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Høringsvar  -  nettbasert høring om innspill på utvalgte temaer til Nasjonal helse- og
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Vi viser til høringsbrev av 18. oktober 2011 om overnevnte høring.

De utvalgte temaene til Nasjonal helse- og omsorgsplan er vurdert i de medisinske fagmiljøene ved
Universitetet i Oslo; Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet. Deres høringsinnspill
vedlegges derfor som Universitetet i Oslos høringssvar overfor Helse- og omsorgsdepartementet.
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Notat

Innspill til høring - nettbasert høring om innspill på utvalgte temaer til
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) . Høringssvar
Nasjonal helse- og omsorgsplan skal vise hvordan Sarnhandlingsreformen skal gjennomføres, og skal legges
frem som en stortingsmelding i 2011.

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har som hovedinntrykk at planutkastet har mange gode
intensjoner vedrørende kompetanse og kompetanseutvikling på kommunenivå, men at tiltakene eller
virkeinidlene er lite konkretisert. Plantutkastet kunne også ha gjenspeilet at tidsspespektivet på fem år
innebærer en teknologisk utvikling som kan understøtte en samhandling som tidligere ikke var
praktisk mulig. Tiden er derfor inne for at kunnskap som tar teknologien i bruk, legger føringer der
tradisjonelle oppfatninger og lokale subkulturer hittil har opprettholdt kunstige skiller. Det odontologiske
fakultet i Oslo håper dette vil gjenspeile seg i

• forslag til ny Helse- og omsorgslov
• forslag til ny Folkehelselov
• forestående endringer i Tannhelseloven
• Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015

Det odontologiske fakultet i Oslo peker på at

• tannhelse og tannhelseforskning må bli integrert i pasientnær, klirtisk forskning i regionene slik at
dette øker tverrfagligheten på en for pasienten naturlig måte,

• eksisterende forskningskompetanse som finnes ved utdannelses- og forskningsinstitusjonene må
involveres.

• praksisnær, klinisk forskning må bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget hos alle grupper av ansatte som
innenfor behandling, forebygging og helsefremmende arbeid.

• kunnskap og involvering i større grad enn før brukes konkret for å endre holdninger.
• lederskap utvikles med samhandling og tverrfaglig kommunikasjon for øye.

Det odontologiske fakultet i Oslo mener konkret at teknologien de neste få årene bør tas i bruk for å
samordne kompetanseoppbygging, tverrfaglighet og lederskap. Vi peker derfor på noen
områder for innsats som bør bør få en større vekt og konkretisering i planen:

•  Lederutvikling: For å realisere intensjonene i samhandlingsreformen bør det gjennomføres et
nasjonalt opplegg for lederutvikling som omfatter forskningsbasert kunnskap om organisatorisk
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•  Holdningsendrende tiltak: Innovasjonspotensialet i reformen forutsetter endret praksis, som igjen
krever holdningsendrende tiltak bl.a. i form av felles seminarer for fagpersonell og støttepersonell
(administrativt ansatte), fordi disse må utvikle en felles forståelse for å oppnå best mulig overgang til
endrede kommunikasjonsrutiner. Dette gjelder alt fra pasientinformasjon til henvisning og
oppfølgende pasientkontakt.

•  Praksisnær forskning  /  klinisk forskning: Kunnskap virker i seg selv holdingsendrende, og for
samhandlingsreformen er det relevant med forskning som involverer det operative nivået i
innsamling av data. Et sentralt strategisk mål må være nærmere kontakt mellom akademia og
utøvende omsorg og helse. Forskningsresultatene vil omfatte systematisert kunnskap om
enkeltindividets møte med helse- og omsorgssektoren i samfunnet. Dette er kunnskap både som
kommer fapersonellet til gode, og som kan gi innhold i kompetanseoppbyggingen og
holdningsendrende tiltak lokalt.

•  Involvering av universitets- og høyskolesektoren: Forskning, utdannelse, profesjonsutøvelse,
livslang læring/etterutdarmelse og samhandling med brukeren i sentrum bør i motsetning til tidligere
anses som et innsatsområde med vidt forskjellige involverte parter. Geografisk avstand kan i stor
grad oppveies av bruk av teknologi både på individ- og institusjonsnivå. Via nettet kan eksempelvis
enkeltmedlemmer spredt i flere kommuner delta i tverrfaglige studie-og forskningsgrupper ledet eller
koordinert fra en høyere utdannelsesinstitusjon. Det odontologiske fakultet 1 Oslo understreker at
øremerkede midler til slik forskning ikke bør spres "tynt utover", men sentreres mot institutsjoner
med høy forskningskompetanse og erfaring med etterutdannelse.

• Så  vel behandling som helsefremmende og forebyggende arbeid på lokalt nivå krever
koordinering av sektorer som tradisjonelt har vært atskilt. Det odontologiske fakultet i Oslo peker i
denne sammenheng særskilt på at kunnskap i stedet for tradisjonelle oppfatninger må medføre at
tannhelse og tannhelseforskning blir integrert i pasientnær, klinisk forskning. Nyere kunnskap viser
at munnhulen ikke kan anses som atskilt fra resten av kroppen. Klinisk, regionsvis forskning vil i
økende grad vil bli mulig ved at elektronisk pasientjournal innføres og benyttes i innsamling av
pasientdata fra helt ulike typer klinikker, store og små, uansett geografisk lokalisering.
Teknologiutviklingens tempo tilsier at dette er relevant i en plan som går frem til 2015.

Med hilsen

Pål Brodin
dekan

samarbeid inkludert strategisk planlegging, koordinering av tiltak (prosjektledelse), oppfølgende
evaluering og rapporteringslinjer, kort sagt forsterket bevissthet om betydningen av klare
kommunikasjonslinjer mellom operativt og strategisk nivå.
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