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Innspill fra Fagråd TSB vedrørende Nye helselover og Nasjonal helseplan 

Fagrådets leder mottok 28.11.2010 en e-post med forespørsel om å bidra med innspill til høringssvar som 
Helse Sør-Øst RHF skal avgi om forslag til nye helselover og Ny nasjonal helseplan. Frist for innspill er 
20.desember. Som fagrådets leder videresendte jeg alle dokumenter til fagrådets medlemmer og satt saken 
opp på avtalt møte 16. desember. 
 
Fagrådets medlemmer ba leder tilbakemelde til HSØ at et slikt oppdrag ikke er mulig å besvare innenfor 
en så kort frist. Dokumentenes omfang og konsekvensene av denne betydelige lovendringen taler for seg.  
 
Fagrådet minner også om at medlemmene, selv om de er personlig oppnevnt og ifølge reglene for fagråd i 
HSØ ikke representerer den instans de er utpekt fra, har helt ulike utgangspunkt for å kommentere 
forslagene til de nye lovene og den nasjonale helseplanen.  
 
Fagrådet erkjenner at nettopp disse lovforslagene og den nasjonale helseplanen er særdeles viktige 
dokumenter som vil ha stor betydning for fremtidens helse-Norge og beklager derfor at det ikke er mulig 
å bidra til høringssvar på en omfattende nok måte. 
 
Medlemmene i Fagrådets brukerutvalg hadde alle meldt forfall til møtet hvor saken ble diskutert men 
hadde gitt et innspill på e-post. Noen av de øvrige medlemmene i Fagrådet hadde forberedt noen 
momenter. Det var enighet blant disse at dette var ment som grunnlag for debatt på møtet og ikke egnet 
seg for å sendes videre slik de var formulert. Det var bred enighet blant deltagerne på møtet om at det 
ikke var mulig å samordne innspillene til et helhetlig dokument fra et samlet fagråd. 
 
Fagrådet vil gi følgende råd til Helse Sør-Øst RHF :  
 
Forslag til nye helselover: 

• Når plan og lovverk er ferdig behandlet politisk er det viktig at HSØ tilrettelegger for en god 
implementering  

• Fagrådet registrerer at departementet har som mål, på lengre sikt å oppnå en samordning av ulike 
regler om tvang som gjelder helse- og omsorgstjenesten men at departementet ikke har hatt 
kapasitet til å utrede dette nærmere i dette høringsnotatet. Det betyr at forslagene om regulering av 
tvang i hovedsak innebærer en videreføring av gjeldende rett på området. Dette er beklagelig og 
Fagrådet vil oppfordre til at arbeidet med å samordne regler om tvang innenfor helse- og 
omsorgstjenestene prioriteres. 

 



 
 

Forslag til nasjonal helseplan  
Denne er designet i kapitler hvor fagfeltene psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) er presentert under samme overskrift og i en felles tekst. 
Fagrådet vil minne om at pasient-tilbudet innenfor og organiseringen av spesialisthelsetjenestene i PHV 
og TSB er svært forskjellige og at de to fagfeltene heller ikke er regulert under samme lovverk. Fagrådet 
mener at beskrivelsen av situasjonen i dag, mål for perioden og mulige virkemidler ikke vil kunne 
beskrives dekkende i en felles formulering for begge fagfelt. Fagrådet foreslår at situasjonen for TSB i dag, mål for perioden og mulige virkemidler beskrives i egen tekst. 
 
Annet Fagrådet vil påpeke at fagfeltet TSB er i en særstilling innenfor spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten og kommunene har et stort ansvar for helse og velferdstjenester for pasienter med rus- og avhengighetslidelser og dette forutsetter en tilgjengelig og godt fungerende spesialisthelsetjeneste.   TSB har vært spesialisthelsetjenestens ansvar i 6 år. Innholdet i fagfeltet er ikke godt nok beskrevet og gamle holdninger og tradisjoner dominerer på mange måter tiltakene. Det er viktig å sikre forskning og fagutvikling.  Kunnskapsutviklingen om rus- og avhengighetslidelser har vært formidabel de siste årene, det er et stort gap mellom kunnskap og praksis. Det er per i dag ikke forutsigbarhet mellom den enkelte pasient sitt behandlingsbehov og det tilbud vedkommende mottar. Det er på høy tid å etablere en fullverdig spesialisthelsetjeneste med reelle spesialister i hele det tverrfaglige spekter for pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk i alle regioner. 
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