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0. Sammendrag
Rapporten fra fase 1, Ståstedsanalysen, er den første av til sammen 4 delrapporter som skal
avspeile de 4 første fasene i SiO og gi innhold til sluttrapporten fra prosjektet i fase 5.

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, rett behandling  på rett sted  til rett
tid, danner utgangspunktet for SiO.  Dagens og fremtidens helse- og omsorgsutfordringer står
i fokus i denne stortingsmeldingen.  Meldingen gir en oversikt over de utfordringer vi står
overfor og hvordan vi skal møte disse.

SiO er opprettet for å utrede muligheter for regionale samarbeidsløsninger ift de muligheter
som St.meld. nr. 47 trekker opp når det gjelder fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
13 kommuner står bak prosjektet og hovedsamarbeidspartner er St. Olavs Hospital HF.
Prosjektet har en rekke andre samarbeidspartnere.  Nærmere 150 personer er involvert i
prosjektet.  Prosjektet er delt inn i 5 faser: Ståsted, Scenario 2030, Gap-analyse, Veilvalg og
Forslag til løsning.  Ståstedsanalysen skal være fullført primo november 2010 og prosjektet
som sådan i oktober 2011.

Samhandlingsreformen er et stort nasjonalt løft som stiller kommunesektoren overfor
betydelige utfordringer når den skal utvikle regionale løsninger i samsvar med reformen.
Utfordringene kan grupperes innenfor 7 hovedtema: Samhandling, Kompetanse, Styrings-
modell, Struktur, IKT, Helsejus og Økonomi.  De samarbeidsløsninger vi utvikler gjennom
SiO vil representere gode svar på utfordringene vi møter innenfor hvert hovedtema.

Datagrunnlaget til bruk delrapporten er innhentet gjennom en arbeidsprosess med sterk lokal
medvirkning.  Det er innhentet data ift. 40 måleindikatorer og 5 tilleggsspørsmål.  Grunnlaget
er vurdert i en egen prosess som involverer ulike nivå i SiO og samarbeidspartnere.

Hovedmomenter fra vurdering av datagrunnlaget.
Befolkningen i SiO-regionen er 56 188 pr. 1.1.2010. Den forventes å øke til 63 261 pr.
1.1.2030.  Regionen har en størrelse som er gunstig mht antall brukere av de tjenester vi
utvikler i felleskap.  Også i SiO-regionen vil andelen eldre øke.  I 2030 vil vi være 4 500 flere
i aldersgruppen 67 år og eldre sammenlignet med 2010.  Samtidig vil andelen yrkesaktive gå
ned med et antall tilsvarende 1 500 innbyggere.  20 000 ferie- og fritidsboliger m/40 000
fritidsbeboere representerer en mulighet for regionen, men en ekstra utfordring for
helsetjenesten.

Bruken av ressurser til pleie- og omsorg tegner et bilde av SiO-regionen som en region med
en konservativ struktur sett opp en forventet utvikling med dreining av tjenestetilbudet fra
institusjon til hjemmet og en større grad av aktivisering.  Regionen bruker 51 % av ressursene
i institusjoner, 46 % til hjemmeboende og 3 % til støttetjenester/aktivisering.

Satsingen på institusjoner kan indikere at institusjonene i hovedsak nyttes som boformer, og i
mindre grad er oppgradert til og nyttes som arena for behandling og ulike typer
korttidsopphold.

En økt innsats i kommunehelsetjenesten på forebyggende helsearbeid, habilitering og
rehabilitering, står sentralt i Samhandlingsreformen.  Formålet er å redusere antall sykehus-
innleggelser samt å få pasienten fortest mulig på beina igjen og hjem etter sykehusinn-
leggelse.  Datagrunnlaget viser at det brukes lite ressurser på dette i SiO-regionen, også
sammenlignet med fylke- og landsgjennomsnittet.
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Behovet for helsepersonell, og kravet til utdanningsnivå hos dette, vil begge deler øke som
følge av Samhandlingsreformen.  Ståstedsanalysen viser at vi har en god dekning når det
gjelder ulike fagkategorier.  Bl.a. har vi en legedekning som ligger 1 årsverk høyere pr.
10 000 innbyggere sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnittet.  Når det gjelder
utdanningsnivået, er 77 % av helsepersonellet fagutdannet.  Dette er på høyde med andelen
for fylket og landet.  Av de fagutdannede i vår region har 25 % utdanning fra universitet og
høyskole.  Her ligger vi under fylket/landet og har en utfordring iht Samhandlingsreformen.
Datagrunnlaget viser at over 1 000 helsepersonell i vår region vil bli pensjonert i perioden
frem mot 2025.  SiO-regionen har derfor en trippel rekrutteringsutfordring innen helse- og
omsorgssektoren.  Vi mister helsepersonell og skal rekruttere nye i en situasjon der behovet
øker, sammen med konkurransen fra andre regioner i samme situasjon.

En sentral forutsetning for at det skal være interessant å samarbeide regionalt, er at dette gir
effektiviseringsgevinster når det gjelder bruk av penger og kompetanse.  Datagrunnlaget gir
indikasjoner på at dette kan være tilfelle.  Ser man på stillingsandeler for ulike fagkategorier
pr. 10 000 innbyggere for noen av tjenestene med lite antall brukere i den enkelte kommune,
blir disse svært høye i små kommuner, sammenlignet med en større kommune, regionen og
fylket/landet.  Årsaken til dette er at det er en grense for hvor lav en stillingsandel kan være
dersom man skal kunne rekruttere folk til tjenesten.  Det samme gjelder andre faste kostnader.
Brukes de samme ressursene i form av penger og kompetanse i et interkommunalt samarbeid,
vil en oppnå en effektiviseringsgevinst langs 2 akser: Kostnadene kan fordeles på flere
brukere og kompetansen, i form av helse- og omsorgspersonell, kan brukes samlet til å bygge
opp sterke fagmiljø og kapasitet på tvers av kommunestrukturen.

