Hammerfest).  

 

Helse Finnmarks klinikk for psykisk helsevern og rus er lokalisert med sin administrasjon ved 

Alta Helsesenter. I tillegg ligger også ledelsen for distriktspsykiatrisk senter (DPS) for 

Vest‐Finnmark her. DPS driver en voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), barne‐ og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), samt psykiatrisk døgnenhet med 10 plasser i Alta 

Helsesenter.  
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Alta helsesenter rommer videre landets største offentlige tannklinikk som drives av Finnmark 

fylkeskommune. Opptreningssenteret i Finnmark (OiF), som er privat eid, leier lokaler av 

Alta kommune ved helsesenteret og har blant annet avtale med Helse Nord RHF. I nær 

tilknytning til helsesenteret er det i tillegg etablert et varmebasseng som brukes av 

virksomhetene på senteret. Ambulansebasen som har 3 ambulanser og drives av Helse 

Finnmark er også lokalisert i umiddelbar nærhet helsesenteret.  

Helsehusene i Trondheim kommune.  

Helsehuskonseptet kom inn i Trondheim kommune i Eldreplanen 2007-2015. Trondheim 

kommune har fire helsehus som er bemannet for å gi et godt korttidsopphold til dem som kan 

ha nytte av det. Helsehusene tilbyr tjenester som behandling, medisinsk observasjon, 

rehabilitering og avlastning/vedlikeholdstrening. 

      I tillegg har noen av helsehusene oppgaver som dagrehabilitering, lindrende behandling 

og intermediær avdeling og bufferplasser eller trygghetsplasser. Helsehusene skal også 

være arenaer for forskning og fagutvikling i samarbeid med høgskole og universitet. 

Nidarvoll helsehus er et av kommunens helsehus. 1. januar 2008 endret Nidarvoll sykehjem 

navn til Nidarvoll helsehus. Helsehuset har 120 plasser, av disse er pr. i dag 20 plasser for 

rehabilitering, 10 avlastnings-/rulleringsplasser og 90 langtidsplasser.  

Søbstad helsehus ble tatt i bruk som sykehjem i 1980 og fikk status som helsehus i 2008. 

Helsehuset består av 128 plasser fordelt på 4 avdelinger. Helsehuset har 54 enerom og  37 to-

mannsrom. Etterbehandlingsavdelingen er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital og 

Trondheim kommune og befinner seg i 2. etasje i Søbstad helsehus.  

Etterbehandlingsavdelingen har 30 plasser og pasienter får plass i avdelingen ved vurdering ut 

fra egne kriterier. Formålet med oppholdet på etterbehandlingsavdelinga er at pasienten skal 

få hjelp og veiledning til å kunne klare seg trygt i hjemmet etter hjemreise. Øvrige plasser ved 

helsehuset er langtids-/korttidsplasser. 

Østbyen helsehus består av fem avdelinger: Olavsgården med rehabilitering og 

trygghetsplasser, Lade dagrehabilitering, Leistad etterbehandling, Leistad ungdomstilbud og 

Avlastning 13-18. 

https://www.trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=34887
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117691337/Olavsgarden
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117640180/Lade-dagrehabilitering
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117691861/Leistad-etterbehandling
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117691872/Leistad-ungdomstilbud-------quotPa-vei-mot-egen-boligquot
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117692415/Avlastningstilbud-for-ungdom-mellom-13-og-18-ar.
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Øya helsehus ble åpnet 4. november 2008.  Helsehuset tilbyr tjenester som: behandling, 

medisinsk observasjon, rehabilitering, avlastning/vedlikeholdstrening, bufferplasser (de som 

venter på fast plass på et helse- og velferdssenter). Dette helsehuset har 116 korttidsplasser, 

og helsehuset er bygd sammen med St. Olavs hospital. Trondheim kommune ønsker å 

videreutvikle dette helsehuset med legevakttjenester og øyeblikklig hjelp døgnopphold.   

Nord - Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta (NGLMS) 

Ligger i Otta, og drives i et samarbeid mellom de seks kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, 

Dovre og Lesja og Sykehuset Innlandet. Senteret drives ut fra et vertskommunesamarbeid.  

 

Hovedmålsettingen for senteret er å kunne tilby helse- og omsorgstjenester desentralisert og 

samlet for best mulig utnyttelse av kompetansen, styrking av fagmiljøer og nærhet for 

brukerne. I de seks kommunene som er tilknyttet senteret bor det ca 20 000 mennesker. 

Senteret har eksistert siden 1997, men flyttet i 2010 inn i nybygg på Otta. Senteret tilbyr både 

kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester og interkommunale tjenester.  

 

Kommunene har gått sammen om å ansette en koordinator for samfunnsmedisin/folkehelse 

ved senteret som har ansvaret for: 

- Oppfølging av folkehelsekoordinatorene i hver kommune.  

- Samordne/koordinere ulike grupper/fora i de seks kommunene (fastleger, 

skoler/barnehager) i forhold til folkehelse/helsefremmende 

- Bidra til kompetanseheving innen folkehelse/helsefremmende arbeid i de seks 

kommunene 

- Drifte en nettside som skal være en kunnskapsbase for kommunene 

 

Kommunale tjenester:  

- Fysio/ergo-terapi og og rehabiliteringstjenester 

- Legekontor 

- Korttids-/intermediæravdeling med 6 sengeplasser  

 

Interkommunale helsetjenester:  

- Legevakt/legevarsling 

- Intermediære sengeplasser for korttidsopphold 

- Jormorvakttjeneste 
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- Samfunnsmedisiner/miljørettet helsevern 

- Felles journalsystem for lege og PLO-tjenesten 

- 4 øyeblikkelig hjelp sengeplasser 

 

Spesialisthelsetjenester:  

- Røntgen 

- Dialyse 

- Poliklinikk innen ortopedi, revmatologi, gynekologi, nevrologi, hørselssentral, 

hudlege, lysbehandling 

 

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er et knutepunkt for kompetanseheving. En til 2 

kommuner er vertskommune for hver sine spesifikke områder som de har god kompetanse på. 

Vertskommune skal være bidragsyter til de øvrige kommunene på dette området og bidra med 

sin kompetanse. Videre er det pågående prosjekter mellom kommunene og NGLMS knyttet til  

- IKT – helsesatsing og telemedisin 

- Pasientforløp og modellutvikling 

- Kompetanse og forskning 

- Helsesamarbeid 

 

3. Hvilke erfaringer er gjort i lokalmedisinske sentre? 

En beskrivelse av erfaringer som er gjort tar utgangspunkt i de lokalmedisinske sentre som 

arbeidsgruppen besøkte, og som er beskrevet ovenfor (punkt 2.) Erfaringene som det vises til 

er valgt ut på bakgrunn av hva som ble trukket frem som positive erfaringer av ledelse/ansatte 

ved sentrene.  

