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Møtedato: 17. januar 2011   
Arkivnr.: 2010/916-2/012  Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 12.1.2011 
 
 
Styresak 1-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 17. januar 2011: 
 
Sak 1-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 2-2011 Høringsuttalelse – forslag til ny folkehelselov Side 2 
Sak 3-2011 Høringsuttalelse – forslag til ny lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester 
Side 6 

Sak 4-2011 Høringsuttalelse – forslag til ny nasjonal helse- og 
omsorgsplan 

Side 14 

 
 
Bodø, den 12. januar 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 17. januar 2011 side 1



  

 
 

Møtedato: 17. januar 2011    
Arkivnr.: 2010/898-2/008    Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30 Dato: 12.1.2011 
 
 
Styresak 2-2011  Høringsuttalelse – forslag til ny folkehelselov 
 
 
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til ny folkehelselov på høring. Dette 
forslaget sendes ut samtidig med forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Begge disse forslagene vil sammen med ny nasjonal helse- og omsorgsplan være å forstå som 
Regjeringens viktigste grep for oppfølging av samhandlingsreformen (St.meld. nr.47 2008-
2009). Sett i sammenheng vil lovforslagene erstatte loven om kommunehelsetjenester, 
sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Høringsfristen 
er 18. januar 2011 for begge lovforslagene. 
 
Lovens formål og grunnleggende prinsipper for lovutkastet 
Formålet med forslaget om ny folkehelselov er  
• å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale 

helseforskjeller.  
 

Loven klargjør oppgaver og ansvar for både kommuner, fylkeskommuner og statlige 
helsemyndigheter, og den er utformet med utgangspunkt i fire grunnleggende prinsipper: 
• utjevning av sosiale helseforskjeller, slik at de med dårligst helse skal løftes opp 
• prinsippet om ”helse i alt vi gjør”: At helsetilstanden i hovedsak blir påvirket av forhold 

utenfor helsetjenesten. 
• prinsippet om bærekraftig utvikling: At helsetjenesten i tiden framover ikke kan forbruke 

for mye av samfunnets ressurser (andel av BNP) eller arbeidskraft. 
• ”føre-var-prinsippet”: At tiltak må settes i verk, når det er risiko for betydelig eller 

uopprettelig skade, selv når vi ikke har sikker kunnskap om risiko. 
 

Hovedpunkter i lovforslaget 
De viktigste elementene i lovforslaget kan oppsummeres slik:  
• Ansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunen, til forskjell fra gjeldende lov, der 

ansvaret er lagt til en del av kommunen (kommunehelsetjenesten). Det innebærer at 
kommunen skal ta i bruk alle sine sektorer – og ikke bare kommunehelsetjenesten – for å 
fremme folkehelse. 

• Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte 
kommunens egne helseutfordringer. Slike mål og strategier skal forankres i 
planprosessene etter plan- og bygningsloven.  

• Kommunen gis ansvar for å skaffe seg oversikt over helsetilstand i egen befolkning og 
forhold som påvirker denne. Dette innebærer et konkret fokus på spesifikke lokale 
helseutfordringene i den enkelte kommune.  
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• Nåværende lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet videreføres i ny lov, 
men med en presisering om at det enkelte fylkets helseutfordringer skal legges til grunn 
for arbeidet. Det forutsettes at helsekartlegginger skal foreligge som skriftlige dokument 
og legges til grunn for fylkestingets vedtak om regional planstrategi. Fylkeskommunen 
skal videre bistå kommunene i arbeidet med å utarbeide kommunale helseoversikter.   

• Statlige helsemyndigheters oppgaver i folkehelsearbeidet lovfestes og formaliserer 
Helsedirektoratets og Fylkesmannens ansvar for å gi råd og veiledning til 
fylkeskommuner og kommuner. I tillegg skal Folkehelseinstituttet fremskaffe nødvendige 
nøkkeldata som grunnlag for kommunenes og fylkeskommunes helseoversikter.  

• Når det gjelder helseforetakenes oppgaver og ansvar på folkehelseområdet, henvises det 
til formålsparagrafen i lov om spesialisthelsetjenester (Ot.prp. nr. 66 (2000-2001)) om at 
tjenestene blant annet skal fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og 
funksjonshemming. I forarbeidene til loven, ble forebyggende og helsefremmende arbeid 
fremhevet som del av lovens virkeområde, selv om dette ikke er spesifikt tatt opp i lovens 
oppgavekapittel. 

• De dokumenterte helseutfordringene skal danne grunnlag for så vel lokale (kommunen) 
som regionale (fylkeskommunen) planstrategier. 

• Kommunene har ansvaret for å iverksette nødvendige tiltak for å møte de lokale 
utfordringene. 

 
Departementet ber ellers spesielt om høringsinstansenes syn på hvem som skal være regional 
tilsynsmyndighet.  
 
Helse Nord RHF’s vurderinger av forslaget til folkehelselov 
Vurdert i et historisk langtidsperspektiv, har det i løpet av de siste 100 år skjedd en formidabel 
forbedring av helsetilstand og levealder i den norske befolkning. Denne positive utviklingen 
har i hovedsak fortsatt også i de siste par tiår, særlig for den voksende og velutdannede 
middelklassen.  
 
Dessverre synes ikke alle lag av befolkningen å få like stor del i disse forbedringene, med den 
konsekvensen at helseforskjellene i befolkningen igjen er økende. Dette skyldes i stor grad 
økende innslag av livsstilsykdommer (røyking, rusmisbruk, kosthold, manglende fysisk 
aktivitet mm.). Det er mot denne bakgrunnen viktig at samfunnet igjen setter folkehelse tungt 
på den helsepolitiske dagsorden gjennom forslaget til folkehelselov.  
 
Helse Nord RHF vil derfor gi sin generelle tilslutning til den virkelighetsbeskrivelsen som 
ligger til grunn for forslaget og til de formål som søkes ivaretatt gjennom ny lovgivning. 
 
Helse Nord RHF vil også gi sin tilslutning til forslagene om ansvars- og oppgavefordeling 
mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter. Siden folkehelse er noe 
som i hovedsak kan skapes og vedlikeholdes utenfor helsetjenesten, er det naturlig å gi 
kommunen som helhet, med alle sine sektorer, det overordnede og samordnende ansvaret for 
det lokale folkehelsearbeidet. Et slikt overordnet ansvar lokalisert til kommunens overordnede 
politiske organer og toppledelse (ordfører, rådmann) bør likevel ikke være til hinder for at 
helsetjenesten i kommunen – i kraft av sin samfunnsmedisinske kompetanse – gis en særskilt 
pådriverrolle også i folkehelsearbeidet. For å ivareta en slik rolle, er det derfor viktig å 
videreutvikle og styrke den samfunnsmedisinske kompetansen og funksjonen i kommunene. I 
små kommuner, der befolkningsunderlaget er lite og rekrutteringsproblemene store, bør det 
ikke bare legges til rette for, men også kunne stilles krav om interkommunale løsninger for å 
skaffe seg slik kompetanse.   
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For at samfunnsmedisinere skal bli tilgjengelige for kommunene, er det, etter Helse Nord 
RHF’s vurdering, nødvendig at statlige helsemyndigheter tar initiativ til å styrke dette 
fagområdet, både i forhold til fagets innhold, utdanning og rekruttering.  
 
I tillegg til å styrke samfunnsmedisinen som del av det offentlige legearbeidet, er det 
nødvendig å styrke det daglige, systematiske pådriver-, oppfølgings- og koordineringsarbeidet 
på folkehelsefeltet. En slik funksjon som folkehelsekoordinator bør etableres i samtlige 
kommuner. I den grad det måtte stride mot ideene i det lokale selvstyret å pålegge 
kommunene å opprette en slik funksjon, bør det vurderes å innføre støtteordninger som 
stimulerer kommunene til å iverksette dette tiltaket. Slik Helse Nord RHF ser det, er det 
vanskelig å tenke seg folkehelsearbeidet vesentlig styrket, uten at det avsettes dedikerte 
ressurser og kompetanse i hver enkelt kommune for å ivareta dette feltet.  
 
I lovforslaget er det lagt stor vekt på å styrke faktagrunnlag og dokumentasjon av 
helsetilstanden – og forhold som påvirker helsetilstanden – som grunnlag for å utvikle 
strategier og iverksette tiltak i folkehelsearbeidet. Her er Folkehelseinstituttet gitt en 
overordnet nasjonal oppgave og med fylkeskommunene som aktive regionale medspillere.  
Helse Nord RHF vil understreke det nasjonale, statlige ansvaret for å styrke kunnskap og 
dokumentasjon om folkehelse og samtidig påpeke at eksisterende datakilder bare gir 
begrenset kunnskap om folkehelse i de ulike geografiske områder av landet. Nord-Trøndelag-
undersøkelsene og Tromsø-undersøkelsene er utvilsomt epidemiologiske ”gullgruver” som gir 
betydelig nasjonal innsikt om hvordan folkehelsa utvikler seg i ulike befolknings- og 
aldersgrupper. På 1980- og -90-tallet ga de periodiske 40-årsundersøkelsene viktige og 
supplerende data om utviklingstrekkene i hvert enkelt fylke. Disse undersøkelsene opphørte 
dessverre like etter århundreskiftet. Dersom Folkehelseinstituttet og fylkeskommunene skal 
bli i stand til å ivareta den dokumentasjonen av folkehelse/helsetilstand som loven foreslår, vil 
det, slik Helse Nord RHF vurderer det, være nødvendig å gjenoppta de periodiske 
undersøkelser av befolkningen i hvert enkelt fylke, det være seg i form av spesifikke kohorter 
(aldersklasser, f.eks. 40-åringer) eller representative utvalg av befolkningen.   
 
Det fins utvilsomt kunnskap om folkehelse og forebygging som gir grunnlag for handling og 
tiltak. Samtidig vil Helse Nord RHF påpeke at dette kunnskapsgrunnlaget på langt nær er godt 
nok, og at vi trenger bedre kunnskap, både om ulike tiltaks effekt og om hvilke kostnader og 
mulige/sannsynlige gevinster som kan knyttes til ulike tiltak. Det er videre viktig at 
tidsperspektivet for uttak/realisering av gevinster kan beregnes på en realistisk måte. På 
samme vis som vi stiller krav om kunnskapsbasert diagnostikk og behandling, må vil stille 
krav om at tiltak rettet mot forebygging/folkehelse er kunnskapsbaserte.  
 