SiO-kommunene har en bred erfaring når det gjelder interkommunalt samarbeid.
Datagrunnlaget viser at kommunene deltar i til sammen 138 samarbeidstiltak kommuner
mellom og 92 mellom kommuner og helseforetak.  Legevaktordningen i Orkdalsregionen,
LiO er det største tiltaket innenfor samarbeidstiltak mellom kommuner.  Samarbeidet m/
Barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk – BUP og Distriktspsykiatrisk Senter – DPS, begge
deler i Orkdal, er nevnt av flest kommuner når det gjelder samarbeid mellom kommuner og
helseforetak.

Sluttord - hovedkonklusjon
Ståstedsanalysen tegner et bilde av en region som har en størrelse og struktur som gir oss et
godt utgangspunkt for samarbeid iht Samhandlingsreformen.  Kommunene har god erfaring
med interkommunalt samarbeid og analysen viser at det gevinster å hente på å samarbeide,
både økonomisk og når det gjelder bruken av et kompetent helsepersonell.

Ståstedsanalysen har ikke vurdert bruken av den eksisterende struktur av helseinstitusjoner i
regionen opp mot nye løsninger.  Det samme gjelder avstandsfaktorens betydning.  Begge
deler vil ha betydning for hvilke løsninger vi utvikler og hvor mange av SiO-regionens 13
kommuner som inngår samarbeidet omkring disse
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Samhandling
Samhandling er uttrykk for helse- og
omsorgstjenestens evne til oppgave-
fordeling seg imellom for å nå et
felles, omforent mål, samt evnen til å
gjennomføre oppgavene på en koordi-
nert og rasjonell måte.

St.meld. nr. 47

Gode pasientforløp
Gode pasientforløp er den kronologiske
kjeden som gjør pasientens møte med ulike
deler av helse. Og omsorgstjenestene.
Gode forløp kjennetegnes ved at disse
hendelsene er satt sammen på en rasjonell
og koordinert måte for å møte pasientens
ulike behov.

St.meld. nr. 47

1. Innledning
Rapporten fra fase 1, Ståstedsanalysen, er den første av til sammen 4 delrapporter som skal
avspeile de 4 første fasene i SiO og gi innhold til sluttrapporten fra prosjektet i fase 5.  SiO er
etablert for å forberede gjennomføringen i Samhandlingsreformen i vår region.  I kapitlene 2
og 3 gis en kort beskrivelse av reformen og prosjektet.  De utfordringer vi møter når vi skal
utvikle løsninger iht Samhandlingsreformen kan deles inn i 7 hovedtema.  I kapittel 4 gis en
kort beskrivelse av disse temaene, utfordringene og hvordan disse håndteres gjennom ulike
prosesser i SiO.  Kapitlene 2-4 gir bakgrunn og utgangspunktet både for fase 1 og prosjektet
som sådan.

Som resultat av en grundig prosess i de lokale arbeidsgruppene i SiO, sitter vi igjen med et
omfattende datagrunnlag som gir oss et godt grunnlag for å beskrive vårt ståsted i dag, når det
gjelder de utfordringer vi møter i arbeidet med å finne fremtidens helse- og omsorgsløsninger.
Dette grunnlaget følger vedlagt delrapporten og er beskrevet nærmere i kapittel 5.  I kapittel 6
trekkes hovedkonklusjonen fra Ståstedsanalysen

2. Samhandlingsreformen.
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, rett
behandling  på rett sted  til rett tid, danner utgangspunk-
tet for SiO.  Dagens og fremtidens helse- og omsorgsutfor-
dringer står i fokus i denne stortingsmeldingen.  Meldingen
påpeker 3 hovedutfordringer, sett i et pasient- og samfunns-
perspektiv, som vi står overfor i vårt arbeid:
• Pasientens behov for koordinerte tjenester besvares ikke

god nok - fragmenterte tjenester
• Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
• Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet vil kunne true samfunnets økonomiske

bæreevne

Samhandlingsreformen gir klare signaler om behovet for styrket og forpliktende samhandling
mellom kommuner for å mestre morgendagens utfordringer innenfor en bærekraftig
økonomisk ramme. Et annet sentralt virkemiddel for å møte disse utfordringene er å utvikle
en god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om helhetlige
pasientforløp.

Stortingsmeldingen tar til orde for strukturelle endringer når det gjelder oppgavefordeling og
rammebetingelser som motiverer disse endringene.  Det skisseres 5 hovedgrep:
• En klarere pasientrolle der pasienten og helhetlige pasientforløp pasientforløpet er i fokus.
• Ny fremtidig kommunerolle der kommunen får

flere oppgaver og økt ansvar, spesielt når det
gjelder forebyggende arbeid og innsats i
sykdommens tidlige faser.

• Etablering av økonomiske incentiver der
kommunene medfinansierer spesialisthelsetjenesten
og får ansvar for utskrivningsklare pasienter

• Spesialisthelsetjenesten skal fokusere på utvikling
og bruk av sin spesialiserte kompetanse.

• Legge til rette for tydeligere prioriteringer når det gjelder bruk av de økonomiske
ressursene rettet inn mot helheten i pasientforløpet.
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Stortingsmeldingen blir fulgt opp med forslag til endringer i helselovgivningen og utkast til
en nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 som er ute til høring med frist 18.01.11.
Stortingsbehandlingen vil finne sted våren 2011 og reformen iverksatt 1. januar 2012.
Finansieringen av tiltakene vil skje over Statsbudsjettet.

Stortingsmeldingen finner du på SiO Prosjektweb:
https://quickr.hemne.kommune.no/LotusQuickr/samhandlingsreformen/Main.nsf/?OpenDatabase&Login.
Rom: Informasjon om prosjektet/Dokumenter.  Det vises til meldingen for detaljert
informasjon.

3. Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen - SiO
SiO er det prosjekt der 13 kommuner, 10 fra Sør-Trøndelag og 3 fra Møre- og Romsdal, har
gått sammen for å utrede muligheter for regionale samarbeidsløsninger ift de muligheter som
St.meld. nr. 47 trekker opp når det gjelder fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
Kommunene som deltar i samarbeidet er Agdenes, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal,
Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord, og Surnadal. Regionen har 56.188
innbyggere pr. 01.01.2010.

