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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til nevnte lovutkast og høringsbrev av 18.10 2010.
Internt i NSF har dokumentet blant annet vært til uttalelse i Rådet for sykepleieetikk og flere
av våre faggrupper.

Høringssvaret er delt i to, en generell del som inneholder de overordnede synspunktene fra
NSF og en del hvor vi kommenterer enkelte kapitler i lovforslaget.

Generelle kommentarer
NSF er positive til hovedtrekkene i utkast til ny folkehelselov, og er enig i at loven er et viktig
tiltak for å kunne nå samhandlingsreformens intensjon om å fremme folkehelse, utjevne
sosiale helseforskjeller og sikre at folkehelse prioriteres. Videre er NSF enig i at kommunene
gjennom lovverket må gis et tydelig ansvar som gjenspeiler folkehelseperspektivet,
forebygging og tidlig intervensjon.

Lovforslaget representerer en nytenkning i folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv der
innsatsen ble rettet mot forebygging av konkrete sykdommer, til et perspektiv som retter
oppmerksomheten mot forhold som påvirker helsen.

NSF er enig i at folkehelsearbeid krever systematisk og langsiktig innsats både i og utenfor
helsetjenesten, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. NSF støtter lovforslaget i at
fremtidsrettet folkehelsepolitikk er sektorovergripende, og det er viktig å se på folkehelse
som et politisk ansvar som berører hele befolkningen.

NSF er sterkt uenig i, og bekymret for at lovforslaget legger opp til profesjonsnøytrale
tjenester, med unntak for legene, og stor lokal frihet til organisering av tjenestene.
Konsekvensene, mener NSF, kan bidra til enda større sosiale ulikheter i helsetilbud og
dermed også i folks helse. NSF mener at det nye lovverket må konkretisere tjenestenes
innhold for å unngå økte forskjeller mellom kommunene og landets befolkning.

NSF vil understreke at kommunen også i dag er ansvarlig for det helsefremmende og
forebyggende arbeidet, men at dette arbeidet i dag utføres av helsetjenesten i kommunen.

www.sykepleierforbundet.no
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Del 1 Noen sentrale temaer:

Styrking av folkehelsearbeidet
NSF mener at det er viktig å styrke folkehelsearbeidet og at økt satsning på forebygging og

helsefremmende arbeid er en investering i fremtiden. Vi mener forebyggende helsearbeid må
ha et livsløpsperspektiv og at det må etableres et velfungerende lavterskeltilbud til alle
aldersgrupper.

God forebygging innebærer blant annet tett oppfølging av kronikere, god rehabilitering,
læring og mestring. Målet er bedre livskvalitet og å forhindre unødig bruk av
sykehustjenester. Oppdages problemene tidlig, kan det settes inn tiltak for å hindre at
sykdommer utvikles til mer alvorlige lidelser. Dette gjelder for alle aldersgrupper. Som
eksempel kan nevnes at det må satses mer på forebygging, rehabilitering og tiltak som gjør
det mulig for eldre å bli boende i eget hjem. Fallforebygging og funksjonsforbedrende tiltak
gir besparelse for samfunnet og den enkelte. 95 % av hoftebrudd skyldes fall.

Arbeid, utdanning og læring er en viktig del av folkehelsearbeidet. Mange unge kommer aldri
inn i arbeidslivet noe som ofte henger sammen med frafall i videregående skole. Økt satsing
må rettes mot det å få flere til å gjennomføre skole og utdanning. Arbeidslivstilknytning er
viktig for enkeltmenneskers fysiske og psykiske helse. Arbeid er ofte helsefremmende. Det er
derfor av stor betydning å legge godt til rette for at personer med helseproblemer, sykdom og
yrkeshemming i økt grad kan delta i arbeidslivet. Dette er særlig viktig i et
folkehelseperspektiv.
Bedriftshelsetjenesten er en faglig ressurs både på individ-, gruppe- og ledernivå.
Bedriftssykepleier har en viktig rådgivende og undervisende funksjon, og har en viktig rolle
når det gjelder å koordinere arbeidet med: avhengighetsproblematikk, psykiatri,
seniorpolitikk, sykefravær, inkludering og tilrettelegging.

Profesjons- og organisasjonsnoytral helsetjeneste i lovforslaget
For å nå regjeringens mål i folkehelsearbeidet har helsesektoren et særlig ansvar for å
synliggjøre helsekonsekvensene av politikk, tiltak og tverrsektoriell samhandling. For å
ivareta dette ansvaret må helsetjenestetilbudet og behovet for kjernekompetanse
tydeliggjøres i nytt lovverk.