Høringsinstansene ble bedt om å uttale seg om hvilken instans som skulle ha tilsyn med 
kommunenes og fylkeskommunenes folkehelsearbeid. Dette tilsynet kan bl.a. utøves ved 
vurdering om helsemessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt i planstrategier og planer. 
Departementet har foreslått to alternativer for hvilken instans som skal være regional 
tilsynsmyndighet, Helsetilsynet i fylket eller Fylkesmannen. Helse Nord RHF vil foreslå at 
dette tilsynet legges til Fylkesmannen. Dette begrunnes med at Fylkesmannen i dag ivaretar 
tilsynet overfor kommunene etter kommuneloven og at tilsynet med folkehelsearbeidet 
berører flere sektorer enn helsetjenesten. Det kan i tillegg være en fordel med en felles 
tilsynsinstans for oppvaver som følger av kommunelov og ny lov og kommunale helse- og 
sosialtjenester.  
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Helse Nord RHF konstaterer at spesialisthelsetjenesten ikke er gitt ansvar for nye oppgaver i 
forslaget til lov om folkehelse. Det er ikke uten videre en mangel, ettersom 
spesialisthelsetjenesten ikke har forebygging eller helsefremmende arbeid som noen primær 
oppgave. Helse Nord RHF vil likevel påpeke at spesialisthelsetjenesten, i kraft av å være 
mottaker av de problemer som skapes gjennom folks livsstil og atferd, akkumulerer betydelig 
kunnskap om forhold som påvirker helsetilstanden, og dermed også om primær- og 
sekundærforebyggende tiltak som kan modifisere og bremse – noen ganger snu – videre 
sykdomsutvikling. I denne egenskap kan spesialisthelsetjenesten også være en 
premissgivende aktør og medspiller innen folkehelsearbeidet. Avtalefestet samarbeid mellom 
helseforetak og fylkeskommunene som regional planmyndighet i folkehelsearbeidet, slik det 
er inngått i Nord-Norge, er en modell som vurderes hensiktsmessig for å utvikle et 
forpliktende samarbeid på prioriterte oppgaver.  
 
På Svalbard er ansvaret for den samlede helsetjenesten tillagt Helse Nord 
v/Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø (UNN). Ansvar og oppgaver bør særskilt 
redegjøres for og presiseres i de nye helselover, herunder folkehelseloven. 
 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret gir sin tilslutning til de premisser og vurderinger som fremmet gjennom 
administrerende direktørs saksframlegg og fremmer disse som sin høringsuttalelse til Helse- 
og omsorgsdepartementet. 
 
 
Bodø, den 12. januar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  
 
Helse- og omsorgsdepartementet: Høringsnotat – forslag til ny folkehelselov, se: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing1/horingsbrev.
html?id=621032  
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Møtedato: 17. januar 2011    
Arkivnr.: 2010/900-3/008    Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30 Dato: 12.1.2011 
 
 
Styresak 3-2011  Høringsuttalelse – forslag til ny lov om  
    kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
 
Bakgrunn og formål 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt ut forslag til ny lov om kommunale helse- 
og omsorgstjenester på høring. Dette forslaget sendes ut samtidig med forslag til ny 
folkehelselov. Begge disse lovforslagene vil sammen med ny nasjonal helse- og omsorgsplan 
være å forstå som Regjeringens viktigste grep for oppfølging av samhandlingsreformen (St. 
meld. nr. 47 (2008-2009)). Sett i sammenheng vil lovforslagene erstatte loven om 
kommunehelsetjenester, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i 
folkehelsearbeidet.  
 
Den nye loven har flere formål: 
• Å harmonisere den kommunale helse- og sosiallovgivningen gjennom en ny felles 

lovgivning 
• Å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen både innad i kommuner og mellom 

forvaltningsnivåene 
• Å legge til rette for at kommunene skal bli bedre i stand til følge opp ansvar og oppgaver 

som følger av samhandlingsreformen 
 

Hovedtrekk i lovforslaget 
De viktigste elementene i lovforslaget kan oppsummeres slik: 
• Kommunenes overordnede ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester 

tydeliggjøres som et ”sørge-for-ansvar”, i tråd med måten dette ansvaret i 2001 ble 
presisert for spesialisthelsetjenesten i helseforetaksloven. I tråd med historiske 
forutsetninger for det kommunale selvstyret i Norge, gir loven ingen anvisning med 
hensyn til hvordan dette ansvaret skal ivaretas i forhold til måter å organisere tjenester på.  

• De plikter kommunene er pålagt gjennom de lover som avløses av ny lov, blir i hovedsak 
videreført, men utformes på en mer overordnet og profesjonsnøytral måte. 

• Det presiseres at kommunene må planlegge, organisere, gjennomføre og overvåke, 
evaluere og justere virksomheten slik at tjenestene er i samsvar med krav i lov og 
forskrift. Tilsvarende presiseringer er foreslått tatt inn i spesialisthelsetjenesteloven.  

• Det klassiske skillet mellom helse- og omsorgstjenester oppheves, med den konsekvens at 
helsepersonelloven skal gjelde for alt personell som yter tjenester etter loven. 

• De pasient- og brukerrettigheter som i dag er knyttet til tjenestene videreføres, men samles 
i pasientrettighetsloven. 

• Kommunenes ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid tydeliggjøres (jf. egen 
høringssak om forslag til ny folkehelselov). 

• Det stilles lovbestemte krav om at alle virksomheter i den kommunale helse- og 
omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten skal drive systematisk arbeid for å styrke 
pasientsikkerheten og det systematiske arbeidet for kvalitetsforbedring. 
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• Det lovfestes å etablere et avtalesystem mellom kommuner og helseforetak som skal sikre 
at aktører og enheter på ulike nivåer samhandler og koordinerer tjenestene slik at 
pasientene mottar helhetlige og sammenhengende tjenester. 

 
Noen innholdsmessige presiseringer i den nye loven 
Ovennevnte kulepunkter av mer generell art er supplert med mer utfyllende og konkretiserte 
bestemmelser i høringsdokumentet for den nye loven. I dette avsnittet listes noen av de 
viktigste: 
• Kommunenes ansvar for å tilby forsvarlige tjenester, inkludert forsvarlighetskrav på 

systemnivå, inkludert krav til å ha forsvarlige journal- og informasjonssystemer 
• Forskriftshjemmel til å pålegge elektronisk føring av pasientjournal  
• Krav om koordinator for pasienter med behov for langvarige tjenester som forutsettes 

samordnet, og om koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 
• Kommunen gis hovedansvar for å utarbeide individuell plan for pasienter som har behov 

for tjenester fra begge nivåene, men med krav om medvirkning fra 
spesialisthelsetjenesten. 

• Det foreslås å forskriftsfeste kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester, basert 
på kriterier for hvilke pasientgrupper eller behandlingsgrupper som skal omfattes. 

• Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter lovfestes. 
 
I høringsnotatet drøftes forutsetninger for at kommunene skal kunne tilby gode alternativer til 
sykehusinnleggelser for pasienter som har behov for døgnopphold, observasjon, undersøkelse 
eller behandling. Det argumenteres med at forslaget om kommunal medfinansiering vil være 
et tilretteleggende insitament for kommunal etablering av slike alternativer i kommunal regi. 
Likevel ber departementet høringsinstansene om særskilt å vurdere behovet for å lovfeste en 
plikt for kommunene til å sørge for døgntilbud på intermediært nivå (prehospitale 
observasjonssenger m. m.). 
 
Departementet foreslår å videreføre dagens kommunelegeordning og betoner samtidig 
fastlegenes sentrale rolle for å nå målene i samhandlingsreformen. I høringsnotatet foreslås en 
presisering av gjeldende forskriftshjemmel om at det kan gis forskrifter om kvalitets- og 
funksjonskrav. I den forbindelse tar departementet sikte på (etter hvert) å foreslå endringer i 
fastlegeforskriften, slik at den mer blir regulert i forskrift og mindre i avtaleverket. Det 
vurderes å presisere denne forskriften med hensyn til hvilke tjenester fastlegene har ansvar for 
å gi listepasientene, samt å vurdere nasjonale kvalitets- og funksjonskrav med tilhørende krav 
om rapportering.  
 
Fordi forslaget om ny lov for kommunale helse- og sosialtjenester er å forstå som nødvendige 
tilpasninger til den forestående samhandlingsreformen, har den også konsekvenser for 
spesialisthelsetjenesten, og forutsetter derfor også justeringer og tilføyelser i denne 
lovgivningen. Her nevnes noen av disse: 
• Ordningen med pasientansvarlig lege avvikles og å erstattes med en pasientansvarlig 

koordinator med et mer avgrenset virkeområde enn det som var forutsatt for 
pasientansvarlig lege.  

• Spesialisthelsetjenesten pålegges å inngå avtaler med kommunene om utskrivningsklare 
pasienter.  

• Hensynet til effektiv elektronisk samhandling skal vektlegges ved anskaffelse og 
videreutvikling av journal- og informasjonssystemer. 
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• Meldeplikten etter § 3-3 om hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig 
personskade, skal ikke som før gå til Helsetilsynet, men adresseres til Nasjonalt 
kunnskapssenter. Med denne endringen vil meldeplikten inngå som ledd i et 
læringssystem, med forbedring – istedenfor kontroll og sanksjon – som formål. 

• Lovfesting av krav til arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet 
  

Lovforslaget omhandler ikke helsetjenesten på Svalbard.  
 
Helse Nord RHF’s vurderinger av forslaget til ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester 
Helse Nord RHF vurderer den foreslåtte harmonisering av lovgivningen på det kommunale 
helse- og omsorgsfeltet som helt nødvendige tilpasninger til den forestående iverksetting av 
samhandlingsreformen. Det vurderes som entydig positivt at kommunens overordnede ansvar 
for helse- og omsorgstjenestene tydeliggjøres og at kommunene dermed gis et ”sørge-for-
ansvar” på linje med det ansvar de regionale helseforetakene i dag har for 
spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF vil også aktivt bifalle de åpninger forslagene i 
høringsnotatet gir for å løse ”sørge-for-ansvaret” i samarbeid med andre offentlige eller 
private virksomheter, der forutsetningene for fullstendig egenregi ikke er tilstede. Dette vil 
særlig være aktuelt for små kommuner. For øvrig vurderes det som viktig at den samlede 
lovgivning, inkludert spesialisthelsetjenesteloven, justeres og tilpasses på en konsistent og 
sammenhengende måte, slik at de primære ansvarsområdene mellom nivåene er så godt og 
entydig avklart som mulig. En slik avklaring er det beste grunnlaget for god samhandling.  
 
