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Samarbeid om sårbehandling

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Tjenesteavtalene mellom Haugesund kommune og Helse Fonna omfatter en avtale
om gjensidig hospitering. Innenfor rammene av denne vil det bli iverksatt en
hospiteringsordning mellom Haugesund kommune og Helse Fonnas sårpoliklinikk ved
Stord Sykehus.

2. I samarbeid med HVL og Helse Fonna skal det arrangeres kurs, seminar eller
konferanse hvor sårproblematikk skal være hovedtema.

3. Tiltak ut over punkt 1 og 2 må understøtte gjeldende oppgavefordeling mellom
kommunehelsetjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten innenfor sårfeltet.

Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester 25.03.2021:
Behandling:
Sårbehandling, foreslått av Nina Westerlund Lie, Arbeiderpartiet
Nytt punkt 4
Utvalget ber samtidig kommunedirektøren om å sørge for en tydelig videreutvikling av vår innsats for
våre brukere ved å skaffe nødvendig adekvat utstyr ( som håndholdt Doppler-apparat) til
sårdiagnostikk og behandling av våre tjenestemottakere.
Opplæring rundt bruk av utstyr bør gis i forbindelse med hospitering.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Westerlund Lie(A) ble enstemmig vedtatt.

UFHOS- 005/21 Vedtak:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Tjenesteavtalene mellom Haugesund kommune og Helse Fonna omfatter en avtale
om gjensidig hospitering. Innenfor rammene av denne vil det bli iverksatt en
hospiteringsordning mellom Haugesund kommune og Helse Fonnas sårpoliklinikk ved
Stord Sykehus.
2. I samarbeid med HVL og Helse Fonna skal det arrangeres kurs, seminar eller
konferanse hvor sårproblematikk skal være hovedtema.

3. Tiltak ut over punkt 1 og 2 må understøtte gjeldende oppgavefordeling mellom

kommunehelsetjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten innenfor sårfeltet.
4. Utvalget ber samtidig kommunedirektøren om å sørge for en tydelig videreutvikling av vår
innsats for våre brukere ved å skaffe nødvendig adekvat utstyr ( som håndholdt Doppler-apparat)
til sårdiagnostikk og behandling av våre tjenestemottakere.
Opplæring rundt bruk av utstyr bør gis i forbindelse med hospitering.

Bakgrunn
Formannskapet i Haugesund kommune fattet ti i september 2020 følgende vedtak:
Formannskapet ber kommunedirektøren om å ta initiativ til et samhandlingsprosjekt mellom
Haugesund kommune, Helse Fonna og Høgskulen på Vestlandet med mål om å øke
kompetansen og behandlingstilbudet til pasienter med kroniske sår.
I dette arbeidet ber utvalget om at det tas opp til vurdering muligheten for opprettelse av en
sentrumsnær sårklinikk.
Kommunedirektørens saksfremstilling som lå til grunn for vedtaket ligger vedlagt.

Saksutredning
I etterkant av Formannskapets vedtak har administrasjonen gjennomført flere møter med
HVL (Høgskulen på Vestlandet) og HF (Helse Fonna). USHT (Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester) og FOUSAM (felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna og
alle kommuner i helseforetakets område) har også vært involvert i arbeidet. Dialogen har
avdekket et gjensidig ønske om faglig samarbeid og fokus når det gjelder sårbehandling.
Når det gjelder organisering av hvilke pasientrettede tilbud som er etablert, eller skal
etableres, så ønsker HVL i liten grad å ha den mening knyttet til dette. Deres fokus vil i all
hovedsak være det faglige innholdet i tilbudene som gis.

Når det gjelder dagens behandlingstilbud til sårpasienter vises det i hovedsak til
saksfremstillingen fra september 2020 som ligger vedlagt. Oppgavene er fordelt mellom
fastleger, sårpoliklinikk i regi av HF/andre klinikker og den kommunale hjemmetjenesten.
Dialogen som har vært gjennomført har ikke avdekket et behov for andre tjenestetilbud enn
de som eksisterer pr i dag. Det er i tillegg grunn til å frykte at etablering av tilbud innen
sårfeltet som ikke er i tråd med dagens struktur, kan bidra til å gjøre ansvarsforhold og
oppgavefordeling uklar.
Samtidig så kan det være et behov for kompetanseutvikling og kompetanseutveksling
mellom aktuelle aktører. Eksempelvis så omhandler tjenesteavtalene mellom Haugesund
kommune og HF en mulighet for hospitering. Hospiteringsordningen har i liten vært brukt
innenfor det aktuelle fagområdet. Det bør systematiseres en hospiteringsordning mellom
kommunens sykehjem/hjemmetjeneste og den etablerte sårpoliklinikken som HF har
etablert ved Stord sykehus.
I tillegg så er det ønskelig å sette et økt faglig fokus på sårproblematikk. HVL gjennomfører
som kjent en videreutdanning innenfor området, og kommunen prioriterer deltakelse på
denne ut fra behov spesifisert i egen kompetanseplan. Partene ønsker nå å samarbeide ut
over dette ved å arrangere eget kurs/seminar eller konferanse med sårproblematikk som
tema. Haugesund kommune vil ta initiativ til at dette blir gjennomført i løpet av 2021.
De skisserte tiltakene vil være mulig å gjennomføre innenfor dagens avsatte økonomiske
rammer, slik den opprinnelige politiske bestillingen var. Skal tiltak ut over dette iverksettes
må det tilføres nye midler, eventuelt frigjøres midler ved at andre tilbud innenfor helse og
omsorg reduseres tilsvarende.

FNs bærekraftsmål
Saken kan knyttes opp mot bærekraftmål nr. 3 som omhandler god helse og livskvalitet. Som del av
nødvendige helsetjenester må kommunen levere faglig forsvarlig sårbehandling til pasienter på
sykehjem og i hjemmebaserte tjenester.

Vurdering
Iverksettelse av hospiteringsordning og gjennomføring av seminar/kurs innenfor området
sårbehandlig svarer opp Formannskapets vedtak fra september 2020. Ytterligere tiltak må vurderes i
budsjettsammenheng og prioriteres i forhold til andre tiltak. Dagens tjenestetilbud er faglig forsvarlig
og ivaretar rett til nødvendig helsehjelp.

Kommunedirektørens konklusjon
Viser til forslag til vedtak

Vedlegg:
Sakfremstilling sårpol sept 2020