Lovutkastet til ny folkehelselov er både profesjons- og organisasjonsnøytralt. Departementet
ønsker ikke å binde opp kommunene med særskilte organisatoriske eller personellmessige
løsninger. Det er derfor i lovutkastet ikke lagt føringer for hva som kreves av kompetanse for
å utføre de ulike tjenestene, eller hvem som skal vurdere hvilken kompetanse som trengs.
Dette kan skape usikkerhet om hva som er tilstrekkelig kompetanse når det gjelder utførelse
av enkelte tjenester. Høringsnotatet hevder videre at hvis kommunene bindes opp i bestemte
profesjons- eller bemanningskrav kan det føre til fortrengsel for personellgrupper som også
kan dekke aktuelle funksjoner på en forsvarlig måte. Departementet mener videre at
profesjonsnøytralitet er gunstig for å fremme sammensetningen av fagkompetanse på tvers
av profesjoner og deltjenester; at det vil motvirke at noen fremstår som mer viktige enn de
andre. Dette er NSF uenig i.

Etter NSFs mening vil profesjonsnøytralitet føre til en svekkelse av det fagspesifikke, og det
vil først og fremst ramme de pasientgruppene som det er fokus på i Samhandlingsreformen;
de som har sammensatte og komplekse hjelpebehov og stort behov for koordinerte tjenester,
samt de som vil profitere på økt forebyggende og helsefremmende innsats. Gode individuelle
helsetjenester, god samhandling mellom tjenesteområder og rundt den enkelte pasient sikres
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i et team av faglig kompetente profesjoner. Den fagspesifikke kompetansen som utøves av
andre enn leger må sikres og omtales gjennom et tydelig lovverk.

Innføring av profesjonsnøytralitet begrunnes med kommunenes behov for hensiktsmessig
organisering av tjenestene, ut fra lokale ønsker og behov. Begrepet hensiktsmessighet kan
se ut til å ta plass for å erstatte et gjennomgående krav om forsvarlighet. Profesjonskulturer
med sterk identitet og stolthet fremmer kvalitet og samhandling.

Faglig forsvarlighet
Lovutkastet legger til grunn at folkehelsearbeidet skal være forsvarlig. Forsvarlighetskravet
på folkehelseområdet knyttes opp til om kommunen i sin virksomhet driver folkehelsearbeidet
på en slik måte at det ikke medfører vesentlig tap av leveår i god helse, eller at det
opprettholdes vesentlige helseforskjeller. Departementet mener videre at dersom kommunen
unnlater å følge opp utfordringer og unnlatelser som medfører vesentlig tap av liv i god helse,
er dette uforsvarlig. Dette gjør at forholdet mellom folkehelse og helsetjenester er viktig, også
i vurdering av om kommunens folkehelse blir forsvarlig ivaretatt.

NSF er uenig i at forsvarlighetskravet er en betegnelse på en kvalitetsmessig minstenorm. Vi
støtter Statens helsetilsyns oppfatning om at kjernen i forsvarlighetskravet kan betegnes som
god praksis. Faglig forsvarlighet må være en norm for god praksis, løftet opp fra
minstenivået. Først og fremst fordi det er forskjell på om det skal lovfestes en grenseverdi
mellom lovlig og ulovlig tjenesteutøvelse eller om det skal være en norm som blant annet er
forankret i profesjonenes kompetanse og myndighetenes retningslinjer.

Kunnskap i kommunen tverrsektorielt og i kommunens helsetjenesten
Det er et politisk mål at folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert. Regjeringen foreslår i
høringsnotatet at kommunene skal få et tydeligere krav om å ha oversikt og samle kunnskap
om helsetilstand og sosiale helseforskjeller i kommunen. Med kunnskapsbasert
folkehelsearbeid menes i høringsnotatet:

o Overvåke helsetilstanden i befolkningen, slik at helseproblemer kan oppdages tidlig
® Overvåke viktige påvirkningsfaktorer for helse
• Samle, systematisere og evaluere erfaringer fra praktisk folkehelsearbeid
o Oppsummere og tilrettelegge tiltaksrelevant årsaksforskning og effektforskning

En sentral oppgave i det nasjonale folkehelsearbeidet er å fremme tverrsektorielt arbeid, øke
sektorenes og ikke minst ledernes kompetanse innen forebyggende og helsefremmende
arbeid, slik at folkehelse ivaretas på alle kommunens politikkområder. Videre må
kommunens ledere sikre at folkehelse blir en integrert del av kommunens plan- og
prosessarbeid. Flere av bestemmelsene i lovforslagets kapittel 2 og 3 forutsetter at det
foreligger ulike typer kompetanse for å utføre kommunenes ulike oppgaver innen
folkehelsearbeid. Dette er NSF uenig i. Vi mener at kommunene i stor grad mangler
kompetanse til det strategiske og operative folkehelsearbeidet.