Samarbeid og avtaler mellom kommuner og helseforetak 
Det er i løpet av de siste årene inngått en rekke samarbeidsavtaler mellom helseforetak og 
kommuner. I mange deler av landet har slike avtaler lagt et grunnlag for bedre samarbeid 
mellom nivåene, men det materielle innholdet i disse avtalene er nok til dels svært forskjellig i 
ulike foretaksområder. Helse Nord RHF stiller seg derfor positivt til forslaget om en sterkere 
formalisering av samhandlingen gjennom å lovfeste kravet om inngåelse av slike avtaler. 
Erfaringene med inngåelse, vedlikehold og oppdatering av slike samarbeidsavtaler med 
kommunene har imidlertid lært oss at slike prosesser i sum kan bli svært 
transaksjonskrevende. Det er derfor ønskelig at det utvikles nasjonale maler som i overordnet 
forstand regulerer innholdselementene i slike avtaler, og at det legges opp til avtaleprosesser 
som i størst mulig grad standardiserer innholdet i avtalene med de enkelte kommuner. Det er 
derfor en forutsetning for å få håndterlige avtaleprosesser at kommunene i det enkelte 
foretaksområde innbyrdes samordner sine interesser vis a vis helseforetakene.  
 
Fastlegens rolle 
Helse Nord RHF vil gi tilslutning til forslaget i høringsnotatet om å presisere gjeldende 
forskriftshjemmel slik at det kan gis forskrifter om kvalitets- og funksjonskrav for fastlegenes 
virksomhet. Det er behov for å knytte fastlegenes ansvar sterkere til kommunenes 
overordnede ansvar for både forebygging og behandling, og det er behov for å styrke kravene 
til kvalitet og dokumentasjon av praksis. Med utgangspunkt i dokumentasjon av praksis og 
praksisvariasjon, er det viktig å etablere gode og likeverdige dialoger mellom 
fastlegene/kommunene og spesialisthelsetjenesten om hva som er god praksis. Det er videre 
viktig at spesialisthelsetjenesten legger til rette for den faglige understøttelse av kommunene 
og fastlegene som kan styrke kvaliteten i hele pasientforløpet. Helse Nord RHF ser disse 
forslagene primært som en justering og videreutvikling av en fastlegereform som i hovedsak 
må vurderes som vellykket. 
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Profesjonsnøytral utforming: 
Høringsnotatenes forslag om en mer overordnet og profesjonsnøytral utforming av de 
kommunale pliktene vurderes som positivt i forhold til å bygge ned fragmenterte og 
suboptimaliserte løsninger basert på revirtenkning.  Dette vil kunne åpne for mer 
profesjonsnøytrale organisasjonsmodeller, og mer fleksible, innovative og 
samarbeidsorienterte arbeidsmåter. For å lykkes med dette må også utdanningssystemet i 
større grad stimulere til utvikling av mer tverrfaglige samarbeidskulturer. Anvendt på mange 
små og rekrutteringsmessig sårbare kommuner er det likevel grunn til å påpeke at 
profesjonsnøytraliteten også kan innebære risiko i forhold til de viktige hensyn til kvalitet og 
pasientsikkerhet som ellers framheves i høringsnotatene. Slik Helse Nord RHF ser det, bør det 
derfor vurderes om tjenestene – i lov eller forskrifts form – bør gis et såpass tydelig og 
substansielt definert innhold, at det vil fremgå hvilken kompetanse som kreves for å utføre en 
oppgave. På samme måte bør det vurderes å lov- eller forskriftsfeste samarbeid mellom 
kommuner om løsning av oppgaver, når befolkningsunderlaget er for lite for egenregi, og når 
geografien muliggjør samarbeid.  
 
Kvalitet, pasientsikkerhet og læring 
Helse Nord RHF sier seg svært tilfreds med at hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet er så 
sterkt vektlagt i høringsnotatet til ny kommunal helse- og omsorgslov. Det gis derfor 
tilslutning til forslaget om å innføre en ny bestemmelse om plikt til systematisk 
pasientsikkerhetsarbeid i ny helse- og omsorgslov, og en tilsvarende bestemmelse foreslås tatt 
inn i spesialisthelsetjenesteloven. Helse Nord RHF gir også støtte til forslaget om at 
internkontrollforskriften revideres med hensyn på pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedringsarbeid. Det gis videre støtte til at forsvarlighetsplikten gjøres gjeldende 
for kommunene på samme måte som for spesialisthelsetjenesten, og til den presisering av 
forsvarlighetsplikten som forutsetter at kommunen tilrettelegger sine tjenester på en integrert 
og samordnet måte.  
 
Helse Nord RHF gir ellers tilslutning til forslaget om at adressat for meldeordningen (om 
skader m. m.) endres fra Helsetilsynet til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Den 
foreslåtte endringen på dette punkt vil kunne bidra til å øke rapporteringen, skape bedre tillit 
mellom aktørene og bidra til utviklingen av bedre læringskultur i fagmiljøene.   
 
Kommunale døgntilbud for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp 
En av de viktigste begrunnelsene for samhandlingsreformen, er å legge til rette for en mer 
bærekraftig utvikling av helsetjenesten gjennom å avlaste sykehusene for oppgaver som lar 
seg løse på et lavere omsorgsnivå. Det viktigste virkemidlet for å oppnå dette, er utvikling av 
intermediærtilbud i kommunene, slik at fastlegene gis alternativer til sykehusinnleggelse for 
enklere medisinske tilstander. Slike tilbud (sykestuesenger, observasjonssenger e.l..) kan 
etableres i egenregi eller gjennom interkommunalt samarbeid. Etter Helse Nord RHF’s 
vurdering er dette et så fundamentalt element i samhandlingsreformen at plikten til å etablere 
slike tilbud bør lov- eller forskriftsfestes. Helse Nord RHF ser at det kan bli krevende å 
iverksette en slik plikt allerede fra 2012, men er ikke i tvil om at denne plikten bør gjøres 
gjeldende senest ett til to år etter samhandlingsreformens ikrafttreden. Det er imidlertid like 
avgjørende at det økonomiske grunnlaget for etablering av slike kommunale døgntilbud 
understøttes av de finansieringsordninger som vedtas.  
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Ansvaret for å koordinere tjenester 
Behovet for å samordne tjenester er en viktig bærende idé i samhandlingsreformen. Helse 
Nord RHF støtter derfor forslagene om å presisere plikten til etablering av koordinerende 
tjenester både i den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester og i loven om 
spesialisthelsetjenester. Det vurderes også som hensiktsmessig at hovedansvaret for 
utarbeidelse av individuell plan legges til kommunen. Både nærhets- og kontinuitetshensyn 
tilsier en slik løsning. Ordningen med pasientansvarlig lege kan knapt sies å ha fungert 
spesielt godt. Helse Nord RHF er derfor enig i forslaget om å avløse denne ordningen med en 
pasientansvarlig koordinator. Denne rollen som koordinator i spesialisthelsetjenesten 
forutsettes å kunne innehas av andre enn leger, men Helse Nord RHF foreslår at det stilles 
krav om helsefaglig utdanning for innehaveren.   
 
Helsetjenesten på Svalbard 
Lovforslaget bør henvise til de lovbestemmelser som regulerer ansvarsforholdene for 
helsetjenester på Svalbard. I dag er dette ansvaret tillagt Helse Nord, både for kommunale 
helsetjenester og spesialisthelsetjenester, herunder helsemessig beredskap for kriser og 
katastrofer. I gjennomføring av ny helselovgivning må Helse Nord gis ressursmessige 
rammebetingelser som avspeiler det samlede ansvaret, tilsvarende som for fastlands-Norge. 
 
Finansieringsordninger – kommunal medfinansiering 
Helse Nord RHF har i flere tidligere møter med departementet redegjort for argumenter mot å 
innføre kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester:  
1) Både danske og norske beregninger dokumenterer svak eller ingen sammenheng mellom 

dimensjoneringen av henholdsvis kommunale helsetjenester og forbruket av 
spesialisthelsetjenester. 

2) Kommunene har ingen styring med fastlegenes henvisningspraksis. 
3) Medfinansiering som incitament for utvikling av egne tilbud vil derfor ha usikker, men 

mest sannsynlig svak effekt. 
4) En ordning med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester vil svekke den 

finansielle forutsigbarheten både for helseforetakene og kommunene. Risikoen for 
helseforetakene er at det må avgis penger uten å vite hvor meget man får tilbake. For 
kommunene er det en utfordring at de i liten grad har kontroll med sykehusforbruket. 
Denne mangelen på forutsigbarhet vil i særlig grad kunne ramme små kommuner.  

 
Helse Nord RHF’s prinsipale vurdering er derfor at en mer direkte og målrettet 
finansieringsordning ville gitt en raskere og mer effektiv måloppnåelse. De alternative 
medfinansieringsordninger som foreslås i høringsnotatet er imidlertid mer avgrenset enn 
opprinnelig forslag i stortingsmeldingen, og inneholder dermed også mindre risiko. Helse 
Nord RHF vil derfor gi subsidiær tilslutning til det alternativet som innebærer 20 prosent 
DRG-basert medfinansiering av medisinske pasienter. Dette alternativet foretrekkes klart 
framfor det alternativet som begrenser medfinansieringen til medisinske pasienter over 80 år. 
En slik aldersavgrenset ordning vil kunne oppfattes som diskriminerende i forhold til eldre 
pasienters tilgang til sykehustjenester og dessuten ha for svak finansiell stimuleringseffekt.  
 
En medfinansieringsordning med 20 prosent DRG-takst for inneliggende og polikliniske 
pasienter, vil gi et nasjonalt uttrekk for den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten på ca 
3,6 mrd kroner, hvilket for Helse Nord tilsvarer i underkant av 400 mill kroner. Dersom 
kommunene reduserer sitt sykehusforbruk med 10 prosent, vil ”tapte” DRG-inntekter utgjøre 
anslagsvis 40 mill kroner, antagelig betydelig mindre fordi DRG-vekten må forventes å være 
klart lavere enn gjennomsnittet (DRG-vekt=1,0) for de pasientene kommunene overtar.  

Styremøte Helse Nord RHF - 17. januar 2011 side 10



Den usikkerhet som knytter seg til medfinansieringsordningen tilsier behov for en løpende 
dokumentasjon og evaluering av faktisk utvikling. Helse Nord RHF vil dessuten påpeke 
behovet for løpende – gjerne månedlige – avregninger av ISF-inntekter, slik at partene raskest 
mulig kan tilpasse sin virksomhet til aktivitet og inntekter.  
 
Finansieringsordninger – styrking og eventuell øremerking av kommunenes rammer 
Det vil ikke være mulig for kommunene å finansiere alternativer til sykehusinnleggelse 
gjennom å bli tilført 20 prosent av DRG-satsen for en pasient. Også i høringsnotatet er det 
spor av denne erkjennelsen. Følgelig må det legges mer penger i potten, først og fremst 
gjennom at intermediærtilbud delfinansieres via kommunenes rammetilskudd, men også 
gjennom spleiselag med helseforetakene. Slike spleiselag må eventuelt konkretiseres i de 
avtaler som inngås mellom helseforetakene og kommunene. Helse Nord RHF er overbevist 
om at en opptrappingsplan over en 5-10-årspeiode, understøttet av en øremerket styrking av 
kommunenes rammer til dette formålet, ville være et effektivt virkemiddel for å realisere 
samhandlingsreformens ambisiøse målsettinger.  
 
