
Utredning om ny driftsmodell for 
håndtering av øyeblikkelig hjelp i 

Orkdalsregionen 



Oppdraget fra regionrådet 

• Regionrådet ønsket å utrede ny 
styringsmodell – en 
vertskommunemodell uten nemnd. 
Dagens løsning ble oppfattet som en 
ressurskrevende konstruksjon, uten 
at nemnden gir tilstrekkelig politisk 
forankring i SiO-kommunene. 

• Regionrådet ønsket i større grad å 
lykkes med utviklingsoppgaver i regi 
av SIO.  

• Parallelt ga regionrådet tilslutning til 
å se på hvordan en skal organisere 
KAD-senger og legevakt på en mer 
effektiv måte. 

• Det ble besluttet å se prosessene i 
sammenheng. 
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Utfordringer med dagens modell 

• Rådmannsnivået er lite involvert i 
prioriteringer rundt 
utviklingsoppgaver. 

• Den politiske nemnden gir ikke 
tilstrekkelig politisk forankring i 
kommunestyrene. 
Utviklingsoppgaver prioriteres 
ikke i tilstrekkelig grad i   
budsjettprosessene til den 
enkelte kommune. 

• Kommunekoordinatornettverket 
har engasjement og ideer, men 
ikke penger og prioritering. Har 
det vært god nok dialog mellom 
kommunekoordinatornettverket 
og rådmenn? 

• Vi har ikke lyktes med 
utviklingsoppgaver i tråd med 
intensjonen. 

• Vi har KAD-senger som er for dyre. Konklusjon 



Svaret på oppdraget  

• Det er mulig å drifte KAD-senger 
og legevakt på en mer effektiv 
måte sammen med St. Olavs 
– Redusere  kostnader  
– Styrke akuttfunksjonen 

• Det er mulig å organisering 
utviklingsoppgaver direkte inn 
under regionrådet, slik at den 
enkelte kommunes behov i større 
grad kan bli ivaretatt.  
– Da vil penger og utviklingsoppgaver 

følge de som forplikter seg.  

• Det er mulig å organisere 
driftsoppgavene som et 
vertskommunesamarbeid uten 
nemd. (§28 -1b).  
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Informasjon  

Orkdal kommune 2016 

Dato Fora/ Ansvarlig For hvem 

   

5. september Styringsgruppemøte  

7. september Husråd Orkdal/ Åm, Jystad  

9. september Regionråd/ Wangen Ordførere og rådmenn 

16. september Kommunekoordinatornettverk/ Wangen Helseledere i SiO-kommunene  

19. september Informasjon til ledere i SiO/ Wangen  

20.september Orientering tillitsvalgte SiO/ Wangen  

21. september Informasjonsmøte arbeidsgruppe/ Jystad Oppnevnte ressurspersoner  

22. september Avdelingsmøte SiO sengepost og LV Ansatte sengepost og legevakt 

28. september Politisk nemd SiO  

28. september Orientering i Kommunestyre Orkdal 

28. september Informasjon til Ort. Orkdal/ Jystad Ortopediske leger 

6- 7/ oktober Arbeidssamling Oppdal/ Jystad, Wangen, 
Mellesmo 

Oppnevnte ressurspersoner  

10. oktober Informasjon tillitsvalgte Orkdal/ Jystad  

18. oktober Styringsgruppemøte  

26. oktober Orientering i Kommunestyre/ Wangen Orkdal 

03. november Ekstraordinært husråd/ Åm, Jystad Inkl verneombud og tillitsvalgte 

7. november Politisk nemd SiO/ Åm, Jystad  

10. november Kommuneleger med tillitsvalgt/ Wikell  

11. november Orientering FSU/ Jytsad  

16. november Avdelingsmøte mottak Orkdal/ Jystad  

16. november Orientering i Kommunestyre/ Wangen Orkdal 

18. november Orientering til helseledere/ Jystad, Åm Orkdalsregionen 

19. november Orientering sjef St. Olavs Eiendom/ Jystad  

22. november Styringsgruppemøte  

25. november Rådmannsutvalg Rådmenn 

7. desember Orientering tillitsvalgte SiO  

7. desember Ekstraordinært husråd/ Åm  

9. desember Regionrådsmøte/ Kvernmo Ordførere og rådmenn 

 