For å ivareta det brede tverrsektorielle folkehelsearbeidet må helsesektorens rolle, ansvar og
kompetansekrav tydeliggjøres i nytt lovverk. Det er avgjørende med kunnskap om hvilke
forebyggende tiltak som har dokumentert effekt. For å sikre befolkningens helse vil det være
et stort behov for datasamling, fagutvikling og forskning slik at kommunehelsetjenesten
enkeltvis og samlet lan utvikle seg til lærende organisasjoner.
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For å nå målsettingen om kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten mener NSF det har
avgjørende betydning at nødvendig kompetanse og kapasitet, samt at metoder og verktøy
som stimulerer til dette tas i bruk. NSF er opptatt av at ledere på alle nivå må legge til rette
for at medarbeidere innhenter forskningsresultater som har betydning for praksis. Bruk av
kvalitetssikrede prosedyreverk som Praktisk Prosedyrer i Sykepleie (PPS), samt faglige
standarder og retningslinjer er sentrale elementer i kvalitetsarbeidet. Det er avgjørende at
metoder for kunnskapsbasert folkehelsearbeid blir gjort lett tilgjengelig.

NSF mener videre at det må etableres robuste faglige og organisatoriske miljøer og
virksomheter for å beholde dyktige fagfolk og rekruttere nye. NSF vet at sykepleiere søker
seg til arbeidsplasser hvor de kan bruke sin kompetanse i stimulerende fagmiljøer, hvor de
jobber sammen med kvalifisert helsepersonell og hvor pasientenes behov for helsehjelp er
grunnlaget for bemanningsplanen.

NSF viser for øvrig til kapittel 17 i høringsdokumentet om behov for helsefaglig kompetanse
hvor kun samfunnsmedisinsk kompetanse, kommunelege/fastlege nevnes spesifikt. Praksis
og erfaring i dag er at hovedtyngden av kommunenes helsefremmende og forebyggende
arbeid er lagt til- og blir utført av annet helsepersonell enn legene, ikke minst til helsesøstre.

Folkehelsearbeid og kommenes helsetjenester
	NSF mener en hovedutfordring for kommunenes folkehelsearbeid er begrenset lokal

kapasitet og kompetanse. Evalueringer og tilsynsrapporter viser kapasitetsutfordringer med
for få stillinger, små stillingsbrøker og stor andel ikke spesialutdannet personell.

Det må videre sikres helsefaglige kompetanse på ledelsesnivå i kommunen slik at det i
rådmannens ledergruppe finnes kompetanse innen folkehelse- og
helsefremmende/forebyggende arbeid. Det er videre viktig med en sterk organisatorisk
forankring av det forebyggende arbeidet i kommunene. NSF er enig i departementet i at for
mange kommuner vil hovedutfordringen være å tilrettelegge en organisering som sikrer
medvirkning fra flere aktuelle enheter/avdelinger og sektorer, og tilføre disse tilstrekkelig
ressurser.

Slik NSF oppfatter fremtidig organisering av folkehelsearbeidet må kommunens ledere
skoleres i å tenke hvordan kommunens ulike sektorer påvirker folks helse. Helsetjenesten i
kommunen får en viktig rådgivende og koordinerende funksjon for å bidra til å skaffe oversikt
over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer.

NSF mener at en kapasitetsøkning vil være avgjørende for å realisere regjeringens mål om
god implementering av ny folkehelselov.

Folke helsekoordinator
Folkehelsekoordinator har en koordinerende og en samordnet rolle. I dag har de svært ulik
utdanning og kompetanse og tilsvarende ulik grunnlagskunnskap om folkehelsearbeidet.
Intensjonen i lovforslaget er at stillingen skal favne et stort og sektorovergripende
ansvarsområde og skal koordinere folkehelsearbeidet i forhold til mange ulike fagområder.
Folkehelsekoordinator skal være en ressurs for kommunen og det må derfor stilles krav om
kompetanse innen fagfeltet. Blant flere aktuelle yrkesgrupper mener NSF at helsesøster
innehar slik kompetanse.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten
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Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge
sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner og

	

beskytter mot helsetrusler. Det er viktig å kunne komme tidlig inn med lavterskeltilbud til
familier i vanskelige og sårbare situasjoner. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lokale
lavterskeltilbud til 1.1 millioner barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre, samt
gravide. I tillegg har helsestasjons- og skolehelsetjenesten en særlig oppmerksomhet rettet
mot barn og unge med spesielle behov og sårbare og utsatte grupper. Helsestasjons- og
skolehelsetjenesten møter tilværet 100 % av barn på helsekontroller på helsestasjonen i
dag, og tjenesten når derfor alle sosiale lag i befolkningen.