Hovedsamarbeidspartner i prosjektet er St. Olavs Hospital HF.  I tillegg har prosjektet etablert
faglig samarbeid med en rekke sentrale miljø så som, Sintef, NTNU, Hist, Helsedirektoratet,
Ro-senteret, Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmennene i Sør-Trøndelag/Møre og
Romsdal samt Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Formålet med samarbeidet er å sikre det
faglige innhold i prosjektet, kunnskapsdeling og forankring opp mot nasjonale/regionale
føringer og arenaer for regional samhandling.

Prosjektet er delt opp i fasene:
• Ståsted
• Scenario 2030
• Gapanalyse
• Veivalg
• Forslag til løsning

Ståstedsanalysen skal være fullført primo november 2010 og prosjektet som sådan oktober
2011.

Fig. 1 viser planprosessen i SiO.  I
tillegg til hovedforløpet er/vil det bli
iverksatt flere delprosjekt og prosesser
i tilknytning til sentrale tema innenfor
Samhandlingsreformen.  Disse vil bidra
med supplerende kunnskap og erfar-
inger underveis i prosjektet som vi vil
gjøre bruk av i arbeidet med å kvali-
tetssikre prosessen og de forslag til
løsninger som blir utviklet gjennom
SiO.

Arbeidsprosessene i SiO blir
gjennomført som en ”bottom-up” prosess med sterk medvirkning fra ressurspersoner med
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https://quickr.hemne.kommune.no/LotusQuickr/samhandlingsreformen/Main.nsf/?OpenDatabase&Login.
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ståsted i kommunen.  Det er opprettet 13 lokale arbeidsgrupper som ledes av en lokal
prosjektleder, 1 for hver av de deltakende kommunene.  Det overordnede ansvar ivaretas av
en styringsgruppe som består av ordfører og rådmann fra den enkelte kommune.  Funksjonen
som prosjektstyre ivaretas av regional arbeidsgruppe som består av 7 medlemmer.  Det er
ansatt egne prosjektleder m/ansvar for daglig drift.  Totalt er tett innpå 150 personer involvert
i arbeidet i prosjektet på ulike nivå.

SiO gjennomføres i samsvar med den overordnede prosjektplan for prosjektet.  Fase 1
Prosjektplanen finner du på SiO Prosjektweb:
https://quickr.hemne.kommune.no/LotusQuickr/samhandlingsreformen/Main.nsf/?OpenDatabase&Login.
Rom: Prosjektplan/Dokumenter. Det vises til prosjektplanen for detaljert informasjon.

4. Sentrale tema i Samhandlingsreformen.
Samhandlingsreformen er et stort nasjonalt løft som stiller kommunesektoren overfor
betydelige utfordringer når den skal utvikle regionale løsninger i samsvar med reformen.
Utfordringene kan grupperes innenfor 7 hovedtema som blir nærmere omtalt i dette kapitlet.
Datagrunnlaget fra Ståstedsanalysen gir oss god informasjon når det gjelder vårt utgangspunkt
innenfor flere av de sentrale temaene.  Gjennom delprosjekter og prosesser som løper parallelt
med hovedprosjektet vil vi innhente ytterligere informasjon som gir et komplett bilde av
ståstedet innenfor alle hovedtema som er relevante for de løsninger vi til slutt foreslår.

Samhandling
Samhandling er hovedtemaet i Samhandlingsreformen og SiO.  Interkommunalt samarbeid og
faglige nettverk er sentrale virkemidler i arbeidet med å utvikle gode helse- og omsorgstjenes-
ter.  Samhandlingen de 13 kommunene mellom er motivert ut fra en erkjennelse av at dette er
nødvendig for kunne opprettholde et godt tjenestetilbud.  Ved å stå samlet vil kommunene
også være en mer likeverdig forhandlingspartner i møte med spesialisthelsetjenesten, St. Olav
Hospital HF, om oppgavefordelingen innenfor et helhetlig godt pasientforløp.

Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er på et overord-
net plan knyttet opp mot et felles ansvar for å utvikle de overfor nevnte pasientforløp.  I
tillegg er kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten et
sentralt element i samhandlingen.

Kunnskapsoverføring, kompetanseutvikling og oppbygging av faglige nettverk er sentrale
element i samhandlingen med forsknings- og utviklingsmiljøene, utdanningsmiljøene og
andre offentlige aktører og miljø, som SiO har eller vil utvikle samarbeid med.

Antall samarbeidspartnere, delprosjekt og prosesser i SiO er høyt og representerer en åpen
tilnærming mot miljøer som sammen med kommunene bidrar til at vi utvikler gode løsninger i
vår region som også kan tjene som modell for arbeidet andre regioner.

Kompetanse
Når vi snakker om kompetanse i Samhandlingsreformen er det langs 2 dimensjoner:
• Tilgangen på helsepersonell
• Utdanningsnivået på helsepersonellet

Behovet i kompetanse i kommunehelsetjenesten vil øke langs begge dimensjonene.  Behovet
for helsepersonell vil øke kraftig frem mot 2025 bl.a. som følge av den demografiske

https://quickr.hemne.kommune.no/LotusQuickr/samhandlingsreformen/Main.nsf/?OpenDatabase&Login.
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utvikling sammenlignet med dagens situasjon.  I tillegg vil kravet til utdanning øke som følge
av at oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten.

Når andelen eldre i befolkningen øker, går andelen yrkesaktive ned.  Den fremtidige tilgangen
på helsepersonell nasjonalt, vil ikke være tilstrekkelig til å møte behovet.  Gjeldende politikk
tillater ikke at vi løser problemet gjennom import av arbeidskraft. Innovasjon i helsevesenet
blir et sentralt tema når vi skal løse denne utfordringen.

Styringsmodell
Helse- og omsorgstjenestene inngår i kjernevirksomheten i kommunene.  Når tjenesteproduk-
sjonen innenfor et så sentralt område skal ivaretas gjennom et interkommunalt samarbeid, er
det viktig at det etableres modeller som sikrer god politisk og administrativ styring.  Utvikling
av slike modeller er hovedaktiviteter i SiO’s prosjektplan.  Aktuelle styringsmodeller for
samarbeidet vil være:
• Samkommunemodellen
• Vertskommunemodellen, med/uten folkevalgt nemnd.

Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) om interkommunalt samarbeid, omhandler temaet og kan tjene
som bakgrunnsinformasjon for vårt arbeid. Proposisjonen finner du på SiO Prosjektweb:
https://quickr.hemne.kommune.no/LotusQuickr/samhandlingsreformen/Main.nsf/?OpenDatabase&Login.
Rom: Dokumentarkiv/Dokumenter.

Struktur
Struktur er et omfattende tema i Samhandlingsreformen.

Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur gir oss informasjon om antall brukere og disses
antatte helsetilstand, som er viktig når vi skal planlegge fremtiden helse- og omsorgstilbud i
regionen.

Universitetssykehuset St. Olav i Trondheim, Lokalsykehuset St. Olav i Orkdal og Orkdal
DPS, Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF, samt sykehjemmet, eldresenteret og omsorgs-
boligene i den enkelte kommune, er alle eksempler på den fysiske helse- og omsorgsstruk-
turen i vår region.  Samhandlingsreformen vil tilføre hele denne strukturen nye oppgaver og
økt ansvar.  Hovedutfordringen blir å utvikle et samspill mellom aktørene som gjør at vi får
brukt denne strukturen på beste måte sett opp mot nye utfordringer og det gode pasientforløp.

NTNU, Hist og de videregående skolene representerer strukturen av utdanningsinstitusjoner
som står sentralt i arbeidet med å utdanne fremtidens helsepersonell.

SiO’s hovedoppgave er å etablere en god og felles samhandlingsarena mellom de ulike
aktørene med et regionalt fokus.

IKT
Helseteknologi er et sentralt tema og virkemiddel når vi skal utvikle fremtidens helse- og
omsorgstjenester.  Det er etablert et eget delprosjekt i SiO for å utvikle løsninger som gjør oss
i stand til å samhandle på tvers av kommunestrukturen og skillet mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten.  Sentrale elementer i dette arbeidet vil være etablering av en felles
IKT-plattform som gjør at vi kan:
• Gjøre bruk av felles applikasjoner av typen Helsenett.

https://quickr.hemne.kommune.no/LotusQuickr/samhandlingsreformen/Main.nsf/?OpenDatabase&Login.
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• Gi helsepersonell nødvendig tilgang til pasientjournaler på tvers av kommune- og
institusjonsgrensene.

• Åpne mulighetene for fjerndiagnose
• og kunnskapsoverføring
Bruk av IKT vil være et sentralt element når det gjelder innovasjon i helsevesenet.

Helsejus
Samhandlingsreformen krever endringer i gjeldende lovverk for å kunne iverksettes.  Som
tidligere nevnt er forslag til endringer i Lov om folkehelse og Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester, sendt ut på høring.  Det tas sikte på å utarbeide en felles høringsuttalelse fra
kommunene i SiO-regionen.

Bestemmelsene i lovverket om personvern forhindrer innsyn i pasientjournalen på tvers av
kommune og institusjonsgrensene. Det vil bli tatt initiativ fra SiO mhp å finne løsninger på
dette problemet.

Økonomi
Det er 2 spørsmålsstillinger som er sentrale når det gjelder dette temaet:
• Den ene er i hvilken grad kommunesektoren blir tilført statlige midler til finansiering av

det økte omfang av ansvar og oppgaver som følge av Samhandlingsreformen.
• Den andre er i hvilken grad man kan øke volum/kvalitet på helse- og omsorgstjenestene

ved å bruke de kommunale ressursene til tjenestene i et interkommunalt samarbeid.

Svarene på disse spørsmålsstillingene vil ha avgjørende betydning for hvilke løsninger vi
utvikler gjennom SiO og har relevans også i forhold til andre aktuelle områder for inter-
kommunalt samarbeid.

5.  Datagrunnlaget fra arbeidsprosessen i de lokale arbeidsgruppene.
Datagrunnlaget til bruk i delrapporten er innhentet gjennom en arbeidsprosess med sterk lokal
medvirkning.  Hovedelementene i arbeidsprosessen er gjengitt i fig. 2. Gruppen av lokale
prosjektledere har definert grunnlaget
for datainnsamlingen i form av 40
måleindikatorer og 5 tilleggspørsmål.
De lokale arbeidsgruppene har innhen-
tet informasjon vedrørende indikatorene
fra kilder som Kostra, Iplos, SSB,
Helsedirektoratet og kommunen selv.
Videre har gruppene i et separat doku-
ment gitt kommentarer til tallgrunnlaget
og besvart tilleggsspørsmålene.
Datagrunnlaget fra den enkelte kommu-
ne er sammenstilt i SiO’s sekretariat
mht sammenligninger og vurdering.
Gruppen av prosjektledere har vurdert
det samlede datagrunnlag i en egen
prosess.  Samarbeidspartnere og Regional arbeidsgruppen er blitt involvert i denne prosessen
for å sikre bredere forankring, kvalitetssikring og samhandling. En egen arbeidsgruppe har
jobbet med datagrunnlaget mellom samlingene for lokale prosjektledere.  Til sammen har i

Arbeidsprosessen

Rapporten ferdigMøte i regional arbeidsgruppe05.11.10

Utkast til kvalitetssikringUtkast til rapport ferdig01.11.10
1. tilbakemelding på rapportenSamling for lokale prosjektledere02.11.10

Vurdering av datagrunnlag - innspi llMøte i regional arbeidsgruppe19.10.10
Hovedfunn fra StåstedsanalysenStorsamling21.10.10

Videre arbeid kvalitetssikringMøte i arbeidsgruppen15.10.10

06.11.10? Kunnskapsdeling / ny bruk av datagrunnlag og rapport

Opplegg for samlingen 11.10.Møte i arbeidsgruppen07.10.10
Vurdering av datagrunnlagetSamling for lokale prosjektledere +11.10.10

For sammenstiiling i SiO sekretariatFrist innlevering av datagrunnlag01.10.10

Datagrunnlag fra egen kommunerMateriell ti l lokal prosess20.08.10
KvalitetssikringMøte i arbeidsgruppen19.08.10
Indikatorer og tilleggsopplysningerSamling for lokale prosjektledere12.08.10

Oppgaver:Hva:Dato:

Fig 2



SiO - Ståstedsanalysen 2010 - Delrapport fra fase 1

Side 10 av 17

størrelsesorden 150 personer bidratt til grunnlaget for delrapporten fra denne fasen av
prosjektet.