Finansieringsordninger – spleiselagsmodeller 
Spleiselagsmodeller er allerede i dag etablert, både for sykestuene i Finnmark og for 
distriktsmedisinske sentre i Helse Midt-Norge. Disse modellene er i hovedsak basert på en 
tredelt finansiering med det regionale helseforetak, helseforetakene og kommunen som 
likeverdige finansielle bidragsytere. Det kan sies mye positivt om denne modellen som - 
under gitte forutsetninger - har vist seg bærekraftig i ovennevnte områder. En storskala 
implementering må imidlertid forventes å være noe mer finansielt krevende for RHF-/HF-
nivået enn dagens begrensede implementering. Dersom kommunene får hånd om 20 prosent 
av DRG-satsen, vil det dessuten være nødvendig å nedjustere RHF-enes og helseforetakenes 
andel av den totale finansiering i en spleiselagsmodell. Forutsetningene for slike 
spleiselagsmodeller bør derfor utredes nærmere, som ledd i et samlet finansieringsregime.  
 
Finansieringsordninger – sykestuene i Finnmark 
Sykestuene i Finnmark har en helt spesiell tradisjon, funksjon og begrunnelse i et fylke der 
avstandene til sykehus er eksepsjonelt store for nærmere to tredeler av befolkningen. Inntil 
ganske nylig ble imidlertid sykestuene i Finnmark vurdert som en stor økonomisk belastning 
både for Helse Finnmark HF og for de 16 sykestuekommunene. Gjennom sykestueprosjektet 
– i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Helse Nord RHF, Helse Finnmark HF og 
kommunene – har vi imidlertid lyktes med å konsolidere den økonomiske situasjonen for 
sykestuene. Dette har skjedd gjennom tilførsel av midler fra både HOD og Helse Nord RHF. 
Det treårige samarbeidsprosjektet gir inntak til kunnskap og erfaringer som antas å ha 
betydelig nasjonal relevans for samhandlingsreformen og særlig for andre utkantområder, 
både i Nord-Norge og andre deler av landet. Helse Nord RHF vil understreke den helt 
spesielle faglige og avstandsmessige begrunnelse for sykestuene i Finnmark og vurderer det 
derfor som avgjørende at en framtidig finansieringsmodell for denne virksomheten må 
videreføre den finansielle bærekraften i det pågående sykestueprosjektet. Hensynet til 
generelle nasjonale modeller må derfor ikke bli til hinder for å håndtere de spesielle behov og 
utfordringer som knytter seg til opprettholdelse og videreutvikling av sykestuene i Finnmark.  
 
Med unntak for sykehuskommunene Hammerfest (inkludert Kvalsund) og Sør-Varanger, må 
det antas at effekten av intermediærløsninger (les: sykestuene) på sykehusforbruket langt på 
vei allerede er tatt ut, og kommunene har allerede fått tilført ressurser fra helseforetakene som 
medfinansiering av sykestueplassene. Det er følgelig nødvendig å konsekvensvurdere 
forslagene i høringsnotatet i forhold til sykestuene i Finnmark.  
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Helse Nord RHF vil derfor foreslå at disse problemstillingene vies særskilt oppmerksomhet 
av departementet, og at samarbeidet gjennom sykestueprosjektet bør kunne skape et grunnlag 
for å komme fram til gode løsninger. 
 
Finansieringsløsninger – sekvensiell innfasing av ulike delsektorer 
Samhandlingsreformen vurderes som transaksjonsmessig krevende for alle parter. Det er 
viktig å komme i gang, men mulighetene for å lykkes vurderes som bedre gjennom en trinnvis 
implementering. Helse Nord RHF foreslår derfor at medfinansieringsmodellen i første 
omgang (fra 1. januar 2012) avgrenses til den somatiske virksomheten. Dermed er det ikke 
sagt at psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller rehabilitering er mindre 
viktig for samhandling. På disse fagområdene er det imidlertid et behov for å gjøre enn 
innholdmessig avklaring av arbeidsdelingen mellom nivåene: Hva som er 
spesialisthelsetjenester og hva som er kommunehelsetjenester. Helse Nord RHF vil derfor 
foreslå at disse spørsmål prioriteres for faglig utredning. I forlengelsen av en slik helsefaglig 
utredning, bør det også avklares, hvilke finansieringsordninger som bør legges til grunn for en 
eventuell med- eller samfinansiering av disse tjenestene.  
 
Helse Nord RHF vil ellers tilrå at det åpnes for piloter og forsøksordninger på områder som 
foreløpig ikke er tilrettelagt for storskala nasjonal implementering. Slike utprøvende forsøk 
gir grunnlag for erfaring og læring som i neste omgang kan bidra til å kvalitetssikre 
gjennomføring av nasjonale løsninger. Helse Nord RHF vil videre be departementet vurdere 
om det finnes områder som berøres av samhandlingsreformen, der det ville være tjenlig med 
overgangsordninger som ivaretar pasientene på en utvetydig måte.  
 
Betaling for utskrivningsklare pasienter fra dag 1 
Helse Nord RHF sier seg enig i forslaget om at kommunene skal betale for utskrivningsklare 
pasienter fra dag 1 og vil tilrå at døgnprisen som fastsettes blir tilstrekkelig motiverende for at 
kommunene skal ta hånd om disse pasientene. Forslaget om en døgnsats på 3-5000 kr tilsier et 
samlet uttrekk på 500-800 mill kroner for landet som helhet, og anslagsvis tiendeparten for 
Helse Nord. Helse Nord RHF vil likevel fraråde at døgnprisen for kommunene uten videre 
koples direkte til uttrekket fra rammen til helseforetakene. Kostnaden for å motta 
utskrivningsklare pasienter i kommunal regi antas å være klart mindre enn 
marginalkostnadene for å ha slike pasienter liggende på sykehus. Helse Nord RHF vil derfor 
tilrå at førstnevnte kostnader bør legges til grunn for uttrekk av rammen i helseforetakene, 
mens sistnevnte marginalkostnad bør legges til grunn som døgnpris for kommunene.  
 
Helse Nord RHF vil dessuten påpeke behovet for å avklare kriteriene som skal ligge til grunn 
for at pasient skal kunne betegnes som utskrivningsklar. En slik avklaring av må på generelt 
grunnlag avstemmes mellom fagmiljøer på begge nivåer og inngå som del av de avtaler som 
skal regulere samarbeidet mellom helseforetakene og kommunene.  
 
Lokalsykehusenes plass og stilling i samhandlingsreformen 
Både lokalsykehusene og ideene bak samhandlingsreformen har som formål å tilby flest 
mulig helsetjenester så nært folks bosteder som det er faglig grunnlag for. Formålet med 
samhandlingsreformen er blant annet å overføre oppgaver fra sykehus - også lokalsykehus - til 
kommuner. For lokalsykehus med begrenset befolkningsunderlag, kan dette tenkes å få 
konsekvenser for både pasientunderlag og enhetskostnader for lokalsykehusene.  
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Basiskostnader knyttet til beredskap og vaktordninger vil nødvendigvis sette noen grenser for 
lokalsykehusenes mulighet for å tilpasse kostnader til færre pasienter. Helse Nord RHF vil 
gjøre departementet oppmerksom på dette mulige spenningsforholdet og tilrå at det utvikles 
rammebetingelser og samarbeidsløsninger som styrker samspillet mellom lokalsykehusene og 
kommunene. Eventuell ledig kapasitet i lokalsykehusene kan eksempelvis utnyttes til å 
utvikle intermediærløsninger i samarbeid med kommunene i nedslagsfeltet. Slike ordninger er 
etablert gjennom Helseparken som er lokalisert til sykehuset i Mo i Rana og ivaretar viktige 
avlastnings- og rehabiliteringsfunksjoner.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret gir sin tilslutning til de premisser og vurderinger som er fremmet gjennom 
administrerende direktørs saksframlegg og fremmer disse som sin høringsuttalelse til Helse- 
og omsorgsdepartementet. 
 
 
Bodø, den 12. januar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  
 
Uttrykt vedlegg: 
Helse- og omsorgsdepartementet: Høringsnotat – forslag til ny kommunal helse- og 
omsorgslov, se: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing2/horingsbrev.
html?id=621193  
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Styresak 4-2011  Høringsuttalelse – forslag til ny nasjonal  
    helse- og omsorgsplan (2011-2015) 
 
 
Parallelt med de to høringsnotatene om henholdsvis ny folkehelselov og kommunal helse- og 
omsorgslov har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) invitert til høring om utvalgte tema 
som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan. Sammen med forannevnte lover vil 
denne planen danne grunnlaget for gjennomføring av samhandlingsreformen. Den Nasjonale 
helse- og omsorgsplanen vil bli lagt fram som stortingsmelding våren 2011 og behandles i 
Stortinget i løpet av vårsesjonen. Planperioden er fire-fem år (2011-2015) og vil omfatte hele 
helsetjenesten, både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  
 
Tematisk inndelt og nettbasert høring 
Til forskjell fra høringsnotatene om de to nye lovene er høringsprosessen rundt nasjonal 
helse- og omsorgsplan nettbasert, men med samme høringsfrist som for høringsnotatene til de 
to lovene. På nettsiden www.//fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/ finnes alle de 28 tema 
som er lagt ut til høring. Det er også åpnet for å legge inn generelle kommentarer til planen. 
Høringen skjer ved å klikke seg inn på hvert enkelt punkt. Dette saksgrunnlaget er derfor 
utformet slik at det er tilpasset de svarkategoriene som er lagt inn i på departementets nettside. 
Etter styremøtet vil de respektive tekstene, slik styret har vedtatt dem, bli lagt inn. 
 
Innholdet i de tre høringssakene som i dette møtet legges fram for styret i Helse Nord RHF er 
til dels overlappende. Det innebærer at det også er enkelte gjentagelser i saksfremstillingene. I 
denne høringen om nasjonal helse- og omsorgsplan vil det likevel gis begrenset omtale av 
tema som er mer utfyllende besvart i de to øvrige høringssakene. Helse Nord RHF har heller 
ikke sett det som hensiktsmessig å gå inn på alle 28 tema som er lagt inn i den nettbaserte 
høringen, men å fokusere på noen utvalgte tema som vurderes som særlig viktige. Det er 
dessuten prioritert å gi en generell vurdering av planen og planarbeidet.  
 