Helsesøstre har en unik rolle i kommunenes folkehelsearbeid, gjennom sin
spesialkompetanse på helsefremmende og forebyggende arbeid spesifikt rettet mot
målgruppen barn og unge. Hovedtyngden av helsesøsters innsats skal være folkehelserettet,
dvs. på gruppe- og befolkningsnivå. Helsesøster er den eneste profesjonen som har en

	

spesialutdanning spesifikt rettet inn mot målgruppen barn og unge 0 - 20 år, i forhold til
fagområdet helsefremmende og forebyggende arbeid, på arenaen helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Dette er særegent for Norge.

	

Det er karakteristisk for helsesøstertjenesten at den aktivt oppsøker og gir tilbud til alle,

	

til
forskjell fra diagnostikk og behandling hvor man er avhengig av at den som trenger hjelp selv
tar initiativet. Mange sidestiller helsesøstertjenesten med helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Dette er ganske naturlig da helsesøstre utgjør ca. 80 % av
bemanningen innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Imidlertid skal tjenesten også
bestå av lege, jordmor og fysioterapeut, men helsesøster er grunnstammen i tjenesten.

NSF mener at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal nevnes eksplisitt i loven. Det
handler om vi fortsatt ønsker en universell lavterskeltjeneste for barn, unge og deres foreldre,
eller en utvikling med fremvekst av private tilbud og at fastlegene skal ivareta oppfølgingen
av barn og ungdom. Vi ser at stadig flere kommuner splitter opp tjenesten og legger deler av
oppfølgingen til fastlegen - eks. 4 års-kontroller. NSF vil advare mot en slik utvikling, og det
kan tolkes slik at lovforslaget understøtter dette siden verken helsestasjon/
skolehelsetjenesten eller helsesøster er nevnt i lovforslaget. Vi tror ikke at barn og ungdom
får bedre helsefremmende og forebyggende helsetjenester eller samfunnet mer helse for
hver krone, ved å legge dette arbeidet over på fastlegene.

Brukerne av helsestasjons- og skolehelsetjenesten er godt tilfredse med tilbudet de får i dag,
bortsett fra at tilgjengeligheten spesielt i skolehelsetjenesten er for dårlig.
Helsestasjon og skolehelsetjeneste har bred kompetanse på barn og unges helse og
utvikling, en helhetlig tilnærming til barn, unge og familier, og et fokus på mestring og

	

ressurser som er vi er redd vil svekkes om det medisinske fokuset blir enda sterkere. A
skulle bygge opp all kommunal helsetjeneste rundt fastlegen, vil etter NSFs mening være å
gi slipp på et viktig prinsipp om å yte tjenester på det beste og lavest tilgjengelige
omsorgsnivå. Med tilnærmet 100 % oppslutning er helsestasjonen en universell arena det er
verdt å bygge videre på. Innenfor rammene av helsestasjons- og skolehelsetjenesten har
også legene en viktig funksjon. Gjennom internasjonalt samarbeid ser vi styrkene ved den
norske modellen. I stedet for å strekke seg mot modeller med stadig sterkere legeforankring
(jfr. Storbritannia), burde man styrke det universelle tilbudet Norge gjennom tiår har bygd
opp.

Lavterskeltilbud til voksne
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NSF mener at forebyggende helsearbeid må ha et livsløpsperspektiv. I dag har ikke voksne
et organisert sted som de kan oppsøke, utenom fastlegene, hvis de har bekymring om egen
helse og trenger svar på spørsmål som angår seg selv, eller familie og venner.

NSF mener at det må etableres lavterskeltilbud til voksne hvor alle kan henvende seg med
ulike forespørsler om helse og kropp. Der skal de få kunnskap om hvordan de kan ta ansvar
for egen helse, ved å forebygge eller leve best mulig med sin helse- eller funksjonssvikt. De
skal også få hjelp til å komme videre i systemet hvis det er behov for det.

