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"En ny region Agder?" - Høringsuttalelse fra Klinikk for psykisk helse
Det vises til e-post fra Fagavdelingen 7.10.16 vedr. høringsuttalelse i anledning høring om «En
ny region Agder?».
Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting har fattet sammenfallende vedtak om å gå inn i
forhandlinger om å etablere en ny region Agder, og den tilsendte rapporten danner
grunnlaget for vurdering av sammenslåing av de to fylkene som i så fall vil tre i kraft fra
1.1.2020.
Av viktige målsetninger med en ny region Agder har KPH vurdert disse momentene som
særlig relevant for spesialisthelsetjenesten/KPH:








Arbeide for at hele regionens behov ivaretas mht den fremtidige utviklingen av de
tre sykehusene i regionen.
Bidra til bedre levekår, bla gjennom mestring, deltakelse, inkludering og likestilling,
tilgang til kompetent arbeidskraft og styrket samhandling på folkehelseområdet.
Bedre mulighetene for samordning av folkehelsearbeidet. Imidlertid må det
identifiseres variasjoner mellom geografiske områder internt i Agder og balansere
innsatsen på en hensiktsmessig måte.
Spesialisthelsetjenesten skal sikre et likeverdig og tilgjengelig tjenestetilbud som
blir tilpasset pasientenes behov. Tjenestene skal være av høy kvalitet. Regionplanen
vektlegger betydningen av å videreføre og utvikle dagens sykehusstruktur i Agder,
for å sikre at landsdelen har en spesialisthelsetjeneste som møter befolkningens
forventninger og behov. En ny region må arbeide for at hele regionens behov
ivaretas med hensyn til den fremtidige utvikling av de tre sykehusene i regionen.
Fortsatt utbygging av helse- og omsorgstjenestene, økt samhandling mellom
forvaltningsnivåer og økt oppmerksomhet til folkehelse og levekår sett i lys av
økende levealder og store etterkrigskull.
Aust-Agder fylkesting ønsker å avvikle helseforetakene og legge
spesialisthelsetjenesten, herunder sykehusene, inn under regional folkevalgt styring.
Vest-Agder fylkesting deler ikke dette synet.

Klinikk for psykisk helse har i denne forbindelse gjort følgende vurderinger:


Sett i lys av SSHFs målsetning om likeverdige tjenestetilbud på tvers av Agder er det
vanskelig å vurdere en sammenslåing som noe annet enn positivt.
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Arbeid for bedre levekår og styrket folkehelsearbeid er viktige premisser for
førstelinjen og som en forebyggingsfaktor. En reell styrking av levekår og
folkehelsearbeid har et potensial til på sikt å kunne redusere behovet for
spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus.
En sammenslåing vil for eksempel kunne øke potensialet for interkommunalt
samarbeid uavhengig av dagens fylkesgrense (og videre uavhengig av det endelige
utfallet av kommunereformen). Dette vil sannsynligvis være en fordel for
pasienttilbudet og vil også kunne være en fordel når det kommer til samhandling
mellom tjenestenivåene.
Styrking av transportnettet kan fra spesialisthelsetjenestens dessuten sies å være
positivt for mobilitet mellom sykehusene, samt for pasienter og ansatte.

