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Høringsuttalelse

Diakonhjemmet Sykehusviser til Helse-og omsorgsdepartementets høring av 6. juni 2016 om forslag til
lovendringer blant annet i forbindelse med oppfølgning av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og
Oppgavedelingen.

Ett av forslagene er forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS)til kommuner.
Formålet med forsøksordningen er mer koordinerte tjenester for pasientene, bedret samhandling og mer
effektiv ressursutnyttelse.

Vårt høringssvar begrenser segtil denne delen av høringen.

Etter var vurdering fremgår det I liten grad av høringsnotatet at det fullt ut er vurdert hvilke konsekvenser et

forsøk med overføring av DPStil kommunene vil få for sykehusene/helseforetakene, og den videre driften av
de gjenstående spesialiserte oppgavene innenfor psykiskhelsevern.

Vi viser til at DPSi dag er en del av sykehusenes/helseforetakenes totale behandlingstilbud til pasienter innen
psykisk helsevern. Det er et svært tett samarbeid mellom bl.a. mottaksfunksjonen ved akuttposten og de

delene av spesialisthelsetjenesten (DPS)som forsøksvis er foreslått overført til kommunen. Vi er bekymret for
om dette vil svekkesykehuseneog helseforetakenes mulighet til å koordinere, samhandle og utnytte
ressursenetil det beste for pasienten. Enmulig risiko ved en slik endring er at grensesnittet flyttes fra dagens
grensesnitt mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, til et nytt grensesnitt mellom DPSi kommunen og
spesialisthelsetjenesten i sykehuset. Det kan da stilles spørsmål ved om forsøket totalt sett vil fremme en mer
samordnet oppgaveløsning og ressursbruk.

Enforsøksordning vil kunne påvirke ansatte i DPSog den videre organiseringen av sykehuset/helseforetaket.
Ut i fra slik vi forstår forslaget, er ikke sykehusene/helseforetakene part i forsøksavtalen og vi savner at det
tydeligere fremgår hvordan deres behov og roller skal sikres ved inngåelse av forsøksavtale mellom det
regionale helseforetaket og kommunen. Vi er blant annet bekymret for hvordan vaktordningene for legene på
mindre sykehus/helseforetak skal bli ivaretas. Vi viser til at vaktordningen for flere sykehus er avhengig av at
leger fra DPS inngår i vaktordningen.

Enav spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver er utdanning av helsepersonell. Det kan være en risiko for at
utdannings- og spesialiseringsløpfor leger, psykologer og annet helsepersonell i psykisk helsevern blir
vanskeligere å ivareta. Etter vår vurdering vil det være nødvendig at også kommunale DPSbidrar i
spesialistopplæringen ved en eventuell forsøksordning.
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Dersom det foretas forsøk med overføring av DPStil kommuner, vil en evaluering av forsøket være viktig. Ved
evaluering av forsøket vil etter vår vurdering ogsåvære viktig å evaluere effekten forsøket har hatt på
pasientbehandlingen i sykehuset/helseforetaket.

Med vennlig hilsen
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