De valgte indikatorer gir i hovedsak innhold til ståsted innenfor hovedtemaene: Samhandling,
Kompetanse, Struktur og Økonomi.  Det gis ingen forslag til løsninger i denne fase av
prosjektet, men datagrunnlaget er vurdert opp mot sentrale utfordringer slik de er skissert i
stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen.  Datagrunnlaget gir et kvantitativt uttrykk for
ståsted, men sier ingenting om kvaliteten på helse- og omsorgstilbudet i regionen.

Valg av indikatorer og tilleggspørsmål er gjort av prosjektledere som i det daglige har et
ståsted i SiO-kommunene.  Det er således kommunehelsetjenestens perspektiv som kommer
til uttykk gjennom datagrunnlaget til Ståstedsanalysen.

Det er svakheter i datagrunnlaget som følge av ulik rapporteringspraksis i kommune.  Disse er
imidlertid ikke av en karakter som endrer hovedbildet og konklusjonene i Ståstedsanalysen.
Arbeidet med å innhente datagrunnlaget har bidratt til å kvalitetssikre rapporteringsrutinene.

Datagrunnlaget til ståstedsanalysen er meget omfattende.  Vi har data for:
• Den enkelte kommune
• Regionen sett under ett
• Sør-Trøndelag Fylke og
• Landet (unntatt Oslo)

Ved vurdering av grunnlaget i gruppen av lokale prosjektledere og regional arbeidsgruppe, er
det datagrunnlaget for regionen sett under ett sammenlignet med gjennomsnittet for Sør-
Trøndelag fylke og landet, som har dannet utgangspunktet.  Vi har tatt med kommunedata i
delvis anonymisert form, K1 og K2, for å illustrere spenn/forskjeller innenfor gruppen av
kommuner.  Den samme systematikken er også denne delrapporten.

Det rikholdige grunnlaget fra ståstedsanalysen gir et godt utgangspunkt for videre bruk og
bearbeidelse ut over delrapporten på flere nivå:
• Til sammenligning kommuner mellom for eksempel for å identifisere beste-praksis-

løsninger som vi kan bruke i samarbeidet kommunene mellom.
• Til sammenligning med andre regioner som et bidrag til kunnskapsdeling og læring i

prosessen med å utvikle løsninger på det regionale plan.

Datagrunnlaget følger vedlagt delrapporten, Vedlegg 1, 2 og 3. og på SiO Prosjektweb:
https://quickr.hemne.kommune.no/LotusQuickr/samhandlingsreformen/Main.nsf/?OpenDatabase&Login.
Rom: Prosjektplan/Dokumenter/Fase 1 - Ståstedsanalysen.

https://quickr.hemne.kommune.no/LotusQuickr/samhandlingsreformen/Main.nsf/?OpenDatabase&Login.
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HOVEDMOMENTER FRA VURDERINGEN AV DATAGRUNNLAGET

Befolkningsutvikling og struktur
Samhandlingsreformens hovedbegrunnelse når det gjelder behovet for interkommunalt
samarbeid er at den enkelte kommune blir for liten til å kunne opprettholde et godt helse- og
omsorgstilbud også i fremtiden.  Kostnadseffektivitet og muligheten til å kunne bygge opp
gode fagmiljø vil være sentrale vurderingskriterier.  Det vil for eksempel være hensiktsmessig
med en befolkningsmasse på helt opp til 20 000 - 30 000 innbyggere for å sikre en effektiv og
god drift av døgnplasser som inkluderer observasjon, utredning, etterbehandling og lindrende
behandling.  For andre tjenester vil kravet til brukere bak tilbudet være lavere og mer tilpasset
størrelsen på den enkelte kommune.

Fig 3 viser befolkning pr. 1.1. 2010 og
fremskrevet for perioden 2010 – 2030.
I SiO-regionen bodde det 56 188
innbyggere pr. 1.1.2010.  Det er 19,3 %
av Sør-Trøndelags befolkning på
290 547.  Regionen består av kommu-
ner med ulik størrelse og forventet
befolkningsutvikling i perioden frem
mot 2030.  Det samlede folketallet i
regionen forventes å øke med 12,6 %
til 63 261 pr. 1.1.2030.

SiO er en stor region og har en gunstig
størrelse sett opp mot de krav som følger av Samhandlingsreformen.

Den demografiske utviklingen er i samsvar med den nasjonale også i SiO-regionen.  Fig. 4
viser utviklingen i perioden frem til 2030 når det gjelder alderssammensetting der vi ser på
aldersgruppers prosentvise andel av
den totale befolkningen i regionen.
Den eldre delen av befolkning, repre-
sentert ved de som er 67 år og eldre,
øker med 5,4 prosentenheter til 21,2 %.
Det tilsvarer en økning med over 4 500
innbyggere sammenlignet med
utgangspunktet på 8 863 pr. 1.1.2010.
I samme periode vil aldersgruppen 20-
66 år, som representerer den yrkes-
aktive delen av befolkningen, få
redusert sin andel med 4,1 prosent-
enheter til 54,9 %.  Selv om den
yrkesaktive befolkning øker i perioden,
har vi ”mistet” nesten 1 500 innbygg-
ere sammenlignet med utgagnspunktet på 33 143.

Også i SiO-regionen vil det således være færre yrkesaktive som kan bidra økonomisk og med
sin arbeidskraft for å ta seg av den eldre delen av befolkningen i 2030 sammenlignet med
2010.

