Vårdsamverkan i
västra Härjedalen –
med Röros och
Tynset sjukhus
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Gräns mellan
Helseföretakken
Sjukvårdsinrättning
Flygplats
Avstånd:
Funäsdalen –
Röros 75 km
Funäsdalen –
Tynset 129 km
Funäsdalen –
Östersund 214 km

Funäsdalens HC
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Befolkningen –
listade enligt ålder
Omfattar idag
c:a 2100 individer
vilka är listade på FHC

Lossen-dammen

Östersunds sjukhus
▪ Fullvärdigt AKUT-sjukhus
▪ Bedriver utbildning av läkare
▪ Bedriver forskning
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St. Olavs hospital

Universitetssjukhuset i Trondheim, är integrerat med
NTNU, medicinskt fakultet, och ägs av Helse Midt-Norge
▪ Verksamheten är samlad på Øya i Trondheim där ett
av Nord-Europas mest moderna sjukhus blev byggt
perioden 2005 til 2013. Det nya St. Olavs hospital
kostade 12 milliarder kroner och är ännu under
utveckling.

▪ Forskarparet Moser fick Nobelpriset i medicin 2014
▪ I tillegg till verksamheten på Øya, består St. Olavs
hospital av Røros sykehus, Orkdal Sjukehus, två
psykiatriska sjukhus (Østmarka och Brøset), tre
distriktspsykiatriska center (Orkdal DPS, Nidaros DPS
og Tiller DPS), Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik,
Psykiatriskt ungdomsteam, Habiliteringstjänster för
vuxna – och en rad psykiatriska polikliniker.

▪ C:a 10000 anställda
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S:t Olav hospital Avdelning Røros
▪ Poliklinisk verksamhet måndag till fredag
▪ Poliklinisk verksamhet inom, ortopedi, intern medicin,
kardiologi, gynekologi, hudsjukdomar, öron samt hörcentral,
psykiatri och dialys (4pl)

▪ Dagkirurgi inom ortopedi, gynekologi, ÖNH, plastikkirurgi och
tandkirurgi

▪ Legevakt nätter och helger
– Samlokaliserad med Fastlege (kommunal primärvård)
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S:t Olav hospital i Røros
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Tynset - Sykehuset i inlandet (Helseforetak Sørøst)
▪ Sykehuset i Tynset har akutmottagning med traumaenhet,
operationsavdelning, medicinska och kirurgiska
vårdavdelningar samt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Man har även en lite förlossningsenhet, onkologisjuksköterska
samt ett mindre laboratorium

▪ Sykehuset i Tynset har 24/7 service inom akutvård, kirurgi,
ortopedi och röntgen inkl. MR. Utöver det har man jourläkare
på boende vid sjukhuset

▪ Det finns ett mindre patienthotell
▪ Sjukhusets läkarbemanning består av mycket rutinerade
specialister som arbetar i 2v pass. Bra samarbete (avtal) med
Røros och S:t Olavs sjukhus.

▪ Det finns helikopterangöring invid sjukhuset
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Tynset
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Vad som genomförs – Utvecklingsinsats över tre år
▪
▪
▪
▪

Utgår från det LoI som finns
Styrs utgående från Funäsdalens HC listade (fastboende)
Geografisk gräns Lossen-dammen
Avser i första hand de vid Funäsdalens HC listade som behöver remiss
(länssjukvård, akuta patienter hanteras i särskild ordning)

▪ Utomlänspatienter
▪ Följs upp genom att analysera vad som remitteras
– Ekonomi
– Diagnos

▪ Efter tre år kommer beslut om drift eller avslut
▪ ”allt är inte löst….”
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Resultatet till dags dato – erfarenheter gränshinder
▪ Vården är organiserad och finansierad på olika sätt
▪ Norge inte ett EU-land (dock anpassad lagstiftning)
▪ Omöjliga att skapa lösningar på teoretisk nivå utan behöver prövas i real drift
▪ Rutiner som måste följas noga är hur överföringen av patienter sker och vilken
behandlingsrutin som gäller

▪ Postgången upplevs som ett problem mellan länderna, det tar alldeles för många dagar för
remisser/epikriser att komma fram, vilket fördröjer bl.a. recept, rehab,
hjälpmedelshantering m.m. (avsänds-Oslo-Stockholm-Sundsvall-leverans)