 

FOU - kompetanseheving 

Drammen Geriatriske Kompetansesenter har en FOU – enhet tilknyttet senteret som skal bidra 

med kompetanseheving for ansatte i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Enheten har en 

egen FOU – leder og 3 rådgivere. Bakgrunnen for opprettelsen av FOU – enheten er de 

endringene en de siste årene har stått og også i fremtiden vil stå ovenfor knyttet til nye 

brukergrupper og funksjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene. Dette krever økt 

kompetanse innenfor mange ulike helsefaglige områder. FoU-enheten har fått ansvaret for å 

drive et utviklingssenter for hjemmetjenester, samt at de driver fagskoletilbud og annen kurs 
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og opplæringsvirksomhet rettet mot ansatte i kommunen. I tillegg driver enheten også en del 

forsknings- og utviklingsarbeid. Så langt har senteret gjort gode erfaringer med å drive en 

FOU-enhet i nær tilknytning til det geriatriske senteret. Kompetansehevingen har vært stor 

innenfor flere områder, og både ansatte og ledelse gir uttrykk for at dette er tilbud de ønsker å 

opprettholde og videreutvikle. 

 

Organisering av tjenestetilbudene. 

De lokalmedisinske sentrene i Alta, Nord - Gudbrandsdal og Hallingdal ble i sin tid opprettet 

av sine respektive helseforetak for å kunne tilby desentraliserte spesialisthelsetjenester til 

befolkningen bosatt i distriktene. I samarbeid med kommunen i regionen inngikk 

helseforetakene avtaler om at kommunene også skulle tilby kommunehelsetjenester i samme 

lokaliteter. Dette medførte at det ble utviklet gode helhetlige tjenestetilbud ved sentrene, og 

pasientene opplevde å få høy kvalitet på tjenestene nær eget bosted. Innføringen av 

samhandlingsreformen har medført at disse lokalmedisinske sentrene nå må endre driftsform, 

og utarbeide nye modeller for samarbeid mellom kommune(r) og helseforetak. Fellestrekket 

for de lokalmedisinske sentrene er at samhandlingsreformens nye målsettinger og krav ikke 

tar høyde for at det ved de etablerte sentrene (spesielt sentre etablert i distriktene) frem til nå 

har vært gode desentraliserte tjenestetilbud drevet av helseforetakene, tjenester som nå står i 

fare for å bli nedprioritert av helseforetakene og i verste fall forsvinne. Helseforetakene har 

ønsker om at kommunene og de lokalmedisinske sentrene nå skulle overta mer av 

tjenestetilbudet innenfor en del områder som de tidligere har hatt ansvaret for. Flere av de 

lokalmedisinske sentrene i distriktene er på bakgrunn av dette nå i en endringsfase med 

pågående prosjekter som omhandler bl.a utarbeidelse av samarbeidsavtaler, tjenestetilbud, 

ansvarsområder, økonomi og lignende.  

 

Samarbeid om fagpersoner/ambulerende team 

Flere av de lokalmedisinske sentrene har inngått samarbeidsavtaler med sitt helseforetak 

knyttet til delte stillinger eller leie av fagpersoner i forhold til ulike tjenestetilbud. Etter avtale 

mellom helseforetak og kommune blir fagpersoner ansatt i helseforetaket i noen tilfeller leid 

ut til kommunen mens de i andre tilfeller arbeidet i delte stillinger mellom helseforetaket og 

kommunehelsetjenesten på det lokalmedisinske senteret. Delingen blir trukket frem som en 

suksess spesielt i Drammen og Hallingdal, og begrunnes med at det gir mer helhetlige 
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tjenestetilbud og gode pasientforløp, samt at det gir rom for god kompetanseoverføring 

mellom helseforetaket og de kommunale tjenestene.  

 

Samlokalisering av tjenester. 

Samlokaliseringen av kommunale-, interkommunale- og spesialisthelsetjenester trekkes frem 

av flere som en viktig årsak til at de lokalmedisinske sentrene har opplevd å lykkes. En 

samlokalisering ble pekt på som en viktig årsak til  

- bedre økonomisk ressursutnyttelse 

- kompetanseoverføring mellom fagpersoner, og mellom helseforetak og kommune 

- muligheter for tverrfaglig arbeid innenfor flere fagområder 

- helhetlige pasientforløp og en tettere oppfølging av pasienter 

- høyere kvalitet på tjenestene 

 

5. Hvilke behov vil Karmøy ha i fremtiden innen helse- og 

omsorgstjenester? 

Karmøy kommune er en kommune med 40 000 innbyggere. Kommunen ble i 2010 kartlagt av 

RO (Ressursenter for omstilling i kommunene). Ut fra kartleggingen ble det utarbeidet et 

notat som tar for seg en vurdering av pleie og omsorg i Karmøy sett utenfra, og da særlig 

hvorvidt institusjonsstruktur, omsorgstrapp, kompetanseprofil og samhandling er 

hensiktsmessig eller ikke.  

 

I hovedsak er kartleggingen av kommunen sentrert rundt omsorgstjenestene. Ut fra de fakta 

som foreligger er det noen momenter som kan ses opp mot behovet for et lokalmedisinsk 

senter i Karmøy, og som kan si noe om hvilke type tjenester som kan legges inn, samt 

hvordan kommunen kan bygge opp og organisere et slikt senter. 

I RO- notatet er følgende hovedpunkter valgt hentet ut for å gi et bilde av det som tegner seg 

som sannsynlige utfordringer helse- og omsorgstjenestene i fremtiden:  

 

- Vekst i eldrebefolkningen de neste 10 til 20 årene som er %-vis høyere enn 

gjennomsnittlig. Størst økning er å finne i gruppen over 80 år.  

- Utregnet kostnadsvekst i driftsutgifter for eldre over 80 år (basert ut fra samme profil 

og praksis som i dag) vil kunne bety en økning på 340 mill. kroner. 
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- Andelen brukere med avgrenset bistandsbehov er høyt i Karmøy (48, 7%) 

sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene i Rogaland (36,9%). Et funn som 

det i notatet hevdes å kunne tilskrives at Karmøy har en lavere terskel for å tildele 

tjenester til sine innbyggere enn hva som kommer frem i andre kommuner.  