Befolkning 2010 - 2030

63 26161 28159 32157 68456 188SUM region:
5 7645 7955 8415 9195 956Surnadal

974970968983998Snillfjord
8 9958 4127 8087 2276 626Skaun
2 0522 0282 0122 0222 041Rindal

2 4542 4752 4962 5402 622Rennebu
14 21513 50012 75112 01111 276Orkdal

7 3457 1416 9316 7376 603Oppdal
4 1024 0213 9603 9233 920Meldal
4 8744 7014 5354 4024 256Hitra

4 4754 3794 2884 2314 207Hem ne
1 5791 5951 6131 6301 650Halsa
4 8164 6524 4964 4004 314Frøya
1 6161 6121 6221 6591 719Agdenes

20302025202020152010Komm une:

Fig 3

Alderssammensetning
20302025202020152010Aldersgruppe:

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %SUM:

7,1 %5,8 %5,2 %5,5 %5,8 %80 år og eldre

14,1 %14,3 %13,4 %11,6 %10,0 %67-79 år

54,9 %56,1 %57,5 %58,5 %59,0 %20-66 år

4,8 %4,7 %4,8 %5,3 %5,5 %16-19 år

12,3 %12,2 %12,1 %12,2 %13,0 %6-15 år

6,8 %7,0 %7,0 %6,9 %6,7 %0-5 år

Fig 4
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I SiO-regionen har vi i tillegg 20 000 hytter og fritidsboliger.  Dette gir oss anslagsvis 40 000
fritidsbeboere.  Gruppen representerer en mulighet når det gjelder nærings- og samfunns-
utvikling, men også en ufordring når det gjelder helse- og omsorgssektoren i regionen.

Ressursbruk i helse- og omsorgssektoren
Iht Samhandlingsreformen vil det skje en dreining fra institusjon over mot hjemmet når det
gjelder hvor brukerne mottar et fremtidig helse- og omsorgstilbud.  Fremtidens pensjonister
vil også mer aktive og stille større krav til innholdet i tilbudet.

I fig. 5 har vi illustrert utgangspunktet i SiO-regionen ved bruk av bruk av indikator 1-3 i
datagrunnlaget.  Figuren viser de totale kostnadene til pleie- og omsorg prosentvis fordelt på
Institusjoner, hjemmeboende og aktivisering/støttetjenester.

Figuren viser at vi har en godt utbygget
kapasitet når det gjelder institusjons-
plasser i regionen.  Vi ligger over
gjennomsnittet både for fylket og
landet.  Også når det gjelder hjemme-
tjenesetene ligger vi godt an sammen-
lignet med snittet for fylket, men under
landsgjennomsnittet.  I SiO-regionen
bruker vi lite ressurser på aktivisering.
Dette er en indikasjon på at institu-
sjonsplasser i stor grad er en boform og
i liten grad koplet opp mot aktivisering
og korttidsopphold.

Figuren tegner et bilde av SiO-regionen som en region med en konservativ struktur sett opp
bildet som ble tegnet innledningsvis i dette kapitlet med større satsing på hjemmetjenestene.

Sammenligner vi kommunene K1 og K2, har førstnevnte en struktur som er mer i samsvar
med fremtidsbildet.  Samtidig er det viktig å huske på at strukturen ikke sier noe kvaliteten på
helse- og omsorgstilbudet.

Forebyggende helsearbeid, rehabilitering mv.
En økt innsats i kommunehelsetjenesten, for å unngå sykehusinnleggelser og for å få
pasienten fortest mulig ut av sykehus-
senga og på beina igjen, er et helt
sentralt virkemiddelområde i Samhand-
lingsreformen og datagrunnlaget til
Ståstedsstedsanalysen.

I fig. 6 har vi illustrert utgangspunktet i
SiO-regionen ved bruk av bruk av
indikator 27, 29 og 30 i datagrunnlaget.
De 2 første viser hhv antall lege- og
fysioterapeutårsverk pr. 10 000 inn-
byggere til forebyggende helsearbeid.
Indikator 30 viser antall ergoterapeut-
årsverk pr. 10 000 innbyggere til

Ressursbruk pleie og omsorg

4945463359
Tjenester til hjemmeboende
andel av netto driftsutgifter til
pleie og omsorg.  Enhet %

2

56311
Aktivisering, støttetjenester 
andel av driftsutgifter ti l pleie
og omsorg.  Enhet %

3

4649516640
Institusjoner andel  av netto
dri ftsutgifter til Pleie og
omsorg.  Enhet %

1

Pleie- og omsorgstjenester
samlet

Norge
Sør-

TrøndelagSiOK 2K 1Indikator

Fig. 5

Forebyggende helsearbeid 
Habilitering og Rehabilitering

Re-/habili tering

Diagnose, behandl ing og
rehabilitering

7,16,65,910,49,7
Årsverk av fysioterapeuter pr.
10 000 innbyggere. Enhet:
Avtalte årsverk

29

2,74,82,91,13,6
Årsverk av ergoterapeuter pr.
10 000 innbyggere. Enhet:
Avtalte årsverk

30

0,50,40,81,70,1
Årsverk av leger pr. 10 000
innbyggere. Enhet:  Avtalte
årsverk

27

Forebyggende arbeid, helse

Norge
Sør-

TrøndelagSiOK 2K 1Indikator

Fig. 6
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rehabilitering og habilitering.

Det er store variasjoner i tallgrunnlaget for den enkelte kommune og for regionen samlet.  Ser
vi imidlertid de 3 indikatorene under ett, viser figuren et bilde der det brukes mindre ressurser
i SiO-regionen på disse områdene sammenlignet med fylket og landet.

Forebyggende helsearbeid, habilitering og rehabilitering er områder hvor ressursbruken må
økes betraktelig også på nasjonalt plan dersom vi skal lykkes med Samhandlingsreformen.
Vi har således mye ugjort på disse områdene i SiO, både før og etter sykehusinnleggelse.

Kompetanse og rekruttering
Behovet for helsepersonell, og kravet til utdanningsnivå hos dette, vil begge deler øke som
følge av Samhandlingsreformen.

I fig. 7 har vi illustrert utgangspunktet i
SiO-regionen ved bruk av indikator 4-6
i datagrunnlaget.  Indikator 4 viser den
prosentvise andelen helse- og omsorgs-
personell, rapportert som årsverk, med
fagutdanning.  Indikator 5 og 6 viser
hvor stor prosentvis andel av disse
igjen som har utdanning fra hhv videre-
gående skole og høyskole/universitet.