▪ MR - kallelse – för att snabba upp inkallelse så kommer fax och telefoninkallning ske direkt
från Tynset så att inte MR-tiderna blir ”tomma” pga. uteblivna patienter

▪ Av nationen skapade gränshinder….. (Kompetens, plombering, GDPR, osv)
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Resultatet till dags dato – behandlingar 1:2
Uppföljning av avtalets olika uppföljningsparametrar gicks igenom och bockades av,
några av dessa punkter diskuterades och löstes ut.
•

Läkemedel/recept, vad innebär det för patienterna? Högkostnadsskydd? Principen är att förskrivna läkemedel/recept ska
ställas ut av patientansvarig på FHC. Inga läkemedel/recept skrivs eller tas ut i Norge. Medicinlista skall skrivas enligt standard i
Region JH. Funäsdalen bokar in ett möte med Norge för att lösa rutiner ang. detta.

•

Turister? Kan dessa köras till Norge för vård? Vi beslutar att Funäsdalen tar kontakt med Norge vid varje enskilt ärende, även
att akuten i Östersund kontaktas för statusläget där vid tillfället.

•

Konsekvenser av fritt vårdval? Vilka skall remittera? Beslutades att endast Funäsdalens hälsocentral skall skriva remisser.
Framgent kan diskussionen återupptas om att eventuellt tillåta kliniker vid Östersunds sjukhus att remittera vid behov.

•

Transporter av patienter? Patienter som insjuknat akut i Sverige och transporteras till Norge för vård för att sedan transporteras
till hemlandsting? Samhandlingsavdelningen vid St. Olav Hospital får uppdraget att ta reda på fakta för att rätt beslut skall fattas
i framtiden. Denna patientgrupp omfattas inte av samverkansavtalet.

•

Sjukresor som beställs via Beställningscentralen Jämtland, hur har det fungerat?

▪ Har fungerat utan anmärkningar. Funäsdalen bokar ett möte med lokala transportentreprenören för att diskutera hur opererade
patienter skall kunna transporteras.
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Resultatet till dags dato – behandlingar 2:2
▪ Konstaterades att alla patienter som remitterats inte fakturerats under 2018. Region Jämtland/Härjedalen
önskar att det framgår på fakturorna inom vilket område patienterna blivit remitterade till för att få bättre
statistik vid nästa uppföljning.

▪ Röros meddelar direkt till FHC när patienter fått tid för tex operation för att därigenom snabbare kunna
förbereda och planera rehabilitering/hjälpmedel vid utskrivning från sjukhus i Norge.

▪ Månadsvis redovisning av antalet skickade (inkomna) remisser, även de som ännu ej blivit kallade till
besök.

▪ Remisser från Funäsdalen skall fortsättningsvis skickas först till Røros som sedan vid behov
vidarebefordrar till Tynset. Rena sjukhusfall (inläggning) skall alltid skickas vidare till Tynset, och om
det är en diagnos som Tynset inte har möjlighet att hantera, då är det vidareföring till Östersund i första
hand som gäller.
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Ekonomi
▪ Det har funnits ett problem i att analysera kostnader för transport eftersom olika avtal avgör
ersättningen. Men som en framräknad jämförelse kostar en resa Funäsdalen Tynset i snitt strax under
1800 kr och en resa Funäsdalen Östersund i snitt 3200 kr.

▪ Sammantaget är alltså faktiska kostnader för vård 2018 i Norge för listade patienter vid FHC 26 580 Skr
+ resor 5637+4072 = 36 289 Skr.

▪ Alternativkostnaden om alla patienter åkt taxi till Östersund skulle varit 34 135 Skr + Östersunds
sjukhus egna kostnader dvs lite materialkostnad och undanträngning av någon annan patient.

▪ Vid uppföljningsmöte i mars konstaterades att det finns ca 25 patienter ytterligare som har remitterats
men inte fakturerats under 2018 eller jan-febr. Dessa kommer med när första halvåret 2019 summeras
vid nästa uppföljning och redovisas i avrapporteringen.

▪ Ögonundersökning 2159 Skr enligt eget avtal – Fakturerad kostnad Norge 1619 NKr (1760 Skr)
(Fördjupad analys i Cosmic)
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Slut! Frågor??

Göran Hallman
Folkhälsopolitisk strateg
Hälso- och sjukvårdspolitiska avd.
063-14 65 24
goran.hallman@regionjh.se
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