Formålet med Nasjonal helse- og omsorgsplan 
Problemstillingene rundt samhandlingsreformen er viet stor oppmerksomhet i de tema som er 
presentert for høring. Likevel er formålet med planen langt videre og omfatter hele 
helsetjenesten. Planen er å forstå som et overordnet styrende dokument, noe som fremgår av 
høringsbrevet fra Statsråden, der det står at 
• Nasjonal helse- og omsorgsplan skal bli et mer operativt redskap for prioriteringer 

innenfor de samlede helse- og omsorgstjenester. 
• Nasjonal helse- og omsorgsplan skal sikre god politisk styring gjennom å være et 

strategisk dokument for helsetjenesten. 
 

Målene i planperioden reflekterer i stor grad visjonen for samhandlingsreformen: 
• Øke livskvaliteten for den enkelte og redusere presset på helsetjenesten gjennom å styrke 

innsatsen på helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Styremøte Helse Nord RHF - 17. januar 2011 side 14

http://www./fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/�


• Dempe presset på sykehusene ved å la en større del av tjenestene ytes av 
kommunehelsetjenesten, der dette lar seg gjøre med samme eller bedre kvalitet. 

• Legge til rette for mer helhetlige og koordinerte tjenester gjennom forpliktende samarbeid 
og helhetlige pasientforløp. 

• Sikre en bærekraftig utvikling av helsesktoren gjennom mer effektiv bruk av ressursene. 
 

I resten av dette saksframlegget presenteres de tekstelementer som forutsettes lagt inn i den 
nettbaserte høringen: 
 
Generelle kommentarer 
Helse Nord RHF vil gi sin tilslutning til den situasjonsbeskrivelse og problemforståelse som 
ligger til grunn for de tema som er lagt ut på høring i tilknytning til ny Nasjonal helse- og 
omsorgsplan. Det enkelte tema beskrives i hovedsak på en god og relevant måte, men med 
den risiko som følger av å håndtere enkelttema hver for seg: At den innbyrdes sammenheng 
mellom hvert av fragmentene tapes av syne. Det må i særlig grad være et krav til en 
overordnet og styrende nasjonal plan, at den vektlegger helhet og sammenheng, redegjør for 
målkonflikter og avveininger, og dermed legger et grunnlag for overordnede prioriteringer av 
oppgaver og tiltak.  
 
Høringsbrevet fra statsråden betoner sterkt at planen skal være et ”operativt redskap for 
prioriteringer”. Det er derfor nesten oppsiktsvekkende at prioritering ikke inngår som ett av 
de 28 tema som lagt ut på høring. Ei heller er det i de nettbaserte redegjørelsene gjort noen 
innbyrdes prioriteringer innenfor de enkelte tema med tilhørende mål og virkemidler. Det er 
vanskelig å tenke seg en bærekraftig utvikling av offentlig finansierte helsetjenester uten at 
prioritering settes aktivt på dagsorden. Gapet mellom befolkningens forventninger og 
medisinens muligheter på den ene siden, og tilgjengelige ressurser på den annen side, må 
forventes å øke. Det er derfor viktig å prioritere ressursinnsatsen mot pasienter med størst 
udekkede behov, og mot medisinske tiltak som har effekt og er til nytte for pasientene. Uten 
at politiske myndigheter skal intervenere i kliniske prioriteringsbeslutninger, bør det gjennom 
nasjonale planprosesser utformes ressursmessige rammer og helsepolitiske føringer som et 
materielt og legitimerende grunnlag for underliggende disposisjoner i helsetjenestens ulike 
ledd. Helse Nord RHF vil derfor tilrå at departementet i utarbeidelsen av ny Nasjonal helse- 
og omsorgsplan blir langt tydeligere med hensyn til forslag om prioriteringer og 
ressursdisponeringer i kommende planperiode.  
 
Ivaretakelse av ”sørge-for-ansvaret” tilsier et befolkningsperspektiv på planlegging og 
organisering av helsetjenesten. Det er dette perspektivet som ligger til grunn for 
regionaliseringen av spesialisthelsetjenesten (jf. Stortingsmelding nr. 9 (1974-75)) og som 
bygger på et nivåstrukturert helsevesen med innbyrdes arbeidsdeling og samarbeid mellom 
institusjoner for å dekke mest mulig av befolkningens behov for helsetjenester. Anslagsvis 95 
prosent av pasientene får sine tilbud på spesialisthelsetjenester dekket innen de respektive 
regioner, og i Nord-Norge får ca to tredeler av befolkningen disse behov dekket på 
lokalsykehusnivå. Dette befolknings- og regionaliseringsperspektivet har hittil bidratt til å 
styrke kompetansen og selvforsyningsgraden i alle landets regioner, og har ikke minst hatt 
betydning for utviklingen av helsetjenesten i Nord-Norge.  
 
Helse Nord RHF ser gjerne at dette befolkningsperspektivet revitaliseres og legges til grunn 
for den nye Nasjonale helse- og omsorgsplanen. Uten befolknings- og 
regionaliseringsperspektivet, risikerer vi å få en atomisert helsetjeneste uten samarbeid og 
sammenheng mellom de ulike enheter og nivåer.  

Styremøte Helse Nord RHF - 17. januar 2011 side 15



I et regionalisert helsevesen ivaretas ”sørge-for-ansvaret” for befolkningen i et geografisk 
område nettopp gjennom en sammenhengende og samarbeidende tiltakskjede. Avhengig av 
befolkningsunderlag, innbyrdes avstander, transportmuligheter, vær- og klimaforhold m.m., 
vil de enkelte noder i en slik tiltakskjede kunne være ulikt dimensjonert og ha noe forskjellige 
funksjoner. Lokalsykehusene er viktige noder i denne tiltakskjeden, men hensynet til å 
opprettholde en desentralisert helsetjeneste tilsier at avgrensningen av lokalsykehusenes 
innhold ikke uten videre egner seg for rigid standardisering. Helse Nord RHF vil derfor 
anbefale at det i Nasjonal helse- og omsorgsplan drøftes og gis retning for hvordan generelle 
og overordnede krav til kvalitet og tilgjengelighet kan tilpasses ulike geografiske og 
befolkningsmessige kontekster. Her må det nasjonale likhetsprinsippet praktiseres ved å åpne 
for forskjellige løsninger, men samtidig ivareta kravene til kvalitet og forsvarlighet. Løsninger 
som ikke ivaretar disse kravene kan knapt sies å være bærekraftige.  
 
Bærekraftsresonnementet bør imidlertid utvides til å omfatte mer enn helsetjenestens 
økonomiske rammer. For å være bærekraftige som rekrutterende og utviklende 
arbeidsmarkeder, bedriftsmiljøer og bosteder, er både regioner og lokalsamfunn generelt 
avhengige av god infrastruktur og gode offentlige tjenester. Gode og stabile helsetjenester er 
slik sett viktige forutsetninger for å vedlikeholde og utvikle gode lokalsamfunn og 
bærekraftige regioner. Stillet overfor en framtid der svært mye av verdiskapningen vil skje i 
kystaksen, er dette et viktig perspektiv i den generelle samfunnsplanleggingen på Vestlandet, i 
Trøndelag og i Nord-Norge.   
 
Befolkningsperspektivet ligger også til grunn for kommunehelsetjenesten og 
fastlegeordningen. Samhandlingsreformen og andre utviklingstrekk (demografi, 
kommunikasjoner m. m.) tilsier imidlertid et økende behov for samarbeid mellom 
nabokommuner for å løse nye og mer kompetansekrevende oppgaver. Også 
folkehelsesatsingen ligger vel til for rette for å se utover kommunegrensene. Helse Nord RHF 
vil derfor tilrå at det i Nasjonal helse- og omsorgsplan utformes tiltak som kan bidra til å 
styrke interkommunalt samarbeid for å kunne løse de nye utfordringer som følger av 
samhandlingsreformen. Finansieringsordninger bør utformes slik at de fremmer slikt 
samarbeid.  
 
Helse Nord RHF er enig i at samhandlingsreformen skal bygge på likeverdighet mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dagens asymmetri i forhold til kapasitet og 
kompetanse, ressurser og organisering må brytes. Denne asymmetrien i disfavør av 
kommunesektoren ledsages imidlertid av en motsatt asymmetri på styringssiden: Mens 
helseforetakene kan instrueres gjennom oppdragsdokument og foretaksmøte, er statens 
styringsmandat overfor kommunene langt svakere. Denne forskjellen i statens 
styringsmuligheter kan bli en utfordring for iverksetting av samhandlingsreformen. Helse 
Nord RHF vil derfor foreslå at departementet i ny Nasjonal helse- og omsorgsplan drøfter 
hvilke styringsformer og styringsgrep (lov, forskrift, finansieringsordninger m.m.) som er 
mulige og hensiktsmessige for å sikre iverksetting av målene i samhandlingsreformen. Helse 
Nord RHF vil peke på øremerking av midler i en overgangsperiode som et aktuelt 
styringsgrep.  
 
En ny Nasjonal helse- og omsorgsplan skal være et faglig og helsepolitisk dokument. Det 
åpner for to feller: At planen blir for ensidig faglig-teknisk uten blikk for det politiske 
landskap, eller at den blir for ensidig retorisk med vektlegging av gode formål, men uten å 
problematisere de utfordringer som knytter seg til gjennomføringsfasen.  
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Dersom planen skal bli det operative styrings- og prioriteringsverktøy som forutsatt, er det 
viktig å unngå begge disse fellene. Det er derfor ønskelig at planen kombinerer faglige og 
helsepolitiske resonnementer med et beslutnings- og iverksettingsperspektiv. Dette innebærer 
å ta prosess- og legitimitetsaspektet ved å gjennomføre en plan på alvor.  
 
Både historien og dagsaktuelle hendelser har lært oss at helsetjenesten er et konfliktfylt 
politikkområde, og at det nesten alltid blir mobilisert mot endringsforslag. Slik vil det også bli 
i framtiden, og det er heller ikke mulig å organisere eller planlegge seg ut av slike konflikter. 
Helse Nord RHF vil likevel vurdere det som et fornyende element i en planprosess, om 
departementet også drøfter hvilke samspillprosesser som både kan bidra til å facilitere 
gjennomføringen av planens tiltak, og samtidig skape legitimitet for gjennomføringen. Dette 
dreier seg blant annet om å styrke samhandlingen i hele beslutnings- og 
gjennomføringskjeden, der særlig grensesnittet mellom politikk og foretakssystem vurderes 
som kritisk.  
 
Høringsuttalelser om utvalgte tema innenfor ulike temaområder 
Den nettbaserte høringen er inndelt i seks temaområder med underliggende enkelttema. De 
utvalgte temaer som Helse Nord RHF har valgt å avgi høringsuttalelse om, presenteres her i 
rekkefølge, under hvert enkelt temaområde.  
 
