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Møtedato

Vurdering av opprettelse av sårpoliklinikk
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. En helhetlig vurdering tilsier at dagens tilbud til sårpasienter i
kommunehelsetjenesten er faglig forsvarlig, hensiktsmessig
organisert og kostnadseffektivt.
2. I lys av kommuneøkonomien anses det ikke som
hensiktsmessig med videre utredning av sårpoliklinikk i
kommunal regi.

Bakgrunn
Ved behandling av budsjett for 2020 vedtok Bystyret i Haugesund følgende verbalpunkt:
Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvor og hvordan kommunen kan opprette en sårpoliklinikk
med dagens ressurser. Dette vil bedre livskvaliteten til en stor del av eldre pasienter og
diabetespasienter. Dette kan ses på som et første steg i utvikling av en lavterskel helsestasjon for
eldre.

Saksutredning
Dagens behandlingstilbud til pasienter med kroniske sår er følgende:

-

Hos fastlege – finansiert via Helfo1 og egenandel.
Ved sårpoliklinikk i spesialisthelsetjenesten, finansiert av spesialisthelsetjenesten, Helfo og
egenandel.
Vedtak om sårstell fra hjemmetjenesten, finansiert av kommunen.

Hjemmetjenesten i Haugesund har klare rutiner knyttet til sårstell, ivaretatt av kyndige sykepleiere
med spesialkompetanse og videreutdanning innen blant annet avansert sykepleie og sårstell.
Sårstell gjennomføres i pasientens hjem, på faste ukedager og med dedikert personell. Det har vært
og er nært samarbeid mellom hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten sin sårpoliklinikk ved
behov for særskilt kompetanse relatert til nye behandlingsmetoder, eller der det er særskilt
utfordrende sårproblematikk. Av de pasientene som i dag har vedtak om sårstell i hjemmetjenesten,
er det en liten andel som har diabetes. Pasienter med sår som følge av diabetes har mye av sin
oppfølging på sårpoliklinikken i spesialisthelsetjenesten.
Hjemmetjenesten har pr i dag 6 sykepleiere i 100% stilling med spesialkompetanse innen avansert
sykepleie og sårstell. Alle inngår i turnus dag, kveld og helg. Der settes opp 9 «sårlister» pr. uke i
ukedager. I tillegg er det for noen påkrevd med daglig sårstell, inkludert i helg. De er således en viktig
del av den totale sykepleiefaglige bemanning i hjemmetjenesten hele uken gjennom. En stor del av
dagens sårpasienter har utfordringer knyttet til forflytning. Tilbud om sårstell i hjemmet er derfor å
foretrekke, fremfor at pasienten må oppsøke et kommunalt tilbud.
Kommunen må dessuten vurdere grenseoppgangen mot spesialisthelsetjenesten og
fastlegeordningen. Det fremgår blant annet av fastlegeforskriften at fastlegen har ansvar for alle
somatiske allmennlegeoppgaver for de pasienter som omfattes av vedkommendes listeansvar.
Fastlegen skal også kunne tilby hjemmebesøk til egne listeinnbyggere ved behov for dette.

Vurdering
Kommunen må påregne utgifter til anskaffelse og innredning av hensiktsmessige lokaler om
kommunen skal etablere egen sårpoliklinikk. En sårpoliklinikk, som er åpen på dagtid man-fre, må
bemannes av sykepleier(e) med kostnad pr årsverk på rundt 675.000,Det fremgår av vedtakspunktet at kommunedirektøren skal vurdere opprettelsen av sårpoliklinikk
«med dagens ressurser». En særskilt sårpoliklinikk vil ikke kunne etableres innenfor dagens avsatte
ressurser til hjemmeboende, uten at andre lovpålagte oppgaver nedprioriteres. Bystyret vedtok ved
behandling av økonomiplan for 2020-2023 budsjettbehandling et kutt i budsjettrammen for helse,
omsorg og sosiale tjenester fra 2021. Dette gjør det vanskelig å finne rom for nye tiltak innenfor
dagens rammer.
En helhetlig vurdering viser at dagens tilbud til sårpasienter i kommunehelsetjenesten er faglig
forsvarlig, hensiktsmessig organisert og kostnadseffektivt.

Kommunedirektørens konklusjon
Se forslag til vedtak.
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HELFO: Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og omfratter oppgjør fra folketrygden til behandlere,
leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler,
tannhelse og helsetjenester i utlandet.