- Vekst i behovet for tjenester til aldersgruppene under 67 år knyttet til brukergrupper 

med skader av rusavhengighet, psykiske lidelser eller en kombinasjon av flere 

diagnoser.  

- Spesialfunksjoner er pr. i dag spredt på mange institusjoner i kommunen, noe som blir 

slått fast er en ulempe både for kvalitet og ressursutnyttelse.  

- 78% av de ansatte i sykehjem tilhører pleiergruppen (fagutdannet). RO mener at 

kommunen bør satse på større tverrfaglighet for å kunne møte fremtidens behov, og 

bl.a øke andelen ergo- og fysioterapeuter.  

 

Det blir i RO-notatet gjort en vurdering av Karmøy til å være en kommune som trolig vil være 

stor nok (ut fra innbyggerantall og analyser av fremtidig vekst) til å mestre noen av 

utfordringene knyttet til samhandlingsreformen på egen hånd, da spesielt sett ut fra tanken om 

desentralisering av deler av spesialhelsetjenestene som helseforetaket i dag har ansvaret for. 

Videre beskrives det i nevnte RO-notat hvordan kommunen kan endre strategi og tiltak for å 

effektivisere drift og sikre kvalitet på tjenester innen pleie og omsorg. En av utfordringene 

som trekkes frem i rapporten knyttes spesifikt opp mot samhandlingsreformen og omhandler 

kravet om faglig kvalitet i tjenestene. Dette er noe som det i fremtidens omsorgstjenester vil 

fremstå som et tydeligere krav fra pasienter og brukere. Ro – rapporten viser til at Karmøy 

med sin spredning av spesialfunksjoner vil møte utfordringer med å få et faglig troverdig og 

kvalitetssikret tilbud. Anbefalingene i rapporten er at kommunen må sentralisere sine 

spesialfunksjoner til færre enheter. Karmøy kommune sammenfattet anbefalingene i RO – 

notatet i sak 16/11 ”Framtidens helse- og omsorgstjenester” og tilhørende vedlegg.  

I overnevnte sak pekes det særlig på at kommunen i forbindelse med innføringen av 

samhandlingsreformen nå vil få ansvaret for:  

- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud innen 1.1.2016 

- Medfinansieringsansvar for pasienter som mottar tilbud fra sykehuset (fra 1.1.2012) 

- Utskrivingsklare/ferdigbehandlede pasienter (innenfor somatikk) fra første dag (fra 

1.1.2012) 

- Gradvis overføring av nye oppgaver fra helseforetak til kommune (inngåelse av 

samarbeidsavtaler knyttet til restbehandling). 



 15 

 

I saksfremlegget legger rådmannen i sine vurderinger og anbefalinger frem at det er 

nødvendig med en etablering av distriktsmedisinsk senter i kommunen for å kunne håndtere 

de fremtidige utfordringene kommunen vil stå ovenfor.  

 

I øvrige kartlegginger av helsetilstanden i Norge blir det i tillegg til overnevnte utfordringer 

for Karmøy også trukket frem andre tendenser for fremtidige endringene i befolkningen de 

neste 10 – 20 årene. Disse tendensene antas her også å gjelder Karmøy kommune. Det vil bl.a 

frem mot 2020 (og videre fremover) bli et økende antall eldre (SSB 2012). Økningen vil gi en 

merkbar endring i antall personer med demens (forutsatt at det ikke gjøres vesentlige 

medisinske fremskritt på dette området). Denne gruppen utgjør per i dag omkring 80 % av 

belegget i sykehjemmene. Det er også slått fast i en undersøkelse at flere av pasientgruppene, 

da særlig de eldre skrøpelige pasientene ikke i like stor grad profiterer på innleggelse i 

sykehus, men hvor disse i større grad vil få bedret sin helsetilstand ved å få et tilpasset tilbud i 

egen kommune (Birkeland m. fl. 2010 – 2011).   

 

Stortingsmelding 47 om samhandlingsreformen (2008 – 2009) trekker fram følgende aktuelle 

tiltak i en fremtidig kommunehelsetjeneste/kommunerolle der hovedaspektet er å etablere 

tilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold. Det pekes da på følgende: 

 

- Observasjons og etterbehandlingsplasser: Kommunen må ha plasser i institusjon for 

mer avansert medisinsk observasjon og behandling av pasienter (Helsedirektoratet 

veileder 2012). I praksis vil det bety mer personale med jevnt over høyere 

kompetanse, samt mer tilgjengelighet til og bruk av medisinsk teknisk utstyr, og bedre 

legetilgjengelighet (flere leger – færre pasienter pr. lege).   

- Lindrende behandling: Pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid (i 

alle aldere) må behandles i kommunen. Kommunen må ha tilgjengelige plasser i 

institusjon til enhver tid som kan gi spesialisert behandling til denne pasientgruppen, 

inkludert legetilgjengelighet.  I tillegg bør en ha spesialiserte team som kan følge opp 

pasienter i hjemmetjenesten/eget hjem på en kvalitativt/mer spesialisert måte. 

- Rehabilitering og habilitering: Tidlig avdekking av funksjonssvikt og umiddelbar 

igangsetting av tiltak kan bedre den enkeltes funksjon og mestring, og redusere 

behovet for pleie- og omsorgstjenester, eller institusjonsplass. Pasientene må få 

rehabiliteringstilbud som en integrert del av de pleie og omsorgstjenester de mottar i 
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hjemmet eller på institusjon. Kommunene må derfor se på hvordan de kan ta mer 

ansvar for deler av habiliteringen og rehabiliteringen som i dag tilbys i 

spesialisthelsetjenesten, noe som kan bidra til å redusere og unngå innleggelser og re-

innleggelser i sykehus.  

- Lærings- og mestringstilbud: Det er behov for økt fokus på forebygging, inkludert 

lærings og mestringstilbud, helseovervåking og folkehelsearbeid – som kan skje i form 

av eksempelvis frisklivsentral kombinert med involvering av brukerorganisasjoner og 

kurs/opplæring. Etablering av overnevnte tiltak i kommunene kan bidra til å sikre 

tidligere intervensjon og tettere oppfølging i brukerens eget nærmiljø. 