Temaområde folkehelse 
Dette området omfatter følgende enkelttema: Nasjonale folkehelsetiltak, Lokalt 
folkehelsearbeid, Sosial ulikhet og helse, Arbeid og helse, Beredskap og smittevern, 
Internasjonalt helsesamarbeid. Her vises det generelt til Helse Nord RHF’s uttalelse om 
høringsnotatet til ny folkehelselov. Deretter omtales to enkelttema: Beredskap og smittevern 
og Internasjonalt helsesamarbeid. 
 
Beredskap og smittevern 
Det gis tilslutning til beskrivelsen av dagens situasjon om at Norge har god helsemessig 
beredskap for kriser og katastrofer, og et godt smittevern. Helse Nord RHF gir også tilslutning 
til de foreslåtte mål og mulige virkemidler, men med følgende punktvise kommentarer og 
tilføyelser: 
• Under virkemidler bør en fremheve arbeidet med å bygge opp kompetanse og følge opp 

tiltaksarbeidet for å forebygge sykehusinfeksjoner, slik dette er stilt krav om i 
oppdragsdokument til regionale helseforetak. Smittevern inngår for øvrig også i nasjonal 
pasientsikkerhetskampanje. 

• Gjennom Barentssamarbeidet er Norge avtaleforpliktet til programsatsing for reduksjon av 
tuberkulose, og det foregår dessuten prosjektsamarbeid med fokus på HIV/AIDS som må 
følges opp. 

• Utviklingen i Nordområdene og Regjeringens satsing gir nye utfordringer for 
helseberedskapen, der Helse Nord har en særskilt rolle i dag og vil få økte oppgaver i 
fremtiden. Det foreligger i dag forpliktelser gjennom inngåtte avtaler på nasjonalt og 
regionalt nivå. Visumfri sone i grenseområdene mellom Norge og Russland, samt økning i 
ferdsel langt til havs og i havområdene rundt Svalbard er forhold av betydning i denne 
sammenheng. Det anbefales derfor at dette omhandles i planen, både med hensyn til 
endringer i situasjonen fremover, fastsetting av mål og mulige virkemidler.  

• Planen bør også omhandle de særskilte forpliktelser om samarbeid mellom partene på 
Svalbard som inngår i beredskapsarbeidet.  
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Internasjonalt helsesamarbeid 
I planen omhandles internasjonal samarbeid særskilt under folkehelse med vekt på helse og 
helseberedskap. Internasjonalt samarbeid har i dag stor betydning i utvikling av 
helsetjenestene, både for organisering av tjenestene i landene, for utvikling av 
kvalitetsstandarder og indikatorer, utdanning og kompetanseutvikling, forskning og 
innovasjon, samt systemløsninger for informasjonsutveksling. Å møte utfordringene i forhold 
til større andel av befolkning fra andre kulturer, og overfor den samiske befolkningen krever 
også samarbeid mellom landene. Helse Nord deltar i dag i det etablerte Barentssamarbeid 
helse og i nordkalottsamarbeidet. I tillegg er det på mange områder samarbeid mellom 
helseforetak og fagmiljøer internasjonalt. Helse Nord RHF anbefaler at internasjonalt 
samarbeid tas inn i planen under de ulike kapitler, der dette er relevant.  
 
Temaområde Fremtidens kommunehelsetjeneste 
Dette området omfatter følgende enkelttema: Forebyggende helsetjenester, Legetjenesten i 
kommunene, Pleie- og omsorgstjenester, Rehabilitering og habilitering, Tannhelsetjeneste. 
Her vises generelt til Helse Nord RHF’s omfattende uttalelser om høringsnotatet til 
henholdsvis ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny folkehelselov. Deretter 
omtales ett enkelttema, Rehabilitering og habilitering. 
 
Rehabilitering og habilitering 
Helse Nord RHF vurderer dette som et viktig samhandlingsfelt. Samtidig er dette fagområder 
med til dels uklare grenseganger mellom spesialisthelsetjenester og kommunehelsetjenester. 
Helse Nord RHF ser det derfor som ønskelig at Nasjonal helse- og omsorgsplan programfester 
en snarlig faglig gjennomgang av innhold og funksjonsfordeling for disse tjenestene. Det 
frarådes å innføre noen (med)finansieringsordning for disse tjenesteområdene, før en slik 
faglig gjennomgang og avklaring er gjort.  
 
Habiliterings- og rehabiliteringstilbud forutsetter nøkkelpersonell som ergoterapeut, 
sykepleier, fysioterapeut, logoped og sosionom, samt rehabiliteringskompetanse i 
sykepleietjenesten. Helse Nord RHF vil derfor understreke at rehabiliteringsfaglig personell 
og krav til kompetanseutvikling er viktige forutsetninger for at habiliterings- og 
rehabiliteringsoppgaver kan overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. 
Departementet må reelt sørge for at det stilles krav til kommuner som mangler 
rehabiliteringskompetanse, om at de enten i egen regi eller ev. i samarbeid med andre skaffer 
seg slik kompetanse.   
 
De private rehabiliteringsinstitusjonenes plass i rehabilitering og habilitering er svært viktig. 
Disse institusjonene bør etter hvert trekkes aktivt inn i det videre arbeidet med 
implementering av samhandlingsreformen. Helse Nord RHF vil påpeke de store innbyrdes 
forskjellene mellom disse private institusjonene med hensyn til faglig kvalitet og faglige 
ressurser. Noen av disse institusjonene driver utvilsomt spesialisthelsetjenester, mens andre 
institusjoner har et faglig innhold som må vurderes som en førstelinjetjeneste.  
 
Erfaringen har vist at samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten gis best kår 
gjennom fagnettverk for opplæring, kompetanseutvikling og utforming av praktiske 
samarbeidstiltak. Slike nettverk må ha en egen økonomi og ansvarlige personer med dedikert 
tid til å fungere som ”motor” i nettverkene. Helse Nord har lang erfaring med slike faglige 
nettverk i habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Det foreslås derfor at slike nettverk gis en 
viktig plass i implementering av reformen. 
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De regionale helseforetakene er tillagt ansvar for kjøp av private helsetjenester innen 
rehabilitering, psykisk helse og rus. Disse anskaffelsene har et betydelig omfang og stor 
betydning for de samlede pasienttilbudene, spesielt innen rehabilitering. Det har som kjent 
vært betydelig offentlig oppmerksomhet om disse prosessene.  
 
Helse Nord RHF opplever at det er liten forståelse for de rammebetingelser og konsekvenser 
som følger av Forskrift om offentlige anskaffelser. Historisk er dette et område som inntil 
nylig har vært forvaltet gjennom Rikstrygdeverket/NAV. Ansvaret for å forvalte 
anbudsprosesser og avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner har vært en ny og 
krevende erfaring for de regionale helseforetakene. Det er derfor grunn til å anta at det ville 
være nyttig å oppsummere disse erfaringene med sikte på forbedringer. Helse Nord RHF vil 
tilrå at Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan foreslår å 
evaluere anskaffelsesprosessene, med deltakelse fra de regionale helseforetakene, 
kommunene og de private institusjonene og brukerorganisasjonene. Det forutsettes at både 
medisinskfaglig og innkjøpsfaglig kompetanse inkluderes i gruppen/utvalget som skal 
gjennomføre evalueringen, og at de nye utfordringer som følger av samhandlingsreformen må 
inngå i mandatet.  
       
Temaområde Helhet og sammenheng 
Dette området omfatter følgende enkelttema: Sykehusstruktur, Tilgjengelighet, Akuttmedisin, 
Desentraliserte heletjenester, Finansiering av helsetjenester, Psykisk helsevern og rus. Med 
hensyn til sykehusstruktur henvises til punktet Generelle kommentarer ovenfor. Med hensyn 
til finansieringsordninger henvises til uttalelsen om høringsnotatet til ny kommunal helse- og 
omsorgslov. Deretter omtales følgende enkelttema:  
 
Sykehusstruktur 
I omtalen av dette viktige og krevende tema henvises primært til punktet Generelle 
kommentarer, der det argumenteres for at et befolkningsperspektiv legges til grunn for 
planlegging og drift av helsetjenester. Dette innebærer å vurdere sykehusstrukturen i et 
samarbeids- og arbeidsdelingsperspektiv, tilpasset geografiske, avstandsmessige og 
befolkningsmessige forhold. Innhold og oppgaver for det enkelte sykehus må i dette 
perspektiv tilpasses arbeidsdelingen i den tiltakskjede som samlet skal ivareta befolkningens 
behov i et geografisk avgrenset område. I et land med Norges geografi er utfordringen å 
balansere de faglige kravene til kvalitet og kompetanse mot befolkningens behov for nærhet 
og trygghet. Befolkningsunderlaget kan bli for lite og fagmiljøene for små og sårbare, men 
avstandene til andre og bedre utrustede sykehus kan også bli for stor. Derfor dreier spørsmål 
om sykehusstruktur seg både om fag og politikk.  
 
Slik Helse Nord RHF ser det, vil lokalsykehusene fortsatt være viktige noder i vårt 
regionaliserte helsevesen, og i den geografien som preger Nord-Norge og store deler av 
Vestlandet, vil lokalsykehusenes begrunnelse fortsatt ligge i å ivareta viktige akutt- og 
beredskapsfunksjoner. Dette er likevel ikke ensbetydende med at innholdet i lokalsykehusenes 
akuttfunksjon vil forbli statisk. Den må både utvikles og tilpasses i forhold til logistikk og 
faglige krav i den samlede akuttmedisinske kjede. Samtidig vil Helse Nord RHF peke på den 
ekspansive nisjen som den økende andel eldre og kronisk syke pasienter vil utgjøre for 
lokalsykehusene. Samhandlingsreformen bør dessuten gi muligheter for å åpne 
lokalsykehusene for mer utadrettet og nettverksbasert samarbeid med kommunene. I mange 
tilfeller vil også lokalsykehusene være naturlige fysiske noder for samarbeidsprosjekter og 
fellesløsninger for samarbeidende kommuner.  
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Helse Nord RHF viser avslutningsvis til resonnementene under Generelle kommentarer med 
hensyn til betydningen av å gi legitimitet til prosesser og beslutninger i tilknytning til 
endringer i sykehusstruktur. Erfaringene viser at slike saker også er avhengige av at det 
foreligger tilstrekkelig legitimitet blant regionale aktører. Uten slik legitimitet blir statens 
eierstyring i foretaksmøtet ofte et for veikt punkt til å gi bærekraft til slike endringsprosesser.  
 
Tilgjengelighet 
God tilgjengelighet er et viktig kvalitetsmål. Tilgjengelighet dreier seg både om å legge til 
rette for god informasjon om tilbud som finnes, og om å gjøre disse tilbud tilgjengelige ved 
behov. Helse Nord RHF gir tilsutning til de skisserte tiltak, men vil bemerke at god 
tilgjengelighet tilsier tilgang til like gode tjenester (les: samme kvalitet på tjenestene). 
Desentralisering av tjenester er et viktig virkemiddel for å øke tilgjengeligheten for pasienter, 
For mer spesialiserte tjenester må imidlertid tilgjengeligheten ivaretas gjennom god logistikk, 
samarbeid og arbeidsdeling i et regionalisert helsevesen.  
 