Lavterskeltilbudene skal imøtekomme befolkningens behov for informasjon, helsehjelp og
opplæring, med et spesielt ansvar for forebyggende helse innen f. eks vektproblematikk,
diabetes, høyt blodtrykk, psykisk helse osv, og i forhold til pasienter som har kroniske
lidelser. Lokale lærings- og mestringssentra bør integreres og bli en del av lavterskel -
tilbudene.

NSF støtter St.meld.nr . 47 beskrivelse av behovet for tidlig intervensjon. Det er helt i tråd
med hva vi ser i andre land der flest mulig pasientgrupper behandles i 1. linjen. Det betinger
imidlertid tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i kommunene. Hovedårsaken til at det hittil
ikke er utviklet en sterkere kommunal rolle på helse- og omsorgsområdet, vurderes å være at
kommunene ikke har hatt forutsetninger for å utvikle tilstrekkelig robuste faglige og
organisatoriske miljøer og virksomheter, slik at de har slitt med å rekruttere og beholde
fagpersonell.

Psykisk helse og rus
NSF mener det er positivt at psykisk helse løftes frem som et tydelig folkehelseutfordring og
at det er viktig og behov for en bred og omfattende satsing på det helsefremmende og
forebyggende arbeidet innen psykisk helse. For å kunne fremme helse og forebygge
sykdomsutvikling bør det være en lav terskel til psykisk helsehjelp. Det forebyggende
arbeidet må skje både i og utenfor helsetjenesten og målgruppen er alle sosiale lag og alle
aldersgrupper. God psykisk helse er et felles ansvar på tvers av sektorer og ulike
forvaltningsnivåer. Forebygging og tidlig intervensjon er et satsningsområde, men mange får
dessverre ikke alltid den hjelpen de trenger tidlig nok.

Sykepleiere/spesialsykepleiere har en sentral rolle med sin breddekunnskap med fokus på
grunnleggende behov, og spesialistkompetanse for å utføre psykisk helsearbeid i
kommunen. Psykiatriske sykepleiere følger ofte personer og grupper over lengre tid, gjerne i
hjemmene og har et helhetlig fokus på hygiene, ernæring, omgivelser, livsstil - menneskets
totale situasjon i samspill med seg selv og omgivelsene. Psykiatrisk sykepleier arbeider for å
styrke individers mestring av dagliglivets aktiviteter, både i hjemmet og i institusjon.
Sykepleierne representerer en av grunnpilarene i et tverrfaglige samarbeid og helhetlig
tjenestetilbud. Erfaringene tilsier at fastlege først kontaktes når medikamenter skal
foreskrives eller sykemelding er aktuell.
Psykiatriske sykepleiere har kunnskap om faktorer i nærmiljøet og samfunn som fremmer

god psykisk helse.

Folkehelse til den eldre befolkningen
Helsefremmende arbeid er viktig også for den eldre befolkningen. God helse handler om mer
enn fravær av sykdom. Å leve et godt liv selv om man er hjelpeavhengig er en utfordring for
den enkelte og familien.

Eldre mennesker er mer utsatt for ulykker enn yngre, både hva gjelder fall, og trafikale
ulykker og skader. Den generelle utforming av samferdsel må tilrettelegges for myke
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trafikanter som eldre. Og likeledes må man sikre at nye offentlige bygg har universell
utforming og er tilpasset handikappede, og eldre menneskers særlige behov.

I forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid trenges det sykepleiers kompetanse for
å kartlegge også friske eldres ressurser. Det er viktig at friske eldre hjelpes til å holde seg
friske. Det kan nevnes etablering av Seniorsenter som tilbyr aktiviteter som trim, turer i skog
og mark, dans, osv. I tillegg kan senterne gi tilbud om hjemmebesøk til alle som fyller 75 år i
inneværende år. Med sin kompetanse og sitt kliniske blikk vil sykepleieren kunne oppfatte
hvordan den som mottar besøk egentlig har det, og om den eldre for eksempel har vært
utsatt for vold i hjemmet. Til dette kreves spesiell kompetanse, med både moralsk og etisk
innsikt og tilnærming.

Konsekvensen av at kommunene kutter i kompetanse og kapasitet går ut over
pasientsikkerhet og eldres trygghet. De eldre pasientenes vern mot unødig skade og uhell
som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser, er uverdig i dagens helse-
Norge.

