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Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 
Generelle høringssvar.  
  
Nordland fylkeskommune, enstemmig  
vedtak i fylkesrådet 18.1.2011 
Fylkesrådets vedtak 
1. Fylkesrådet ønsker velkommen en mer helhetlig helseplanlegging som 
reflekterer dagens  
helseutfordringer. Høringsgrunnlaget demonstrerer på en god måte 
regjeringens ambisjoner om å utvikle  
enda bedre og mer tilpassede helsetjenestetilbud i tråd med 
Samhandlingsreformens intensjoner. Den  
nye planlagte funksjonsfordeling mellom stat og kommune i forhold til 
pasientoppfølging er godt ivaretatt i  
beskrivelsene av ønsket utvikling. 
2. Det blir viktig at de tjenesteområder som påvirkes av 
Samhandlingsreformen og de tilhørende nye lover  
ikke påfører kommunene oppgaver som fører til uhåndterlige utgifter og 
for store utfordringer med å  
skaffe kompetent arbeidskraft. Fylkesrådet vil anbefale at de endringer 
det legges opp til i  
funksjonsfordelingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommune må gis en 
gradvis innføring som  
muliggjør kommunale økonomiske og organisatoriske tilpasninger 
3. Fylkesrådet forutsetter at kommunale merkostnader som følge av nye 
oppgaver blir fullfinansiert fra  
statens side. Endringer i forhold til pasientforløp må ikke iverksettes 
før kommunene er sikret økonomiske  
rammer for å imøtekomme endringene. 
4. Det må utarbeides nasjonale kriterier for innleggelse og 
utskrivelse av sykehus. Nasjonale kriterier vil  
hindre at det lages ulike kriterier fra sted til sted i landet. Dette vil 
også sikre en likebehandling av pasienter  
uavhengig av bosted og sykehustilknytning. 
5. En helseplanlegging må på en tilfredsstillende måte gjenspeile de 
store utfordringer vi har gjennom  
dominansen av livsstilsrelaterte kroniske sykdommer. Denne utvikling i 
sykdomsbildet kan vi ikke  
behandle oss bort fra og vil bare kunne bremses opp og eventuelt snus 
gjennom et godt helsefremmende  
og primærforebyggende arbeid. Det aller meste av et slikt arbeid skjer 
utenfor helsetjenestene. Her ligger  
vårt største helsepotensial. Et forsterket fokus på det helsefremmende og 
primærforebyggende arbeid  
parallelt med en nasjonal plan med hovedfokus på helsetjenestene synes 
derfor nødvendig.  Fylksrådet  
tilrår at den nasjonale helseplanlegging gjenspeiler denne tosidigheten i 
helseutfordringene og at arbeidet  
med en separat handlingsplan for folkehelsearbeidet initieres.   
6. En nasjonal handlingsplan for det helsefremmende og 
primærforebyggende arbeid vil kunne  



videreutvikle delmål og strategier som foreliggende høringsgrunnlag kun 
presenterer summarisk. En slik  
handlingsplan vil bedre kunne bygge opp det nødvendige tverrsektorielle 
perspektiv, ansvarliggjøre de  
ulike sektorer og konkretisere delmål og tiltak i en grad som forplikter 
staten til offensiv handling også på  
dette helseområdet. Fylkesrådet støtter statens ambisjoner om å utarbeide 
en plan for helsetjenestene  
som sikrer oss en av verdens beste helsetjenester. Fylkesrådet anbefaler 
at de nasjonale helseambisjoner  
blir løftet og utfylt gjennom en nasjonal handlingsplan for det 
helsefremmede og primærforebyggende  
arbeide, som kan være med å sikre oss en nasjon med verdens beste helse. 
7. Forslaget til ny folkehelselov regulerer kommuners og 
fylkeskommuners ansvar for folkehelsearbeidet.  
Gjennom denne lov tilføres særlig kommunenivået store nye oppgaver. Uten 
kommunal kompetanse og  
kapasitet på området vil lovens krav og forventninger til kommunene ikke 
kunne nås. Flertallet av  
kommunene mangler dette nødvendige ressursgrunnlag. Det anmodes derfor om 
at staten medvirker til å  
sikre det minimum av kompetanse og kapasitet som trengs framover i det 
kommunale arbeid. Hver  
kommune uansett størrelse må bygges opp med koordinatorstilling med 
ansvar for et målrettet og  
tverrsektorielt folkehelsearbeid i tråd med innholdet i forslaget til ny 
folkehelselov. 
8. Planen omhandler det regionale folkehelsearbeidet under kapittelet 
lokalt folkehelsearbeid. Regionale  
folkehelsepartnerskap eller folkehelseallianser bør integreres i 
planarbeidet som viktig del av regionalt  
folkehelsearbeid. Regionale folkehelseallianser har et uforløst 
potensiale. Det bør utredes hvordan man  
kan utløse potensielle regionale synergieffekter som foreligger innenfor 
folkehelsefeltet gjennom å bringe  
regionale aktører inn i et tettere samarbeid. 
9. I arbeidet med å redusere sosiale helseforskjeller må statlig 
økonomisk virkemiddelbruk åpne opp for en  
bruk som bedre vil kunne nå sosioøkonomisk og sosiokulturelt 
vanskeligstilte grupper. Det regionale nivå  
må sammen med kommunene gis større frihet i å utvikle slik tilpasset 
bruk. Den statlige styringen med  
bruken av spillemidler til anlegg er et slikt eksempel hvor effekten i 
dag antakelig er økte helseforskjeller.  
Staten må samtidig koordinere det arbeid som trengs for å fylle begrepene 
helsefremmende barnehage, - 
skole og  -arbeidsplass med et reelt innhold. Disse arena vil alle kunne 
virke sosialt helseutjevnende på  
en god og inkluderende måte.      
10. I utviklingen av forebyggende helsetjenester anmodes staten om å 
medvirke til etablering og drift av  
kommunale frisklivssentraler. Dette bør skje både gjennom økonomiske 
etablerings- og driftstilskudd og  
gjennom å mobilisere de kommunale helseprofesjoner til aktivt samarbeid. 
11. Økningen i mentale helseproblemer gjør at skolehelsetjenestens 
ansvar og arbeid på området må styrkes.  
Utfordringene må løftes sterkere fram gjennom barnehagenes og skolenes 
virksomhet. 



12. Som del av arbeidet med å sikre utdanning og rekruttering tilpasset 
morgendagens utfordringer, må staten  
gjennom sine høgskole- og universitetstilbud også utvikle den kompetanse 
som trengs i oppbyggingen av  
det helsefremmende og primærforebyggende arbeid. 
  
Bodø den 11.01.2011 
Marit Tennfjord 
fylkesråd for Kultur og miljø 
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