Figuren viser at vi har 79 % av helse-
og omsorgspersonellet i SiO-regionen
har fagutdanning.  Dette er over
landsgjennomsnittet, men under gjennomsnittet for fylket.  Andelen når det gjelder personell
med utdanning fra høyskoler/universitet, ligger denne under andelen både for fylke og landet.

Andelen helse- og omsorgspersonell med fagutdanning er høy i SiO-regionen.  Den
fremtidige utfordring ligger i å øke andelen med utdanning fra universitet og høyskole.

Rekruttering av helse- og omsorgspersonell generelt blir en stor utfordring i årene frem mot
2030 som følge av den demografiske utviklingen.

I fig. 8 har vi illustrert utgangspunktet i SiO-regionen ved bruk av bruk av indikator 20-21 i
datagrunnlaget.  Indikatorene viser deknings-
grader for hhv leger og fysioterapeuter målt som
årsverk pr. 10 000 innbyggere.

Figuren viser at vi har en legedekning i SiO-
regionen som er i størrelsesorden 1 årsverk
høyere pr. 10 000 innbyggere enn gjennom-
snittet for fylket og landet.  Når det gjelder
fysioterapeuter ligger regionen på linje med
gjennomsnittet av fylket og landet.

Figuren tegner et bilde som viser at kommunene i SiO-regionen samlet sett har satset på, og
lykkes, i sin rekruttering av viktige faggrupper innenfor helse og omsorg.  Samtid vet vi at

Utdanningsnivå
helse- og omsorgspersonell

4348523866
Andel årsverk i brukerrettede
tjenester m/fagutdanning fra
videregående skole.  Enhet %

5

3031253323
Andel årsverk i brukerrettede
tjenester m/fagutdanning fra
høyskole/universitet.  Enhet %

6

7379777189
Andel årsverk i brukerrettede
tjenester m/fagutdanning.
Enhet %

4

Pleie- og omsorgstjenester
samlet

Norge
Sør-

TrøndelagSiOK 2K 1Indikator

Fig. 7

Dekningsgrader
leger og fysioterapeuter

8,67,98 ,211,34 ,8
Fysioterapiårsverk pr. 10000
innbyggere, kommunehelse-
tjenesten: Enhet: Avtalte
årsverk

21

9,59,210 ,513,311 ,6
Legeårsverk pr. 10000 inn-
byggere.  Kommunehelsetje-
nesten. Enhet: Avtalte årsverk

20

Kommunehelse -
Dekningsgrader

Norge
Sør -

TrøndelagSiOK 2K 1Indikator

Fig . 8
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enkeltkommuner i distriktene med ujevne mellomrom opplever at rekruttering av leger og
andre fagkategorier kan være en utfordrende oppgave.

Fremskrivninger fra SSB/helsemod 2009 viser at vi vil ha behov for helsepersonell i
størrelsesorden mellom 95 000 og 135 000 nye årsverk frem mot 2030.  Tilgangen på nye
årsverk vil ikke være stor nok til å dekke dette behovet.

Samtidig vil en betydelig andel av helsepersonellet selv bli pensjonister i denne perioden.  I
datagrunnlaget, indikator 37-39, inngår en oversikt over ansatte innenfor helse- og omsorg
som er 50 år eller eldre pr. 1.1.2010 og som således blir pensjonister i perioden.  Vi har også
innhentet opplysninger om utdanningsnivå på disse for å illustrere endringene i kompetanse-
bildet som følge av denne avgangen.  Datagrunnlaget viser at regionen vil miste over 1 000
helsearbeidere i denne perioden.

SiO-regionen har derfor en trippel rekrutteringsutfordring innen helse- og omsorgssektoren.
Vi mister helsepersonell og skal rekruttere nye i en situasjon der behovet øker og sammen
med konkurransen fra andre regioner i samme situasjon.

Økonomi og effektivisering
Et sentral forutsetning for at det skal være interessant å samarbeide regionalt, er at dette gir
positive effekter når det gjelder bruk av penger og kompetanse sammenlignet med situasjonen
der den enkelte kommune står alene om tjenesteproduksjonen.  Er det stordriftsfordeler å
hente innenfor helse- og omsorgssektoren?  Datagrunnlaget til ståstedsanalysen gir
indikasjoner på at dette kan være tilfelle.

I fig. 9 har vi illustrert utgangspunktet i
SiO-regionen ved bruk av bruk av
indikator 22-26 i datagrunnlaget.  Indi-
katorene viser dekningsgrader innenfor
forbygging, helsestasjons- og skole-
helsetjenesten, totalt og for hhv leger,
fysioterapeuter, helsesøstre og jord-
mødre.  Måleenheten er årsverk pr.
10 000 innbyggere i alderen 0-5 år.

Figuren viser et dekningsgraden for
SiO-regionen samlet ligger langt over
gjennomsnittet for Fylket.  Sammen-
ligner vi kommunene K1 og K2, er
førnevnte en stor, mens sistnevnte representerer gruppen av små.

Det figuren illustrerer er i hovedsak at kostnadene ved en tjeneste pr. bruker i målgruppen vil
være høyere i en kommune med lavt folketall sammenlignet med en kommune med høyt
folketall.  Årsaken til dette er at det er en grense for hvor lav en stillingsandel kan være,
dersom en skal kunne rekruttere folk til tjenesten.  Man må med andre ord ansette helse-
personell i større stillingsandeler enn det er behov for ut fra antall brukere av tjenesten.
Andre faste kostnader som husleie, IKT mv følger samme kurve når det gjelder forholdet
mellom kostnad og antall brukere.