Jordmortjenesten
På lik linje med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er jordmortjenesten en sentral del av
kommunens folkehelsearbeid som må lovreguleres i ny folkehelselov. Som helsesøster har
jordmor en skreddersydd utdanning, fra i år med master i jordmorfag; for å ivareta sitt
samfunnsmandat, Forankring av lokal jordmortjeneste er drøftet i samhandlingsmeldingen
hvor regjeringen konkluderer med at lokal jordmortjeneste fortsatt skal være et kommunalt
ansvar i kombinasjon med at kommuner og helseforetak inngår avtaler om jordmortjenesten
som sikrer felles utnyttelse av ressursene.

Helsedirektoratet utarbeidet i desember 2010 Veileder IS-1877 Et trygt fødetilbud -
Kvalitetskrav til fødselsomsorgen.

Veilederen skal gi grunnlag for utvikling av et enda bedre og mer forutsigbart fødetilbud, med
kvalitet i alle ledd. Veilederen inneholder kvalitetskrav til fødselsomsorgen innen:

® Svangerskapsomsorgen
• Fødsel- og barselomsorgen
® Følgetjenesten

Økonomiske konsekvenser
Departementet mener at ny folkehelselov vil bidra til å sikre bedre prioriteringer og
målrettede tiltak inn mot helseutfordringer, dermed kan eventuelle merkostnader som følge
av ny folkehelselov for kommunen håndteres innenfor allerede gjeldende budsjettrammer.
Dette er NSF uenig i. NSF mener det må en reell kompetanse-, kapasitets- og
kvalitetsforbedring til for å styrke helsefremmende/forebyggende og folkehelsearbeidet på
landsbasis.

Ifølge høringsdokumentet er det kun den statlige støtten til fylkeskommunenes
folkehelsearbeid som skal styrkes.

Del 2 Kommentarer til kapitlene i lovforslaget

Kapittel 1- Innledende bestemmelser

Org.nr.: NO 960 893 506 MVA
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§ 1 Formål
NSF støtter formålsparagrafens intensjoner, og er enig i at folkehelsearbeidet skal bidra til å
møte de utfordringer samfunnet står ovenfor blant annet når det gjelder sykdomsutvikling,
økende antall eldre med sammensatte lidelser, miljøutfordringer som har innvirkning på folks
helse mv.

NSF savner en konkretisering av folkehelsearbeidet, og en lovregulering av kommunens
helsetjenestetilbud, samt en lovregulering av kjernekompetanse som kreves for å
gjennomføre formålsparagrafens intensjoner.

Kapittel 2 - Kommunens ansvar
§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
Oversikten skal baseres på punkt b. kunnskap fra de kommunale helse- og
omsorgstjenestene, jf. Helse- og omsorgsloven § 3-4.

I høringsforslaget til Helse- og omsorgsloven foreslås Forskrift nr. 450 videreført.
Forskriften tydeliggjør helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvar for å bidra til slik
kommunal oversikt. Dette mener NSF er en vesentlig og nødvendig presisering for at
helsestasjons- og skolehelsetjenesten fortsatt skal ivareta og videreutvikle dette arbeidet.

For at kommunene skal kunne oppfylle ansvaret for oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer, trengs ikke bare bistand fra nasjonale helsemyndigheter. Nasjonal
statistikk er viktig, men vi vet at det er til dels store forskjeller både i helsetilbud og - tilstand
innenfor kommuner/byer. Eksempelvis varierer levealder med ca. 10 år i Oslo øst kontra
Oslo vest. Dette understreker behovet for god, lokal statistikk.

Forslaget om en egen kommunal (evt. interkommunal) analyseenhet utenom helsetjenesten,
er NSF tvilende til ut fra kjennskap til faktiske ressurser i kommunene. En løsning kan være
at fylkeskommunalt/regionalt nivå har hovedansvar for å utarbeide statistikk, som brytes ned
til kommunenivå og gjøres tilgjengelig for kommunene i form av rapporter, ikke datasett som
vil kreve ytterligere bearbeiding.

Arbeidet som er startet og skissert i Nasjonalt meldingsløft' og Samhandlingsreformen må
følges opp, slik at vi i løpet av kort tid når målet for elektronisk samhandling mellom
kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og fastlegene.