Helse Nord RHF vil ellers påpeke at god tilgjengelighet – i betydningen lik tilgjengelighet – 
forutsetter harmonisering av ventetider og mest mulig lik praktisering av retten til nødvendig 
helsehjelp. Videreutvikling av prioriteringsveilederne og opplæring i bruk av disse veilederne 
er viktige virkemidler for å sikre lik tilgjengelighet.  
 
Akuttmedisin 
I høringsdokumentet pekes det på at akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus bør inngå i 
samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak. Her bør forventningen om at 
akuttforskriften skal gjennomføres i praksis i form av obligatorisk tverrfaglig trening i 
akuttmedisinske team tydeliggjøres. Dette er en god måte å heve den akuttmedisinske 
beredskapen og kompetansen i den allmennmedisinske legevakten. 
 
Kurs i akuttmedisin bør gjøres obligatorisk i videre- og etterutdanningen av spesialister i 
allmennmedisin. Det er svært viktig at personell som inngår fra ulike tjenester trener og 
bygger kompetanse i fellesskap. Legevaktsleger og ambulansepersonell bør trene sammen 
med personell fra akuttmottak og andre organisatoriske enheter ved et sykehus.  
 
Et interregionalt utvalg har i 2009 utredet om en ny spesialitet innen akuttmedisin eller 
tilgrensende hoved- eller grenspesialitet, eller et kompetanseprogram som sikrer 
realkompetanse til håndtering av akutte skader og sykdommer, i fremtiden kan bidra til å 
dekke behovene for breddekompetanse i akuttberedskapen ved norske sykehus. Utvalget 
finner ikke at en ny spesialitet vil kunne løse behovene på lokalsykehus med tilpassede 
akuttfunksjoner. Det er likevel skissert alternative utdanningsstrategier innen akuttmedisin i 
norsk legeutdanning. Akuttberedskapen anbefales å være basert på leger med påbygning av 
akuttmedisinsk kompetanse til å gjøre initial diagnostisering og behandling, livreddende 
prosedyrer samt ev. stabilisering ved behov for videre transport.  
 
Helse Nord RHF anbefaler derfor at det opprettes et formelt kompetanseområde i 
akuttmedisin. Et slikt kompetanseprogram vil også innebære et betydelig løft for 
legevaktsmedisinen her i landet. Generelt er det for øvrig viktig med bedret akuttmedisinsk 
kompetanse innenfor de fleste spesialiteter.  
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Desentraliserte spesialisthelsetjenester 
Helse Nord RHF gir tilslutning til situasjonsbeskrivelse, mål og mulige virkemidler. Nærhet 
og tilgjengelighet er viktige aspekter ved kvalitetsvurderingen av helsetjenesten, og sammen 
med økt fokus på pasientrettigheter har dette økt behovet for desentralisering av deler av 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder ikke minst i geografiske områder der bosettingsmønster, 
avstander og kommunikasjoner, vær og klima skaper spesielle utfordringer for befolkningens 
tilgjengelighet til sykehus. Behovet for desentraliserte tjenester er særlig stort for eldre 
pasienter og pasienter med kroniske lidelser.  
 
Helse Nord RHF vil understreke at disse utfordringene må løses gjennom 
samarbeidsordninger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, og understøttes av 
økonomiske, faglige (opplæring, veiledning, hospitering, fagnettverk m.m.) og andre 
virkemidler (for eksempel samarbeidsavtaler). Dette vil være særlig viktig i forhold til 
rekruttering og stabilisering av fagmiljø og kompetanse. Både sykestuefunksjonene i 
Finnmark og helsetjenesten (inklusive beredskap) på Svalbard er gode eksempler på 
desentralisering av tjenester som avstandskompenserende tiltak. Etableringen av 
distriktsmedisinske sentre (Alta, Nord-Troms, Midt-Troms m. m.) er andre eksempler.  
 
Ambulante tjenester vil være viktig for å kunne opprettholde og videreutvikle desentraliserte 
tilbud på spesialisthelsetjenester. Helse Nord RHF vil understreke behovet for styringshjemler 
eller avtaler som kan forplikte helsepersonell til å delta i slike ambulante ordninger som del av 
den alminnelige tjenesteplikt. Slik deltagelse bør inngå som del av ansettelseskontrakten for 
offentlige leger og inngå i avtalegrunnlaget for private spesialister. Telemedisinske løsninger 
og IKT-systemer må utvikles og tilrettelegges som sentrale verktøy i desentralisering og 
samhandling. 
 
Finansieringsordninger 
Dette tema er grundig kommentert i uttalelsen til høringsnotatet til kommunal helse- og 
omsorgslov. Samme tekst blir derfor foreslått lagt inn i den nettbaserte høringen om ny 
Nasjonal helse- om omsorgsplan.  
 
Psykisk helse og rus 
Helse Nord RHF vurderer disse områdene som å ha særlige behov for kunnskaps- og 
kvalitetsløft. Det bør stilles høyere krav til det faglige innholdet i disse tjenestene, og dermed 
også større krav til personellets kompetanse. For å kunne oppnå målet om et likeverdig tilbud 
til befolkningen, må det vurderes om det skal lov- eller forskriftfestes at en spesialist skal 
gjøre rettighetsvurderinger. Når en henvisning sendes spesialisthelsetjenesten, skal henviser 
være sikker på at denne blir vurdert og rettighetsvurdert av spesialist (psykiater eller 
psykologspesialist).    
 
For å kunne vurdere kvaliteten innen psykisk helse og rusfeltet, og for å kunne måle eventuell 
kvalitetsforbedring, er det behov for bedre dokumentasjon av klinisk praksis (resultater). 
Helse Nord RHF vil derfor foreslå at arbeidet med å etablere kliniske kvalitetsregistre innen 
disse felt gis prioritet. I den grad det vil ta kortere tid å utvikle kvalitetsindikatorer med 
akseptabel kvalitet, er dette også et mulig tiltak, men det kan ikke erstatte behovet for 
fullverdige og komplette kvalitetsregistre. Det foreslås likevel at det igangsettes et arbeid på å 
finne kvalitetsindikatorer som måler effekten av behandling i spesialisthelsetjenesten (SHT).  
 
Det er også viktig at det stilles krav til kvalitet i primærhelsetjenesten. Innenfor psykisk 
helsevern og TSB er det erfaringer som viser at bl.a. at henvisninger fra fastlege ofte er for 
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dårlige og mangelfullt utfylt. Det bør stilles faglige kvalitetskrav til innholdet i en henvisning 
fra fastlege til spesialisthelsetjenesten. Fastlegenes deltagelse i samarbeidsmøter om og med 
pasienter må også kvalitetssikres.  
 
Når det gjelder pasienter med angst og depresjoner foreslår Helse Nord RHF at denne 
pasientgruppen inkluderes i arbeidet med prosjektet ”Raskere tilbake”.    
 
For øvrig slutter Helse Nord RHF seg til mål og mulige virkemidler som er skissert i den 
nasjonale helse- og omsorgsplanen. 
 
Temaområde Ny pasientrolle 
Pasientforløp og brukermedvirkning 
Helse Nord RHF vurderer det som viktig å legge til rette for helhetlige pasientforløp og god 
samhandling i hele tiltakskjeden. Departementet ber om vurdering med hensyn til om 
gjeldende regelverk bør endres, slik at det i større grad understøtter gode og forsvarlige 
pasientforløp. Departementet foreslår ingen lovendring i forhold til problemstillingene her, 
men ber om synspunkter. Helse Nord RHF støtter departementets vurdering om at en 
eventuell lovendring ikke bør forseres, i alle fall ikke før samhandlingsreformen har fått virke 
en stund, og man ser hvor problemene ligger. Rettsliggjøring av denne type samarbeidssaker 
innebærer en risiko for å skape nye og uforutsette problemer, fordi ansvar flyttes ut av 
fagmiljøene og rettsliggjøres. Det er ofte til pasientens beste at det faglige skjønnet ikke får 
for snevre rammer. 
 
Fra et pasientperspektiv er det svært viktig å ha stort trykk på arbeidet med å etablere gode og 
helhetlige pasientforløp. Pasient- og brukerorganisasjonene må derfor gis en viktig rolle i 
kvalitetssikring av dette arbeidet.  
 
Helse Nord RHF gir full støtte til forslaget om etablering av en felles helseportal for 
helseinformasjon til pasienter og brukere i Norge. Tjenesten bør ha solid helsefaglig 
bemanning innen hele spektret av helsetjenester, og med åpningstid på kvelder og i helger (jf. 
servicetilbudene fra store forsikringsselskaper og banker). Det bør videre utvikles gode 
supplerende nettjenester, basert på brukerbehov og grensesnitt tilpasset brukerne. Erfaringene 
fra nåværende telefontjeneste har relevans som kan brukes i dette arbeidet. En slik helseportal 
må utvikles i tett samarbeid med brukerorganisasjonene, både i planlegging og 
implementeringsfasen.     
 
Vi vil også understreke betydningen av å videreutvikle lærings- og mestringssentrene. De 
regionale foretakenes erfaringer med helsepedagogiske metoder og kvalitetsutvikling bør 
være en viktig premiss for arbeidet.     
 
Det bør stilles mer tydelige og konkrete krav til kvalitet og prioritering av brukermedvirkning 
på systemnivå. Helse Nord RHF’s regionale brukerutvalg er kjent med de 13 prinsipper for 
brukermedvirkning som er vedtatt av Helse Sør-Øst RHF, og Helse Nord RHF vil framheve 
disse som et meget godt utgangspunkt for regionale strategier for brukermedvirkning på 
systemnivå.  
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Temaområde Kvalitet og faglighet  
Kvalitet og læringskultur 
Helse Nord RHF vurderer det skjerpede fokus på kvalitet som avgjørende for å forbedre 
tilbudet til pasientene og for å styrke helsetjenestens legitimitet i befolkningen. Det er derfor 
viktig å legge grunnlaget for å utvikle en kvalitets- og læringskultur, både gjennom et 
normsettende lederskap, kunnskapsbaserte retningslinjer og dokumentasjon av praksis. Gode 
systemer for avvikshåndtering og regelmessige fagrevisjoner vil også bidra til å styrke 
læringskulturen og det kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeidet.  
 