Dekningsgrader forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetjenesten

59,253,095,7166,740,7
Årsverk av helsesøster pr.
10000 innbyggere 0-5 år.  Enhet
avtalte årsverk

25

6,05,010,05,66,7
Årsverk av leger pr. 10000
innbyggere 0-5 år.  Enhet
avtalte årsverk

23

5,54,46,411,69,0
Årsverk av fysioterapeuter pr.
10 000 innbyggere 0-5 år.
Enhet avtalte årsverk

24

52,358,9171,8480,035,7
Årsverk av jordmødre pr. 10000
innbyggere 0-5 år.  Enhet
avtalte årsverk

26

100,197,7177,0239,475,5
Årsverk i alt pr. 10000
innbyggere 0-5 år.  Enhet
avtalte årsverk

22

Forebygging, helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

Norge
Sør-

TrøndelagSiOK 2K 1Indikator

Fig. 9
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Brukes de samme ressursene i form av penger og kompetanse i et interkommunalt samarbeid,
vil en oppnå en effektiviseringsgevinst langs 2 akser:
• Kostnadene kan fordeles på flere brukere
• Kompetansen, i form av helse- og omsorgspersonell, kan brukes samlet til å bygge opp

sterke fagmiljø og behandlingskapasitet på tvers av kommunestrukturen.

Stordriftfordelen som på denne måten realiseres gjennom et interkommunalt samarbeid, vil
ikke være så stor at kostnadsandelen til helse- og omsorgsformål går ned.  Samarbeidet er et
nødvendig virkemiddel for å motvirke en ukontrollert kostnadsvekst som følge av den
demografiske utviklingen, som i siste instans vil true hele det økonomiske grunnlaget for den
norske velferdsmodellen, jfr. Samhandlingsreformen.

Interkommunalt samarbeid
De 13 kommunene i SiO-regionen er godt kjent med begrepet.  Gjennom svarene på tilleggs-
spørsmål I og II i datagrunnlaget er den enkelte bedt om å liste opp samarbeid kommuner
mellom og mellom kommune og helseforetak.  Detaljeringsnivået når det gjelder svarene
varierer.  Noen av kommunene har gitt detaljerte og utfyllende svar, mens andre har konsen-
trert seg om det aller viktigste.  Datagrunnlaget gir et godt utgangspunkt for å vurdere graden
av samarbeid og hva som er de viktigste samarbeidsområdene.

I fig. 10 har vi gitt en oversikt over
samarbeidsområder som 5 eller flere av
kommunene i SiO-regionen opplyser at
de deltar i et interkommunalt samar-
beid om.  Samarbeidsløsningene
inkluderer løsninger SiO-kommunene
mellom og løsninger der også kom-
muner utenfor SiO-regionen deltar.

Barnevern og legevakt kommer på topp
i denne rangeringen.  12 av 13 SiO-
kommuner opplyser at de deltar i Inter-
kommunalt samarbeid innenfor disse
områdene.

I datagrunnlaget inngår til sammen 138 enkelttiltak.  Legevaktordningen i Orkdalsregionen -
LiO er det største enkelttiltaket med 10 deltakende kommuner, hvorav 8 er SiO-kommuner.

I fig 11 har vi gitt en oversikt over
samarbeidsområder mellom kommune
og helseforetak som er nevnt av 3 eller
flere av SiO-kommunene.  Samarbeid
omkring psykiatriske tjenester kommer
på topp i denne rangeringen.  Samtlige
13 kommuner i SiO-regionen har
opprettet samarbeid med helseforetak
på dette området.

Legevakt og rusbehandling er også
samarbeidsområder som flere enn 2 av

Interkommunalt samarbeid
mellom kommuner

5• Kompetanse

6• Psykiatriske tjenester

6• Felles NAV-kontor

6• Jordmortjenester

12• Legevaktordninger

12• Barnevernstjenester

Antall kommuner:Samarbeidsområde:

Fig. 10

Samarbeid mellom
kommuner og helseforetak

3• Pasientforløp

4• Samhandling generelt

4• Rusbehandling

5• Legevaktordninger

13• Psykiatri

Antall kommuner:Samarbeidsområde:

Fig. 11
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SiO-kommunene opplyser at de har samarbeid med helseforetak om.  Samhandling generelt
og pasientforløp er brukt som beskrivelse av områder der tiltak som ikke er knyttet opp mot
en bestemt diagnose, men samarbeidet mer generelt, inngår.

I datagrunnlaget inngår til sammen 92 enkelttiltak.  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
- BUP v/Orkdal Sjukehus og Distriktspsykiatrisk Senter – DPS Orkdal, topper listen over
samarbeidspartnere.  Hhv 11 og 9 SiO-kommuner har avtaler med disse.

Datagrunnlaget til Ståstedsanalysen viser at samtlige SiO-kommuner har bred erfaring med
interkommunalt samarbeid.  Dette gir et godt utgangspunkt når vi skal utvikle nye samar-
beidsløsninger innenfor helse- og omsorg i SiO-regionen.  Samtidig gir datagrunnlaget en
indikasjon på at det vil variere i hvilken grad de ulike løsningene vil utvikler omfatte alle 13
kommuner i SiO-regionen.

6. Sluttord – konklusjon
Samhandlingsreformen stiller også kommunene i SiO-regionen overfor store utfordringer når
de skal utvikle nye helse- og omsorgsløsninger.  Interkommunalt samarbeid er et sentralt
virkemiddel dersom kommunene skal kunne påta seg flere oppgaver og det økte ansvar som
kommunehelsetjenesten får gjennom reformen.  Det er også et virkemiddel for at vi skal være
en god og likeverdig samarbeidspartner med spesialisthelsetjenesten i arbeidet med å utvikle
gode og helhetlige pasientforløp.

Ståstedsanalysen tegner et bilde av en region som har en størrelse og struktur som gir oss et
godt utgangspunkt for samarbeid iht Samhandlingsreformen.  Kommunene har god erfaring
med interkommunalt samarbeid og analysen viser at det gevinster å hente på å samarbeide,
både økonomisk og når det gjelder bruken av et kompetent helsepersonell.

Ståstedsanalysen har ikke vurdert bruken av den eksisterende struktur av helseinstitusjoner i
regionen opp mot nye løsninger.  Det samme gjelder avstandsfaktorens betydning.  Begge
deler vil ha betydning for hvilke løsninger vi utvikler og hvor mange av SiO-regionens 13
kommuner som inngår samarbeidet omkring disse.
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