§ 6 Mål og tiltak
Det sies i tredje avsnitt at kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte
kommunens helseutfordringer. I innledende kommentarer under kap. 13.2.2 handlingsplikt
understrekes det at "Kommunens ansvar må vurderes innenfor de rammer som kommunen
arbeider innenfor i forhold til kapasitet og ressurssituasjon for Øvrig,..." Med andre ord
legger man ikke opp til en tydelig prioritering og styrking av folkehelsearbeidet gjennom økte
rammer, noe som også understøttes i innledende kapittel 20.2. NSF mener at det er
nødvendig med tydeligere nasjonale føringer på hvordan ekstra midler til kommunene skal
prioriteres, om man ønsker å oppnå en reell styrking av folkehelsearbeidet, jfr. side 165
tredje avsnitt.

1 Helsedirektoratets Nasjonale meldingsløft:
http://www.helsedirektoratet.no/samspill/handlingsprogram nasjonalt meldingsl ft 2009
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Videre i tredje avsnitt i § 6 nevnes eksempler på nødvendige tiltak. NSF mener at en
konkretisering av noen tiltak, kan virke begrensende fremfor å stimulere til et mangfold av
tiltak. Jfr. erfaringene med barnevernloven hvor noen støttetiltak er nevnt i loven med den
konsekvens at det i all hovedsak er disse støttetiltakene barnevernet tilbyr.

I innledende kapittel 13.2.2 sies det at Helsedirektoratets veiledning til kommunene vil være
knyttet til tiltak og eventuelt prioriteringsverktøy, og ikke til selve prioriteringen. NSF ser
betydningen av lokal kunnskap og lokale prioriteringer, men erfarer at mange
kommuner/kommunale tjenester også ønsker en tydeligere veiledning på selve
prioriteringsspørsmålene. Vi mener derfor at dette bør inngå i helsedirektoratets veiledning.

I innledende kapittel 13.3.7 Psykisk helse savner NSF en omtale av Foreldreveilednings-
programmet, som er et primærforebyggende og universelt tilbud til foreldre - anbefalt av
både Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Programmet er egnet
både for foreldre og ansatte som arbeider med barn.

Kapittel 3 - Miljørettet helsevern
Departementet understreker i høringsdokumentet kapittel 14 at miljørettet helsevern
tjenesten i kommunene er en viktig oppgave og ressurs inn i det brede folkehelsearbeidet.
Når departementet beskriver miljørettet helsevern som foregår langs to akser, blir dette
veldig utydelig (s. 117). I høringsnotatet henvises miljørettet helsearbeid til kapittel 2 -
Kommunes ansvar §§ 4 og 6, og ikke til kapittel 3 - Miljørettet helsevern. Disse uklarhetene
bidrar til at det blir vanskelig å finne lovgrunnlaget vedrørende miljørettet helsevern i ny
folkehelselov.

Departementet understreker behovet for god faglig kompetanse i kommunen for å ivareta
miljørettet helsevern og trekker frem helsesøsteres viktige kompetanse - og igjen, er ikke
denne kompetanse lovregulert. Som argument for å beholde miljørettet helsevern tjenesten i
kommunen mener departementet at dette vil styrke fagfeltet lokalt inkludert å rekruttere
fagfolk til området. NSF er enig i denne begrunnelsen, men savner en loveregulering av blant
annet helsesøster, og ikke kun legene som er nevnt i lovforslaget.

§ 8 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
Kommentar til innledende kapittel 17 Behov for helsefaglig kompetanse i kommunene og
kapittel 19 Internkontroll og tilsyn.

Det vises i kapittel 17 til at miljørettet helsevern i hovedsak utføres av helsekonsulenter (53
årsverk) og MHV-ingeniører (190 årsverk). Helsesøstre og leger med henholdsvis 127 og
106 årsverk, spiller imidlertid en betydelig rolle i det kommunale miljørettede helsevernet
spesielt i små kommuner.

I § 8 omtales kun behovet for betydningen av legekompetanse. NSF støtter at den
medisinske funksjonen i kommunene bør styrkes og dermed omtales, men finner det svært
mangelfullt av øvrig helsefaglig kompetanse ikke nevnes. Selv om kommunelegene sitter
med oppgavene i henhold til lovteksten, vet vi at disse i praksis oftest delegeres - og da
gjerne til kommunens helsesøstre. Et eksempel er håndteringen av influensapandemien; den
ville aldri lyktes i så stor grad hadde ikke helsesøstre bidratt med sin kompetanse både i
planlegging og gjennomføring. Andre eksempler er tuberkulosearbeid/miljøundersøkelser,
annen massevaksinasjon, smitteoppsporing, veiledning på helsespørsmål osv. At den
faktiske situasjonen og bruken av kompetanse i kommunene kamufleres i lovforslaget og
høringen, er uakseptabelt mener NSF.