- Psykiatri og rus: Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser har ofte behov for 

flere tjenester fra ulike tjenesteytere. Manglende desentralisering av 

behandlingsoppgaver og ressurser får konsekvenser for samspillet rundt pasienten. Det 

fremheves at kommunene bør arbeide for å drive forebyggende og helsefremmende 

tiltak, samt at det i tillegg kan opprettes ambulante team, forsterkede bo- og 

tjenestetilbud, forebyggende lavterskeltilbud og lavterskel helsetilbud både innenfor 

psykiatri og rus.   

 

Ut fra den overnevnte beskrivelser av helsetilstanden i befolkningen, samt hvordan fremtidens 

helse- og omsorgstjenester både nasjonalt og i Karmøy bør organiseres peker dette i retning 

av at Karmøy kommune (som alle andre kommuner) ut fra føringer i st.melding 47 i fremtiden 

må tilby flere helsetjenester og mer behandling til pasienter i egen kommune, pasienter som 

pr. i dag oftest blir lagt inn i sykehus. En samlokalisering og delvis spesialisering av 

kommunale omsorgs- og tjenestetilbud vil med stor sannsynlighet bidra til redusert bruk av 

sykehustjenester innenfor noen pasientgrupper, noe som på sikt vil medfører en redusert bruk 

av sykehusene i form av færre innleggelser og hurtigere utskrivinger, og at pasientene da får 

flere av tjenestene i kommunehelsetjenesten. Dette er i tråd med reformens målsetting.  

 
 

6. Hvilke tjenester kan etableres i et lokalmedisinsk senter i 

Karmøy?  
 
Karmøy kommune gjennomfører i 2012 et prosjekt i helsetorgmodellen hvor det skal utredes i 

hvilken grad Karmøy har mulighet for å etablere et lokalmedisinsk senter, og hvordan 

kommunen kan dra nytte av å la ulike tjenester bli samlokalisert i et slikt senter.  
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Denne rapporten er den del av prosjektet, og vil danne grunnlag for det videre arbeidet i 

kommunen. I St.meld 16 vises det i kapittel 5 Fremtidens kommunale helse- og 

omsorgstjenester til at ”kommunene nå skal tilby helhetlige og samordnende tjenester som 

omfatter forebyggende tiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, 

habilitering og rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorer”. Det blir videre anbefalt at 

disse tjenestene samlokaliseres i lokalmedisinske sentre sammen med andre kommunale 

tiltak/tjeneste, og at disse sentrene utvikles til å bli gode samhandlingsarenaer mellom 

helseforetak og kommunen.  ”Hvilke funksjoner som skal legges i et lokalmedisinsk senter, 

må vurderes ut fra lokale behov og forhold” (st.mld 16, s. 60). Sentralt i denne vurderingen er 

bl.a avstand til sykehus og hvilke samarbeidsavtaler sykehuset ønsker å inngå med 

kommunen.  

 

Sentralt for samhandlingsreformen er målet om å gi pasienter et tilbud i nærheten av bosted. 

Kommunen bør dermed slik det står å lese i st.meld 16 ut fra vurderinger av lokale behov og 

forhold ta valg basert på hvordan kommunen på best mulig måte kan oppnå dette. Kommunen 

får ut fra nasjonale beregninger overført økonomiske midler som skal kunne benyttes til å 

håndtere de oppgavene som nå gradvis overføres fra helseforetaket til kommunen. Disse 

ressursene vil kommunen måtte finne en egen måte å utnytte på best mulig måte sett ut fra 

kommunens behov. Ved å etablere gode kommunale tjenester til pasientene får kommunen en 

bedre utnyttelse av de tildelte midlene kontra å måtte betale for (via medfinansieringsansvar) 

at pasientene får denne behandlingen i spesialisthelsetjenesten. ”Kommunale helsetjenester er 

gjennomgående billigere enn spesialisthelsetjenestens oppgaver. Dersom kommunen 

oppgraderer tilbudet av helsetjenester før, i stedet for og etter sykehusopphold, vil de 

kommunale tjenestene i noen grad kunne erstatte de dyrere spesialisthelsetjenestene – og vi 

får tilbud som både er bedre for pasienten og sikrer en bærekraftig samfunnsutvikling” 

(st.mld 47, s.47).  

Kommunens medfinansieringsansvar for pasienter som mottar tilbud fra sykehuset vil være et 

område hvor kommunen med langsiktig og målrette arbeid innenfor oppbygging av 

kommunehelsetjenesten, trolig vil kunne redusere forbruket av spesialisthelsetjenester.  

 

Karmøy kommune bør slik det også står å lese i st.melding 47, og på bakgrunn av de 

beskrivelser gjort ovenfor foreta en viss sentralisering av helse og omsorgstjenesten for å 

møte de utfordringene som kommer. Situasjonen i kommunen pr i dag er preget av et 

tradisjonelt sykehjemstilbud basert på en standardbemanning, og hvor funksjonene stort sett 
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er delt mellom demensavdelinger og somatiske avdelinger uten noen store variasjoner i antall 

og type bemanning. Hjemmetjenestene er organisert i områder med en standardbemanning 

uten noen store variasjoner mellom de ulike områder eller funksjoner.  Etablering av et 

lokalmedisinsk senter kan i noen grad bryte med dette da en i stedet vil måtte samle enkelte 

funksjoner med en større spesialisert tilnærming enn det en ser preger tjenestene i dag. Ut fra 

det vi nå kjenner til i form av den kartleggingen som er gjort, de vurderinger som er tatt og 

sentrale føringer kan et lokalmedisinsk senter i Karmøy dra nytte av å samlokalisere de 

tjenestene som er beskrevet nedenfor.  

 

Øyeblikkelig hjelp døgnplasser 

Kommunen har innen 1.1.2016 plikt til å opprette øyeblikkelig hjelp døgnplasser. Ø-hjelp 

plassene er tiltenkt pasienter hvor det er behov for observasjon og behandling grunnet 

forverring av kjent tilstand, men med avklart diagnose og funksjonsnivå. Tilbudet kan også 

omfatte pasienter som har behov for observasjon og behandling hvor innleggelse i institusjon 

er nødvendig. Forutsetningen må være at det er en pasient med avklart en diagnose som 

kommunen er i stand til å behandle, og hvor risikoen for akutt forverring under oppholder er 

liten. Forut for alle innleggelser på Ø-hjelpsplasser skal pasienten være tilsett av lege. 