  Utfordringsbilde 

• Høy kostnad per oppholdsdøgn 

• Ny akuttforskrift 

• Fragmenterte tjenester 
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Mandat 

Utrede en ny driftsmodell for håndtering 
av øyeblikkelig hjelp i Orkdalregionen. 
Funksjonaliteten skal ivareta 
befolkningens behov for kvalitativt gode 
helsetjenester. Tjenestene skal være 
helhetlig, likeverdige og trygge, basert på 
brukerens behov med utgangspunkt i 
brukerperspektivet. Ny driftsmodell skal 
bidra til en mer effektiv utnyttelse av de 
samlede ressursene. 
Utredningen skal beskrive en ny 
driftsmodell der følgende funksjoner skal 
i varetas: 
• KAD-senger 
• Legevakt og legevaktsentral 
• Mottak i sykehus 
• 24- timers observasjonspost 
• Prehospitale tjenester 
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Anbefaling i prosjektrapport 

• Det anbefales en døgnåpen helsetjeneste med prinsippet om ett kontaktpunkt for 
pasienten.  

• Det anbefales gjensidig innsyn og dokumentasjon i felles journalsystem. 
• Det anbefales opprettes en samlokalisert enhet for korttidsobservasjon inkludert 

KAD senger. 
• Det praktiseres fleksibel utnyttelse mellom sykehusets observasjonssenger og KAD.  
• Det baseres på et time-til-timekonsept med plan for observasjon, behandling og 

hjemreise ved innleggelse i enheten.  
• I tillegg tas det sikte på en aktiv utnyttelse av virtuelle løsninger for klinisk 

samhandling og beslutningsstøtte med sikte på å redusere uhensiktsmessige 
innleggelser. 

• Det anbefales etablert rom for smitteisolasjon med hensikt å redusere forekomst 
av smittsomme sykdommer lenger inn i sykehuset enn nødvendig. 

• I felles driftsenhet er bærende prinsipper at vi skal ha kvalitativt gode tjenester 
utført i et brukerperspektiv.  
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Avtale 

• Partene i avtalen 
• Hvilke tjenester snakker vi om 
• Formål med avtalen 
• Organisering/ ansvar/ driftsmodell 
• Avtale om felles journalsystem eller felles innsyn? 
• Bemanning av kommunale tjenester og sykehustjenester 
• Driftsøkonomi 
• Ombygginger/ investeringer; fordeling av ansvar 
• Husleie 
• Oppstart/ varighet/ oppsigelse 
• Implementeringsplan 
• Dialogarena 
• Håndtering av uenighet 
• Evaluering 
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Veien videre 

• Forhandlingsutvalget arbeider med avtale inkl 
økonomiske forutsetninger  

• Prinsippvedtak politisk nemd og 
kommunestyrer i løpet av februar/ mars 

• Ny vertskommuneavtale til behandling i 
politisk nemd og kommunestyrer april/mai 
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Tidsplan og prosess mot vedtak 

• Rådmannsutvalget i Orkdalsregionen – diskusjon (januar) 
• Regionrådet i Orkdalsregion– diskusjon (februar) 
• Første nemndsmøte: Anbefalinger i rapport diskuteres, og 

konsekvensene av hvordan SIO kan organiseres i tråd med disse. 
– Kostnader og innhold 
– Organisering av utviklingsoppgaver 
– Organisering og styring  
– Juridiske forhold og avtale med St. Olavs  
– Vertskommuneavtale 

• Kommunestyrebehandling i SIO-kommunene på tilslutning til 
hovedprinsippene. ( mars/april?)  

• Nemndsmøte innstiller på endelige vertskommuneavtaler (mai?) 
• Nye vertskommuneavtaler behandles i SiO-kommunene (juni?) 

 
 