Org.nr.: NO 960 893 506 MVA
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I Folkehelserapporten2 sies det at det i mange fagplaner for helsefagutdanninger er avsatt
relativt få studiepoeng til kunnskap om forebyggende helsearbeid. I helsesøsterutdanningene
utgjør imidlertid dette halvparten eller hovedtyngden av studiepoeng. Helsesøstre har en
utdanning som er skreddersydd for folkehelsearbeid.

§ 14 Retting og §16 Stansing
Vedrørende tilsyn erfarer vi at det med dagens ordning ikke får praktiske konsekvenser for
kommunene om det ved tilsyn påpekes avvik og mangler. Så lenge det ikke følger
økonomiske eller rettslige krav med påpekningen av manglende lovoppfyllelse, fortsetter ofte
kommunene sin manglende prioritering. NSF finner det underlig at kommunen gjennom det
fremlagte lovforslaget kan stille andre og langt sterkere krav til privat virksomhet, enn til egen
virksomhet. Private kan pålegges retting eller stans av virksomhet, og ilegges tvangsmulkt,
overtredelsesgebyr og straff. Mangler og feil ved kommunal virksomhet blir imidlertid ikke
gjenstand for de samme strenge kravene.

Kapittel 6 - Samarbeid mellom kommuner, internkontroll, tilsyn m.v.
§ 27 Samarbeid mellom kommuner
Kommunen er i lovutkastet ansvarlig for folkehelsearbeidet. Kommunene kan samarbeide
om å løse oppgaver på ulike måter i følge høringsnotatet. Fra uformell nettverk mellom
fagpersoner til etablering av egne interkommunale organer som skal ivareta kommunens
oppgaver. Det understrekes at kommunene er de viktigste aktørene i folkehelsearbeidet,
som planmyndighet og samfunnsutvikler og som tjenesteyter innen barnehage, skole, pleie
og omsorg - og ikke minst helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Mange sektorer i kommunen jobber med oppgaver som har innvirkning på folkehelsen. Krav
til tverrsektoriell samarbeid,- beskrivelse av kommunenes helseutfordringene , -faktorer
som påvirker befolkningens helse, og ikke minst til å iversette de rette tiltak for å følge opp
folkehelseutfordringene i kommunen. Dette vil kreve mye ressurser og behov for høy faglig
spesialkompetanse, som ikke finnes i mange små kommuner. Departementet innrømmer at
det kan være en utforing for små kommuner å etablere et eget robust apparat for å
håndterere folkehelsearbeidet. Departementet mener det er viktig å sikre samarbeid mellom
kommuner for å løse lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte, samtidig må ikke
samarbeidsordningene ødelegge for lokale utfordringene og behov.

i dette interkommunale samarbeidet må folkehelsearbeidet i den enkelte kommune samtidig
bygge på lokal kunnskap om behovene, utfordringene og mulighetene i den enkelte
kommune. Dette er krevende prosesser, og igjen mener NSF at en kapasitetsøkning vil være
avgjørende for å realisere regjeringens mål om god implementering av ny folkehelselov.

§ 28 Samfunnsmedisinsk kompetanse
NSF støtter at den samfunnsmedisinske funksjonen i kommunene bør styrkes og dermed
omtales, men finner det igjen svært mangelfullt at øvrig helsefaglig kompetanse ikke nevnes.

§ 29 Beredskap

2 Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle, IS - 1846 Helsedirektoratet 2010
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Departementet mener det er behov for beredskapsbestemmelser i ny folkehelselov og at det
er en nær sammenheng mellom beredskap for å beskytte befolkningens helse og beredskap
knyttet til behandling ved sykdom og skade. § 29 sier ikke noe hvordan dette skal håndteres,
men viser i lovforslaget til at lov om helsemessig- og sosial beredskap omfatter deler av
folkehelseloven.
Dette mener NSF er uklart, både når det gjelder ansvar, organisering og kompetansebehov.

§ 32 Statligtilsyn med lov om folkehelsearbeid
NSF er enig med departementet i at det viktig å holde tilsyn og klagesaksbehandlingen
samlet.

NSF mener at Helsetilsynet i fylkene fortsatt bør ivareta tilsynet med de kommunale helse-
og omsorgstjenestene. Organiseringen av tilsynet må understøtte målet om å sikre
befolkningen nødvendige og grunnleggende helsetjenester. Det er behov for et tilsyn som
har et overordnet faglig tilsynsansvar for alle tjenestene gjennom ulike pasientforløp og på
tvers av/tjenesteområder.
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