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Sakens bakgrunn og innhold:
Innbyggerne i enhver kommune har et sykehus definert som sitt primærsykehus. Det er spesialisthelsetjenesten
ved Helseforetakene som avgjør valg av primærsykehus etter at kommunen har uttalt seg og bedt om at
beslutning tas. Leksvik kommune har i dag Levanger sykehus som sitt primærsykehus mens Rissa kommune har
St.Olavs Hospital som sitt primærsykehus. Indre Fosen kommune må be om at det tas avgjørelse om
primærsykehus for den nye kommunen.
Ikke planlagte innleggelser (akutt sykdom) vil i utgangspunktet gå til primærsykehuset, med mindre
alvorlighetsgraden tilsier at annet sykehus må velges pga kortere reisetid. I dag innebærer det at akutt alvorlig
sykdom som ivaretas av legevakt i Vanvikan sendes til St Olavs Hospital, da det er nærmest, uavhengig av
kommunetilhørighet. Leksvikpasienter med akutt sykdom som kan reise til Levanger sendes i dag til Levanger
sykehus. Alle Rissapasienter sendes i dag til St Olavs Hospital. Levanger sykehus og St Olavs Hospital tilhører
samme helseforetak, Helse Midt-Norge RHF.
Planlagt utredning/behandling ved at fastlege henviser til spesialisthelsetjenesten går som hovedregel til
primærsykehuset for kommunen. Disse henvisningene omfattes av retten til fritt behandlingsvalg: Fritt
behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har
fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og
private som er godkjent av Helfo.
Link til informasjonsbrosjyre om fritt behandlingsvalg:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Fritt%20behandlingsvalg/Informasjon%20til%2
0pasient%20om%20fritt%20behandlingsvalg.pdf
Valg av primærsykehus handler derfor i størst grad om valg av akuttsykehus, hvem skal ivareta ikke planlagte
innleggelser.
Vurdering:
Arbeidsgruppen for legetjenester Indre Fosen har drøftet valg av primærsykehus for ny kommune.
Arbeidsgruppa består av: Kommuneoverlege Rissa Arnfinn Seim, Kommuneoverlege Leksvik Kjersti
Strømmen, Tillitsvalgt Den norske legeforening Rissa Cheneso Moumakwa, Tillitsvalgt Den norske

legeforening Leksvik Ananthan Varatharasan, Avdelingsleder legetjenesten Rissa samt interkommunal legevakt
John Martin Teigen. Leder av arbeidsgruppa er Enhetsleder Helse Rissa og Indre Fosen Marit Vaarheim.
Arbeidsgruppas enstemmige tilråding er at Indre Fosen kommunes innbyggere får St Olavs Hospital som sitt
primærsykehus på bakgrunn av nærhet til legevakt samt nærhet til hovedmengden av befolkningen og
kommunikasjonsmessige strukturer; befolkningens mulighet til å reise til/fra primærsykehuset.
Det bes om at helseforetaket samtidig ivaretar følgende:
 Opprettholdelse av dialysetilbud i Indre Fosen, lokalisert til Leksvik helsetun. Eneste fastlokaliserte
dialysetilbud på Fosen. Økende antall eldre med dialysebehov kombinert med kompleksitet i
sykehistorien til den enkelte vanskeliggjør hjemmedialyse. Dialyseavdeling innebærer fast bemanning
og tjenester med høy kvalitet nært bosted, pasientene slipper lang reisetid.


Følge- og beredskapstjeneste for gravide/fødende i Indre Fosen kommune. 70% av befolkningen har
mer enn 1,5 time reisetid til nærmeste fødested, i tillegg kommer ventetid på ferge – hvis det går ferge.
De øvrige 30% har reisetid på mellom 1 til 1, 5 time, men her kommer også ventetid på ferge – hvis det
går ferge, som tilleggsfaktor. Indre Fosen har snitt årlig fødselstall på 95 barn. Fødende fra Bjugn,
Åfjord og Roan kjører i tillegg gjennom Indre Fosen på veg mot St Olavs Hospital og har så langt blitt
ivaretatt av beredskapsjordmor som i stor grad har vært lokalisert i Indre Fosen. Tjenesten må ta høyde
for større vaktdistrikt og flere innbyggere/ fødende når Leksvik og Rissa slås sammen til Indre Fosen.

Oppsummering:
Indre Fosen kommune anmoder helseforetaket om at St Olavs Hospital blir kommunens primærsykehus.
Det bes om at helseforetaket samtidig ivaretar følgende:
 Opprettholdelse av dialysetilbud i Indre Fosen, lokalisert til Leksvik helsetun.
 Følge- og beredskapstjeneste for gravide/fødende i Indre Fosen kommune.

Rådmannens innstilling:
Fellesnemnda for Indre Fosen sender anmodning til Helse Midt-Norge RHF om at primærsykehus for Indre
Fosen kommune blir St Olavs Hospital. Det bes samtidig om at Helse Midt-Norge RHF ivaretar opprettholdelse
av dialysetilbudet i Leksvik og en følge -og beredskapstjeneste for gravide /fødende i den nye kommunen
Saksprotokoll i Helse- og omsorgsutvalget - 22.03.2017
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Endelig vedtak:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