Kommunen kan også vurdere om det er ønskelig å etablere et tilbud for observasjon og 

utredning av pasienter med uavklarte tilstander som mage- og brystsmerter, eller andre 

tilstander hvor det etter konferering med lege/sykehus ikke anses nødvendig med 

sykehusinnleggelse. Ustabile pasienter, eventuell fare for forverring og hvor det kan være 

behov for hyppige legebesøk vil dermed ha en stor fordel av å være lagt i ø-hjelpsplasser som 

har en umiddelbar nærhet til en døgnåpen legevakt eller sykehus, og hvor det er tett 

samhandling med spesialisthelsetjenesten.  (Hentet fra veiledningsmateriell fra 

Helsedirektoratet ”Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold”). 

 

Døgnplasser for korttids-, etter- og restbehandling  

Karmøy kommune etablerte fra 1.1. 2012 en mottaksenhet på Norheim Sykehjem som har fått 

utvidet legetilsyn. Enheten ble opprettet for å kunne ta i mot pasientene som blir meldt 

utskrivingsklare fra sykehuset, men som trenger et forsterket opphold i sykehjem. 

Mottaksenheten er en type avdeling som kommer under betegnelsen intermediærenhet eller 

forsterket etter- /restbehandlingsavdeling. Etterbehandling kan defineres som den 

behandlingen kommunehelsetjenesten skal gjennomføre etter at sykehuset har avsluttet sin 
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behandling. Restbehandling defineres som at pasienten har fått behandling i sykehus, men blir 

etter en stund overført til kommunen for videre behandling. Kommunen har på forhånd 

inngått samarbeidsavtale med helseforetaket om å overta ansvaret for restbehandlingen.  

Etter – og restbehandling i kommunen kan skje både på institusjon, i omsorgsbolig eller i 

pasientens eget hjem. Mottaksavdelingen på Norheim BBH har siden oppstarten opplevd å ha 

høy aktivitet ettersom kommunen nå må ta imot pasienter fra sykehuset på kortere varsel enn 

tidligere. En del pasienter vil etter å ha vært innlagt på sykehus ofte ha nytte av å bli lagt inn 

til såkalt forsterket enhet for etter- eller restbehandling. 

Dette kan være   

- Pasienter med ulike medisinske tilstander, som etter å ha vært innlagt til observasjon 

vil ha behov for videre behandling. 

- Pasienter som har en kjent kronisk sykdom og trenger fortsatt oppfølging og 

behandling. 

- Pasienter med behov for intravenøs behandling av ulike slag over en periode 

(eksempelvis kan dette gjelde døende pasienter som for eksempel kan trenger 

justeringer i sin lindrende behandling). 

 

Felles for alle pasientene som har behov for rest- eller etterbehandling i forsterket institusjon 

er at behandlingen ikke lar seg gjennomføre i pasientens hjem. Ut fra en vurdering av 

Drammen Kommune som har 42 korttidsplasser i sin forsterkede enhet (i tillegg til 

rehabiliteringsplasser og lindrende enhet), kan en ut fra folketallet anslå at Karmøy Kommune 

bør ha ca. 30 korttidsplasser som inkluderer etter- og restbehandling med 

intermediærfunksjon i forsterket enhet. Karmøy Kommune har pr i dag en relativt god 

dekning av korttidsplasser i sykehjem sammenlignet med en del andre kommuner, men 

plassene er pr i dag fordelt utover flere av sykehjemmene i kommunen, og de innehar ingen 

funksjoner definert som å være en forsterket enhet. 

 

En etablering av korttidsplasser for etter- og restbehandling i forsterket enhet i nærhet til 

legevakt vil kunne bidra til at kommunen selv kan tilby tjenestene beskrevet over, og en kan 

dermed unngå sykehusinnleggelse for disse pasientgruppene, samt gode muligheter for høy 

faglig kvalitet på behandlingen av pasienter som er utskrevet fra sykehuset. Årsaken til dette 

kan bl.a være god legedekning, tverrfaglig samarbeid, større antall fagpersoner med 

spesialisering innenfor aktuelle fagområder, og tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

En god pasientflyt og tilgang til nødvendige døgnplasser vil erfaringsmessig i stor grad være 



 20 

avhengig av at kommunen har en adekvat tilgang på tilstrekkelig antall korttidsplasser 

(Otterstad og Tønseth 2007).  

 

Rehabilitering 

Med rehabilitering tenkes det her i hovedsak på  

- Pasienter hvor det av ulike årsaker ikke er mulig å gjennomføre habilitering i 

hjemmet. 

- Pasientens rehabiliteringsbehov er heller ikke av en slik art at det oppfyller kriteriene 

for innleggelse i et døgnrehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. 

- Pasienter som har vært innlagt til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og som 

trenger videre rehabilitering i et kommunalt institusjonstilbud.  

 

Felles for alle pasientene er at de har et definert rehabiliteringsbehov for å oppnå bedre 

funksjonsnivå, og at behovet har sammenheng med skade eller sykdom hos pasienten. 

Rehabiliteringsbehovet hos pasienten er avdekket enten av sykehuset eller kommunen.  

 

Kommunene i Helse Fonna - området har store variasjoner i tjenestetilbudet til disse 

pasientene. Enkelte kommuner har et relativt høyt antall plasser i motsetning til andre 

kommuner hvor slike plasser ikke eksisterer. Karmøy kommune har i dag definert 3 senger 

ved et sykehjem som ”slagsenger”, men disse har svært lavt belegg. Rehabilitering av 

pasienter drives i dag i alle sykehjem og i pasientenes hjem (noe som særlig gjelder yngre 

pasienter som ikke ønsker opphold i sykehjem). Det er i kommunen pr i dag ikke et ambulant 

team som driver rehabilitering, men dette er vedtatt at det skal opprettes et ambulant 

innsatsteam med ansatte bestående av fysio- og ergoterapeuter. Innsatsteamet skal bl.a inneha 

ansvar for kompetanseoverføring og veiledning av rehabiliteringskontaktene i kommunens 

hjemmetjeneste. De vil ha ansvaret for å kvalitetssikre den daglige rehabiliteringen som 

foregår i pasientenes hjem og som er en del av hjemmetjenestene som pasienten har. En 

samlokalisering av all institusjonsrehabilitering i kommunen vil kunne styrke enheten med 

tanke på kompetanseoverføring, tverrfaglig arbeid, og gi muligheter for tettere samarbeid med 

helseforetaket. Ved å etablere en egen rehabiliteringsavdeling i kommunen kan fasilitetene 

kunne benyttes i forbindelse med andre tjenestetilbud i kommunen, da spesielt innenfor 

helsefremmende og forebyggende arbeid, samt også i forbindelse med en etablering av en 

frisklivssentral.   
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Palliativ enhet  

