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Svar på høring om forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 18. oktober 2010,
vedlagt høring om forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov.

I høringsnotatets kapittel om  "Forslag til endringer i andre lover", står det under punkt
9, (s. 486) at det vil være nødvendig med enkelte tekniske endringer i lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen  "som følge av at ny lov opererer med begrepet
"helse- og omsorgstjenester" og ikke begrepet "sosialtjenesten" som arbeids- og velferdsloven
opererer med, jf § 8."

Vi forutsetter at Helse- og omsorgsdepartementet trekker Arbeidsdepartementet inn i
alt arbeid som innebærer justeringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen, eller i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Rettighetsbestemmelsene om helsehjelp, tidligere § 2-1 (og også retten til fastlege § 2-
la og barns rett til helsekontroll § 2-2) er foreslått fiernet og erstattet av eksisterende og
nye bestemmelser i pasientrettighetsloven § 2-la m.fl. Personkretsen fremgår imidlertid
ikke av pasientrettighetsloven selv, men av forskrift 2000-12-01 nr 1208 om prioritering
av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til
behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften). Sistnevnte forskrift
§ 1 fastsetter det personlige virkeområde for pasientrettighetsloven kapittel 2 om rett til
helsehjelp og transport, og er ikke helt identisk med personkretsen fastsatt i
kommunehelsetjenesteloven § 2-1. Høringsnotatet inneholder ingen forslag til
endringer i prioriteringsforskriften. Vi ber derfor Helse- og omsorgsdepartementet
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forsikre seg om at alle de persongrupper som har rett til helsehjelp etter
folketrygdloven og gjensidighetsavtaler fortsatt sikres slik hjelp og at dette reflekteres i
lovverket.

Likeledes må man sikre seg at forpliktelsene etter EØS-avtalen overholdes, og i denne
forbindelse er det viktig å huske at et medlem i folketrygden som arbeider i Norge og
er bosatt i et annet EØS-land, har rett til helsetjenester under opphold i arbeidslandet
Norge som om vedkommende var bosatt her.

Etter Arbeidsdepartementets vurdering er det i lys av ambisjonene i
Samhandlingsreformen et klart behov for å styrke koordinering og samhandling av
innsatsen overfor brukere med langvarige og omfattende behov. Forslag til nye
kommunale helse- og omsorgstjenester inneholder på dette punkt flere viktige forslag
til omlegging av stor betydning for viktige samarbeidspartnere til de kommunale helse-
og omsorgstjenestene, herunder NAV-kontor og hjelpemiddelsentraler. Vi tar sikte på å
kontakte Helse- og omsorgsdepartementet for å drøfte samarbeid om oppfølgingen på
dette området.
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