Forskning og innovasjon 
Helsetjenesten er en av samfunnssektorene som er mest avhengig av forskning og innovasjon, 
både for å ivareta de økte krav til faglig utvikling og kvalitetsforbedring, og for å tilpasse seg 
nødvendige driftsmessige omstillinger. Helse Nord RHF finner det derfor viktig at forskning 
og innovasjon får en tydelig plass i Nasjonal helse- og omsorgsplan, og gir sin tilslutning til  
departementets forslag i kapitlet ”Forskning og innovasjon”. Helse Nord RHF vil presisere at 
forskning og innovasjon må søkes ivaretatt både i forhold til utvikling av nye medisinske 
metoder, industrialisering av ny teknologi og utvikling av nye arbeidsmåter (organisering, 
arbeidsflyt/logistikk m.m.).  
 
Den styrking av klinisk forskning innen spesialisthelsetjenesten som har skjedd i løpet av de 
siste årene – godt understøttet av de regionale helseforetak – må videreføres og 
videreutvikles. Helse Nord RHF ser det imidlertid som viktig at det også skjer et 
forskningsløft for kommunehelsetjenesten, både kvantitativt og kvalitativt. Det er fortsatt 
behov for å styrke den allmennmedisinske forskningen, og samhandlingsreformen utløser nye 
behov for en helsetjenesteforskning med pasientforløp som fokus.  
 
Kunnskap i helsetjenesten 
Kravet om at helsetjenesten skal være kunnskapsbasert er skjerpet, både i form av basiskrav 
til kompetanse hos helsepersonellet og krav om at kunnskapen kontinuerlig oppdateres. I den 
nettbaserte redegjørelsen for dette tema er det et punkt under virkemidler om å ”sørge for at 
ledere på alle nivåer i helsetjenesten tar ansvar for at god kunnskap blir tilgjengelig og blir 
benyttet”. Dette lederansvaret må imidlertid understøttes av systemer som holder orden på, 
oppdaterer og tilgjengeliggjør nødvendig og relevant faglig dokumentasjon. Helse Nord RHF 
vil dessuten påpeke den betydningen forskningskompetente ledere kan ha for spredning av ny 
kunnskap i helsetjenesten. I Helse Nords forskningsstrategi for 2010-2013 er det derfor 
vedtatt – som ett av flere virkemidler – å styrke forskningskompetansen på ledernivå.  
 
Kravet om at forskningsbasert kunnskap skal omfatte hele helsetjenesten, også de kommunalt 
organiserte helse- og omsorgstjenester, er økende. Ikke minst vil samhandlingsreformen bidra 
til å skjerpe kompetanse- og kunnskapskravene til den kommunale helsetjenesten. Helse Nord 
RHF vil understreke det ansvaret spesialisthelsetjenesten har for opplæring og veiledning i 
kommunehelsetjenesten. Men like viktig er det at ”de nye omsorgsforskningssentrene som er 
etablert i tilknytning til høgskoler som utdanner helse- og sosialpersonell, skal bidra til å 
styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling til kommunene og 
utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren”. Helse Nord RHF gir 
sin tilslutning til at disse virkemidlene vil kunne bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget i 
omsorgssektoren. Slik Helse Nord RHF ser det, er det viktig at ansvaret for denne typen 
forskning og kunnskapsspredning klart adresseres til kompetansemiljøer utenfor 
spesialisthelsetjenesten. 
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Pasientsikkerhet 
Helse Nord RHF sier seg svært tilfreds med at dette tema er gitt en tydelig plass i de 
nettbaserte notater som er sendt på høring i tilknytning til Nasjonal helse- og omsorgsplan. 
Arbeidet med å styrke pasientsikkerheten inngår som en viktig del av det generelle 
kvalitetsforbedringsarbeidet og er gjennom den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen gitt 
høy prioritet.  
 
Helse Nord RHF viser til sine uttalelser om høringsnotatene til de to lovene om henholdsvis 
folkehelse og kommunale helse- og omsorgstjenester, og gir sin tilslutning til forslagene om å 
innføre nye bestemmelser om plikt til systematisk pasientsikkerhetsarbeid. Slike 
bestemmelser foreslås tatt inn både i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i 
spesialisthelsetjenesteloven. Det gis også støtte til forslaget om å revidere 
internkontrollforskriften, slik at den bedre ivaretar hensyn til pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedringsarbeid.  
 
Helse Nord RHF gir i det hele tatt sin generelle tilslutning til de virkemidler som foreslås 
iverksatt og vil særlig nevne det nasjonale lærings- og rapporteringssystemet som foreslås 
utviklet og driftet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Helse Nord 
RHF vurderer det som positivt at meldesystemet for rapportering av uønskede hendelser – 
som ledd i det nye læringssystemet – gis ny adressat, fra Helsetilsynet til Kunnskapssenteret.  
 
Legemidler og legemiddelbruk 
Det gis generell tilslutning til departementets situasjonsbeskrivelse, målsettinger og forslag til 
mulige virkemidler. Utover dette vil Helse Nord RHF komme med følgende kommentarer og 
tilføyelser: 
• Overvåking av antibiotikabruk har i dag et viktig fokus og bør muligens omtales særskilt i 

planen. 
• Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet et eget oppdrag om å 

gjennomgå legemiddelforsyningen ved kriser og katastrofer, herunder forsyningssikkerhet 
og behov for (nasjonale) beredskapslagre. Det pågår også et samarbeid om etablering av 
felles liste over kritiske legemidler. Dette kan tas inn i situasjonsbeskrivelsen, i 
målformulering og under virkemidler. Alternativt at dette tas inn under beredskap og 
smittevern. 

• Etablering av Nasjonal kjernejournal fremheves som et viktig tiltak i 
samhandlingsreformen. En oppdatert medikamentliste er nødvendige helseopplysninger, 
og bør være en del av kjernejournalen. 

• I helseforetakene må legemiddelhåndtering ha stort fokus, og arbeidet med utvikling og 
vedlikehold av systemer og rutiner må prioriteres. Den farmasøytiske kompetansen som 
forvaltes gjennom sykehusapotekene kan utnyttes bedre og mer målrettet gjennom økt 
tverrfaglig samarbeid. Det kan i denne forbindelse vurderes om sykehusapotekene på 
legemiddelområdet bør få status som lærings- og mestringssentre. 

 
Helse Nord RHF støtter også forslaget om å etablere et nasjonalt lærings- og 
rapporteringssystem for spesialisthelsetjenesten, noe som vil gi et bedre grunnlag for 
årsaksanalyse og felles kategorisering av avvik, også på legemiddelområdet. 
 
Både farmasøytiske tjenester og apotektjenester for øvrig bør inkluderes når samarbeid og 
avtaler inngås mellom helseforetak og kommuner. 
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Helseregistre og biobanker 
Helse Nord RHF gir sin tilslutning til departementets vurderinger, målsettinger og tiltak for å 
styrke utbredelse og bruk av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. Formålet 
med disse registrene er å legge til rette for bedre og mer kontinuerlig epidemiologisk 
overvåkning av sykdommer og å fremskaffe dokumentasjon av klinisk praksis som kan føre 
til kvalitetsforbedring i helsetjenesten.  
 
Helse Nord RHF vil særlig framheve betydningen av å videreføre arbeidet med storskala 
implementering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og at virkemidler som kan bidra til 
raskere utbredelse og mer komplett registrering bør omtales i Nasjonal helse- og omsorgsplan.  
 
I tilknytning til samhandlingsreformen vil Helse Nord RHF dessuten påpeke behovet for 
registre som gjør det mulig å dokumentere hele pasientforløp på tvers av tjenestenivå. Det er 
videre ønskelig at det etableres systemer for dokumentasjon og evaluering av allmennlegenes 
kliniske praksis.  
 
Temaområde Helsepersonell 
Utdanning og rekruttering 
Helse Nord RHF deler den virkelighetsbeskrivelse som ligger til grunn for departements 
fremstilling av dette punkt. Det vil bli en stor utfordring å utdanne og rekruttere tilstrekkelig 
kvalifisert helsepersonell i årene som kommer, og ingen mindre utfordring å sørge for en 
rettferdig funksjonell og geografisk fordeling av helsepersonell. Samhandlingsreformen vil 
dessuten øke kommunenes behov for kompetanse, noe som er en særlig utfordring for små 
kommuner i utkantstrøk. Helse Nord RHF vil i samarbeid med KS Nord-Norge utarbeide en 
strategisk kompetanseutviklingsplan for å møte disse utfordringene.  
 
Helse Nord RHF vil understreke behovet for både å sørge for tilstrekkelig utdanningskapasitet 
ved universiteter og høgskoler, og samtidig sørge for gode tilbud på videre- og 
etterutdanningssiden. Dette bør videre legges til rette for at ”voksne” ufaglærte i 
kommunehelsetjenesten får fagbrev og følges opp med etterutdanning.  
 
Helse Nord RHF vurderer det ellers som viktig at både grunn- og videreutdanningene styrker 
det tverrfaglige samarbeidet. Dette kan skje gjennom større grad av felles undervisning, og 
med mer vekt på å utvikle ferdigheter i kommunikasjon og samhandling og styrke 
engasjementet for å ivareta helhetlige pasientforløp.  
 
Helse Nord RHF vil for øvrig komme med følgende punktvise kommentarer til dette tema: 
• Utdanningen forutsettes gjennomført i nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene, men 

på en mer integrert måte enn i dag.  
• Kliniske praksisplasser er viktige for å sikre relevans, kvalitet og ferdighetsutvikling.  
• Hensynet til pasientsikkerhet tilsier større bruk av simulerings- og ferdighetslaboratorier 

som inngangsportal for ferdighetsutvikling. 
• Praksisplasser er viktige for rekruttering, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
• Kommunenes ansvar for å ivareta utdanning og opplæring bør lovfestes, slik tilfellet er for 

spesialisthelsetjenesten. 
• Det vil både styrke innholdet i utdanningene og virke rekrutterende om man også i 

kommunene får til en sterkere kopling mellom utdanning, forskning og praksis.  
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Helse Nord RHF vil avslutningsvis påpeke at også spesialisthelsetjenesten har betydelige 
rekrutteringsutfordringer i framtiden. Det gjelder ikke minst i forhold til lokalsykehusene. Det 
er derfor viktig at både grunn- og videreutdanning gis et innhold som legger til rette for arbeid 
og karrierer i lokalsykehusene. De behov som disse institusjonene har for spesialisert 
breddekompetanse må søkes ivaretatt, bl.a. gjennom innhold og organisering av 
spesialistutdanningene.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret gir sin tilsutning til de premisser og vurderinger som er fremmet gjennom adm. 
direktørs saksframlegg og fremmer disse som sin nettbaserte høringsuttalelse adressert til 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
Bodø, den 12. januar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Uttrykt vedlegg: 
 
Helse- og omsorgsdepartementet: Høringsnotat – forslag til ny nasjonal helse- og 
omsorgsplan (2011-2015), se: https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/  
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