Palliativ behandling kan defineres som restbehandling. Karmøy har ikke egne definerte 

enheter for en slik restbehandling pr. i dag. Pasienter med behov for denne behandlingen (som 

er utover den grunnleggende palliative behandlingen) får dette enten i sykehus eller på et av 

kommunens sykehjem. I noen få tilfeller der hvor man ser at det lar seg gjennomføre (særlig i 

forhold til yngre pasienter) blir tjenesten gjennomført i pasientens hjem. Haugesund 

Kommune har til sammenligning 5 plasser for palliativ behandling samlet på et sykehjem, og 

funksjonen har nylig blitt styrket ytterligere. En forsterket enhet for palliativ behandling i 

kommunen vil gi pasienter som ofte er i livets siste fase en nærhet til hjemmet, trygghet og 

forutsigbarhet. Pasientene kan ofte ha langvarige sykdomsforløp, og et behov for intensiv 

smertebehandling. Behovene tilknyttet en slik enhet er hovedsakelig i form av behovet for 

spesialisert bemanning, teknisk utstyr og behovet for legetjenester.  

 I tilknytning til en palliativ enhet kan det med fordel også opprettes et ambulant team som 

også kan utføre palliativ behandling i institusjoner og hjemme hos pasientene. Mange 

pasienter som er i en slik situasjonen har også et sterkt ønske om å være i eget hjem, en 

løsning som i mange tilfeller kan bidra også gjør situasjonen bedre for nær familie og andre 

pårørende. En samlokalisering av palliativ enhet og en ambulerende virksomhet sammen med 

øvrige tjenester i et lokalmedisinsk senter vil kunne gi god utnyttelse av ressurser knyttet til 

antall sengeposter til formålet, teknisk utstyr, legedekning og øvrig fagpersonell.  

 

Psykiatri og rus 

Psykiske plager og rusmiddelproblem er viktige årsaker til sykdom, uførhet, dårlig helse og 

ernæring, lav sosial integrering, redusert levestandard og redusert levealder, og personer med 

psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet er blant de som har dårligst levekår (st.mld 16). 

Opptrappingsplanen for psykisk helse og opptrappingsplanen for rusfeltet har bidratt til at 

betydelig flere enn tidligere får behandling og oppfølging, men det er fortsatt utfordringer 

knyttet til å kunne gi personer med nevnte lidelser et godt og tilpasset helsetilbud. 

 

Nye retningslinjer som trådde i kraft i desember 2011 gir klare beskrivelser av hvordan 

utredning, behandling og oppfølging bør gjøres uavhengig av hvor ansvaret ligger, og om rus 

eller psykiske lidelser er hovedproblemet. Mange instanser får nå et felles ansvar for å sikre et 

helhetlig tilbud som henger godt sammen, og som er tilpasset til den enkelte brukers 
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livssituasjon. Kommune og helseforetak bør ut fra disse retningslinjene innrette og organisere 

tiltakene slik at de når frem til pasientgruppen, og gir den enkelte bruker et verdig liv.  

I fremtidens brukergruppe pekes det på følgende endringer i forhold til dagens brukergruppe 

- flere eldre rusavhengige med sammensatt funksjonssvikt 

- flere brukere med moderate lidelse 

- økende antall med ROP-lidelse (samtidig ruslidelse og psykisk lidelse) 

 

Karmøy kommune har i dag bl.a Legemiddelassistert rehabilitering  (LAR) og 

Lavterskeltilbud (LAV) som tjenestetilbud som for mennesker med rusavhengighet og/ eller 

psykiske lidelser. En plan for psykisk helse og rusarbeid er nå under utarbeidelse i 

kommunen, og har som mål å kartlegge dagens situasjon i tjenesten, samt gi noe signaler om i 

hvilken retning tjenestetilbudet bør bevege seg.  

 

I Helsedirektoratets veiledningsmateriell for ”Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold” blir deler av tjenestetilbudet innenfor rus og psykisk helse eksplisitt nevnt som 

et tjenestetilbud som kan bli samlokalisert med tilbudet om Ø-hjelp døgnopphold. Den 

kommunale plan gruppen i rus og psykisk helse har i sin rapport (2012) også uttrykt et ønske 

om en samlokalisering av rus/psykiatritjenester sammen med øvrige tjenester i kommunen for 

å bedre kunne samarbeide med og motta veiledning fra spesialisthelsetjenesten. En slik 

samarbeidsarena vil kunne medføre et stort potensial for intern koordinering av tiltak, økte 

muligheter for tidlig intervensjon, forebygging og behandling av pasienter som både har rus- 

og somatisk funksjonssvikt.  

 

Folkehelsearbeid  

Det er i Norge store sosiale helseforskjeller, og årsakene til dette er mange. Noen av årsakene 

kan tilskrives helseatferd og bruk av helsetjenester. Loven setter krav til kommunen om å 

identifisere sine folkehelseutfordringer, fastsette mål og iverksette nødvendige tiltak, og i 

st.meld 16 blir det fremmet at de tiltak som må gjøres for å utjevne denne forskjellen skal 

være universelle og målrettede. Ut fra tilstanden om befolkningen i kommunen, er kommunen 

forpliktet til å iverksette ulike folkehelsetiltak knyttet til bolig, utdanning, arbeid og inntekt, 

fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet og ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk, og 

alkohol og annen rusmiddelbruk. I st.mld 16 blir frisklivssentral nevnt som et ønsket tiltak i 

kommunene for å nå målet om å forebygge mer og bedre, og dagens frisklivstilbud er en 
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oppfølging av ordningen med grønn resept. Frisklivssentral er et lavterskeltilbud som kan gi 

tilbud innenfor trening, røykelsutt, kosthold, alkoholbruk og øvrige tiltak innenfor friskliv. 

Karmøy kommune har nylig ansatt en folkehelsekoordinator som skal ha ansvaret for 

kommunens folkehelsearbeid. I 2010 ble det gjennomført et forprosjekt med tanke på 

etablering av en frisklivssentral i Karmøy kommune. Anbefalingene i rapporten som ble 

utarbeidet er i tråd med nasjonale føringer. I rapporten vises det til at en frisklivssentral i 

Karmøy kommune bør etableres i nær lokalitet med andre tjenester for å kunne gi et bredt 

utvalg av aktiviteter og tiltak. Sentralt her nevnes 

- nærhet til turområder og variert terreng 

- nærhet til idrettsanlegg 

- nærhet til treningsfasiliteter/treninggsrom 

- nærhet til aktuelle samarbeidspartnere (eks. Solstein) 

I rapporten blir det anbefalt at frisklivssentralen ledes av fysioterapeuter, men at det legges 

opp til nært samarbeid med øvrig helsepersonell og leger. En samlokalisering med 

rehabilitering- og habiliteringstjenesten og fastlegekontorer vil kunne gi muligheter for god 

ressursutnyttelse av fagpersoner, samt at brukere vil oppleve en nærhet til tjenestene de er 

brukere av.  

