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Høringsuttalelse  — ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov, samt
nasjonal helse- og omsorgsplan
Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (Ui0) støtter Universitet- og høyskolerådets høringsuttalelse

og Dekanmøtets uttalelse om ny kommunal helse- og omsorgslov. I tillegg ønsker vi å kommentere følgende

momenter i forslaget om både ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og nasjonal helse- og

omsorgsplan.

Det medisinsk fakultet ved Ui0 vil påpeke en inkonsistens i lov- og planforslagene med hensyn til

kommunenes nye og vesentlig mer omfattende oppgaver og ansvar, og mangelen på å spesifisere

kvalifikasjons-/kompetansekrav i den komrnunale helse- og omsorgstjenesten. Etter vår mening vil den

nye folkehelseloven og kommunehelse- og omsorgsloven ikke la seg oppfylle med mindre det stilles

spesifikke krav til kommunene om mer avansert klinisk kompetanse både når det gjelder tidlig identifisering

av behov for forebyggende, helsefremmende, rehabiliterende, samt lindrende behandling og høy kompetanse

i å utvikle og tilby slike tjenester til en svært variert og sammensatt bruker/pasientgruppe. Høy kompetanse

på disse områdene vil  være  avgjørende for å sikre pasientsikkerheten i de kommunale helse- og

omsorgstjenestene og gjøre kommunene i stand til å ivareta de utvidede oppgavene og ansvarsområdene.

Dette vil kreve endringer i eksisterende utdanningsprogrammer for helseprofesjonene, slik at disse fokuserer

tydeligere på helse- og omsorgstjenestene i primærsektor. Men det er også behov for utvikling av særskilte

studieprogrammer som er mer målrettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Eksisterende

utdanningsprogram kvalifiserer ikke kandidatene til disse fremtidige oppgavene. Det er behov for

utdanninger som i tillegg til teoretisk kunnskap, gir de nødvendige kliniske ferdigheter gjennom veiledet

praksis i kommunehelsetjenesten til å kombinere forskningsbasert kunnskap med praktisk utøvelse i det

komplekse systemet som helse- og omsorgstjenesten i kommunene er. Slike studieprogram vil etter

fakultetets mening være nødvendig på mange områder og fagfelt (f. eks. innenfor geriatri, psykisk helse,
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fysioterapi, etc.). Samtidig må det stilles krav til kommunene om å ha personale med relevante

forskningskvalifikasjoner, dersom forskningsinnsatsen i denne sektoren skal styrkes, slik intensjonen er.

I løpet av de siste 60 år er legerollen i Norge gradvis blitt dreid over mot sykdomsbehandling på individnivå,

mens de samfunnsmedisinske aspektene tidligere hadde en langt større plass. Intensjonene i forslaget til ny

folkehelselov fordrer at legerollen igjen i sterkere grad må omfatte samfunnsmedisinsk kunnskap, og at det

blir etablert basis i stillingsstrukturer m.v. for at legene skal kunne posisjonere seg for å benytte slik

kunnskap i praktisk arbeid sammen med andre aktører i kommunen. Dette innebærer at det blir nødvendig å

styrke og revitalisere undervisningen i anvendt samfunnsmedisin i profesjonsutdanningen i medisin. Det kan

bidra til å bedre rekrutteringen til samfunnsmedisinske stillinger i kommunene og bedre kvaliteten på de

medisinske delene av folkehelsearbeidet.

Plandokumentene er basert på en forståelse av at helsetjenestene skal være kunnskapsbasert og ytes av

kompetent personale uavhengig av tjenestenivå. Som dokumentene understreker, er det behov for fortsatt tett

samarbeid mellom universitetene og universitetssykehusene, bl.a. for å sikre rask implementering av

forskning. Vi mener slikt samarbeid må utvikles også for å å sørge for at andre sykehus og de kommunale

tjenestene også kan fylle sin fremtidige funksjon med en forsknings- og kunnskapsbasert praksis. Videre er

slikt samarbeid helt nødvendig for å sikre relevant forskning av høy kvalitet innenfor alle fagfelt utover

spesialisthelsetjenesten, samt for å sikre en forskningsbasert utdanning i klinisk praksis . Det må iverksettes

tiltak som sikrer etableringen av slike samarbeidsstrukturer.
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