 

Lærings- og mestringtilbud 

Pasienter med livsstilsrelaterte sykdommer og kroniske lidelser vil ha nytte av et 

tjenestetilbud som kan føre til økt egenmestring og bedre helse, og det vil igjen kunne føre til 

en redusert bruk av spesialisthelsetjenesten for pasienter i disse gruppene. Folkehelsearbeidet 

innbefatter som nevnt ovenfor forebyggende og helsefremmende arbeid, men kan dersom 

begrepet utvides noe også omhandle lærings- og mestringstilbud til nevnte brukergrupper. En 

etablering av en frislivssentral som også tilbyr lærings- og mestringtilbud for nevnte 

pasientgrupper vil gi et helhetlig tilbud for brukergruppene, nærhet til bosted samt lavere 

terskel for deltakelse. Lærings- og mestringstilbud har i hovedsak vært tilbud som blir gitt av 

helseforetaket. Samhandlingsreformen gir føringer i retning av at kommunene i større grad 

skal overta deler av disse tjenestene selv for å bedre nå målsettingen om å kunne tilby 

tjenester i nærheten av pasientenes bosted. I forbindelse med tjenesteavtale nr 10 som skal 

inngås mellom kommune og helseforetak er det vedtatt at det skal utarbeides konkrete 

samhandlingsplaner for hver av de prioriterte pasientgruppene hvor det tydelig fremkommer 

hva som er spesialisthelsetjenestens ansvar og hva som er kommunenes ansvar. 
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Helseforetakene har gitt signaler om at de ønsker at kommunen overtar flere av disse 

tjenestene, og for en kommune som Karmøy vil det trolig være aktuelt med en bredere 

dekning og flere tilbud enn for mindre kommuner. Flere plasser i landet pågår det nå 

prosjekter hvor frisklivs- og mestringstilbud knyttes opp i et lokalmedisinsk senter, og 

kommunene Fjell, Øygarden, Askøy og Sund har sammen med Helse Bergen kjørt et prosjekt 

hvor de har utarbeidet en modell for dette (Betre Saman 2011). Karmøy kan med fordel legge 

slike tjenester inn i et lokalmedisinsk senter da tjenestetilbudet bedre vil kunne ta i bruk 

ressurser knyttet til de øvrige tjenestetilbudene i senteret.  

 

Ambulante team 

I Karmøy kommune bør det vurderes etablering av ambulante team ut fra hvilken funksjon og 

i hvilken grad de skal knyttes opp mot et lokalmedisinsk senter. Ambulante team kan være 

tverrfaglige, og de kan også etableres som en tjeneste i samarbeid med helseforetaket. I 

Karmøy er det planlagt ansatt en fysioterapeut og en ergoterapeut i to nyopprettede stillinger. 

Disse er tiltenkt at skal arbeide som et innsatsteam i den kommunale fysio-/ 

ergoterapitjenesten, da særlig i forbindelse med hjemmerehabilitering/hjemmetrening.  

Innsatsteamet kan knyttes opp til et lokalmedisinsk senter for å ha en sterk tilhørighet til 

øvrige tjenester som tilbys i kommunen, samt at det vil kunne gi muligheter for økt 

tverrfaglighet i forhold til arbeidet med de ulike pasientene.  

 

I tillegg kan det være aktuelt å opprette ambulante team også innenfor andre tjenester som 

f.eks palliative tjenester, rus/psykiatritjenesten, frisklivsentralen, lærings- og 

mestringstjenester.  

 

FOU – opplæring 

Samhandlingsreformen medfører en del endringer og nye oppgaver for kommunen som delvis 

vil kreve en annen og utvidet kompetanse. Et lokalmedisinsk senter kan også tenkes å være et 

senter for eventuell forskning, utvikling og kompetanseheving. Helse og omsorgstjenesten vil 

ha mange brukere og mange ansatte, og en egen enhet for dette kan være betydningsfullt for å 

sikre tilstrekkelig kvalitet i virksomhetene. Det kan være flere modeller for dette, til eksempel 

- som et prosjekt over en periode der kommunen kjører dette alene.  

- som et interkommunalt samarbeid eller som en videreføring av FOU – enheten i 

Helsetorgmodellen der en legger mer vekt på utdanningsaspektet.  



 25 

 

Høgskolen Stord/Haugesund har utdanningstilbud innenfor helse og omsorg, og kan være en 

aktuell samarbeidspartner for kommunen. Ansatte i Høgskolen kan i et slikt samarbeid ha 

delte stillinger hvor en del er tilknyttet høgskolen og en del i kommunen. Et slikt opplegg kan 

være et fruktbart samarbeid både for kommunen og Høgskolen. Alle prosjekter knyttet til 

utdanning, forskning og kompetanseheving gi gode rammer for drift ved at det søkes om 

prosjektmidler til drift både i statlige enheter så vel som i ulike organisasjoner og stiftelser.    

 

7. Mulige suksessfaktorer og effekter av etablering av et 

lokalmedisinsk senter 

 

Sentralt i vurderingen av etableringen av et lokalmedisinsk senter i Karmøy bør vurderingen 

av samlokalisering versus deling av tjenestene stå. Det er i sak nr 16/11 Fremtidens helse og 

omsorgstjenester – 2020 fremmet et tiltak hvor det etableres 2 lokalmedisinske sentre i 

Karmøy. Et senter med hovedvekt på kronisk syke og yngre pasienter som etableres på 

Norheim eller i Kopervik, og et omsorgs-/kompetansesenter på Vea sykehjem med hovedvekt 

på eldre/demente pasienter. Ved en opprettelse av 2 sentra, og en deling av tjenestene bør det 

gjøres valg knyttet til hvilke tjenester som kan stå sterkt selvstendig, hvilke tjenester som kan 

være aktuelle å tilby på to lokaliteter, og hvilke tjenester som ved en deling bør legges 

sammen for best mulig utnyttelse av ressursene. Det må også tas stilling til hvordan en slik 

deling vil innvirke på den effekten en får ved å samle tjenestene i en kontra to lokalitet(er).  

 

Ut fra det som er kartlagt og evaluert i denne rapporten vil en etablering av et lokalmedisinsk 

senter i Karmøy kunne bidra til følgende effekter:  

 

- Flere tjenester lokalisert på samme sted gir reduserte driftsutgifter.   

- Bedre driftsregularitet ved fravær/ferie ved at det er flere fagpersoner som kan dekke 

opp for hverandre.  

- Bedre kvalitet på tjenestene og økte muligheter for spesialisering. 

- Bedre muligheter for rekruttering av fagpersoner.  

- Bredere kompetanse hos ansatte. 

- Muligheter for tverrfaglig tilnærming til flere tjenestetilbud. 
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- Ø-hjelp i samlokalisering med døgnplasser vil gi redusert forbruk av akutte 

innleggelser av pasienter i spesialisthelsetjenesten. 

- Kostnadseffektivitet  

- Økt samarbeid mellom de ulike tjenestetilbudene grunnet mer kompleksitet i 

pasientgruppene.  

 

7. Oppsummering/avslutning 
 
 

I kjølvannet av samhandlingsreformen ser det ut for at kommunen vil få ansvar for nye 

oppgaver, samt at tjenestene må utvides til å inneha en mer spesialisert funksjon i forhold 

til; 

 

a. Øyeblikkelig hjelp/døgnbemannet legevakt  

b. Døgnplasser for observasjon av øyeblikkelig hjelp – pasienter  

c. Rehabilitering/habilitering 

i. Herunder eventuelt ambulante tjenester i samarbeid med 

hjemmetjenesten 

d. Lindrende behandling 

i. Herunder eventuelt ambulante tjenester i samarbeid med 

hjemmetjenesten 

e. Plasser for korttidsbehandling for å forebygge innleggelser 

f. Etter- / og restbehandling etter innleggelse i sykehus 

i. Etterbehandling i institusjon eller eget hjem etter at sykehuset har 

avsluttet sin behandling 

ii. Restbehandling i institusjon eller i eget hjem gjennomføres i samarbeid 

med sykehuset slik at pasienten får fortsette en behandling i 

kommunen. 

g. Ulike tjenestetilbud innenfor Psykiatri og rus  

h. Forebygging og helsefremming i form av frisklivs– og lærings og 

mestringstilbud 

 

Flere eller noen av disse funksjonene kan samlokaliseres i et lokalmedisinsk senter.  

Et lokalmedisinsk senter i Karmøy vil kunne bestå av alle eller noen av de ulike funksjonene 

som er listet opp over. Det er som tidligere nevnt i denne rapporten samt i st.mld 47 at det er 



 27 

kommunen selv som ut fra behov og lokale forhold må avgjøre hvilke tjenester som skal 

legges i et lokalmedisinsk senter. Karmøy er en kommune med nærhet til sykehus, og det vil 

dermed ikke være aktuelt, og heller ingen suksessfaktor for kommunen å inngå avtaler med 

helseforetaket om å desentralisere spesialisthelsetjenestetilbud til et lokalmedisinsk senter i 

kommunen. Tjenestene som er beskrevet i denne rapporten er vurdert som aktuelle tjenester 

for Karmøy, og det er vurdert at disse tjenestene vil være aktuelle tjenester som vil gi 

kommunen god effekt på sikt. Ved å bygge ut de kommunale tilbudene vil kommunen kunne 

gi behandling før, i stedet for, og etter sykehusopphold.  
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Vedlegg til rapporten  
 
Vedelegg 1. 
 

2. Faser i gjennomføringen av prosjektet; oppgaver, ansvar og ferdigstillelse. 

 
Faser i gjennomføringen av prosjektet Organisering/ansvar Ferdigstilles 

Fase 1: Et lokalmedisinsk senter? 

Hva er et lokalmedisinsk senter – og hvilke 

funksjoner/tilbud kan inngå i et slikt senter? 
 

 

Prosjektleder  

 

Innen 010212 

Fase 2: Hvilke kommunale tilbud i LMS? 

Hvilke av ”dagens” kommunale tjenester/ 

funksjoner ønsker kommunen å 

samlokalisere i et LMS? 

 

Hvilke nye kommunale tilbud/satsinger 

ønsker kommunen å samlokalisere i et LMS? 

(folkehelsearbeid og forebyggende tiltak…) 
 

 

Kommunal 

arbeidsgruppe 

 

Innen 010312 

Fase 3: LMS – suksessfaktorer og effekter? 

Kartlegging og evaluering av 

lokalmedisinske sentra. Hva finnes av 

dokumentasjon og kunnskaper når det 

gjelder suksessfaktorer og effekter?  

 

 

Arbeidsgruppe – 

Helsetorgmodellen 

Fou-enhet 

 

Innen 010412 

Fase 4: Aktuelle samhandlingstiltak i LMS? 

Hvilke nye oppgaver vil det være mulig og 

naturlig å søke interkommunale løsninger/ 

samarbeid rundt (legevakt med døgntilbud/ 

observasjonsplasser……)? 

Hvilke kostnadseffektive prosjekter/ 

oppgaver skal – gjennom avtale - løses som 

samarbeidsprosjekter/ ”spleiselag” mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen(e) - og 

etableres i et LMS (”Før – istedenfor eller 

etter” sykehusopphold) – og hvilke tiltak vil 

være aktuelle for interkommunalt 

samarbeid? 

 

Ønsker spesialisthelsetjenesten å etablere seg 

med egne tilbud i et slikt senter (spesialist-

poliklinikk) - og leie lokaler av kommunen? 

  

Arbeidsgruppe – 

Helsetorgmodellen 
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Vil det være aktuelt at Høgskolen bidrar til å 

etablere en enhet for kompetanseutvikling og 

tiltaksutvikling(praksisnær forskning) 

tilknyttet et slikt senter? 

 

Hvilke andre funksjoner/tilbud/aktører kan 

være aktuelle i et LMS i Karmøy kommune 

(frivillige organisasjoner,…)? 

 

Fase 5: Plan for gjennomføring 

Hvordan kan en realisere/gjennomføre 

etablering av lokalmedisinsk senter(sentre) i 

Karmøy kommune innen politisk vedtatte 

rammer (organisering, finansiering, 

fremdriftsplan m.m.)? 

 

 

Arbeidsgruppe – 

samarbeidende 

aktører 

 

Innen 311212 

Fase 6: Utarbeidelse av sluttrapport Prosjektleder Innen 010213 

Det forutsettes at det utarbeides milepæleplaner for fasene i prosjektet. 
 
 


