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HØRING - FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV

Helse-og omsorgsdepartementet har sendt på høring ny lov som sammen med ny folkehelselov
vil erstatte kommunehelsetjenesteloven , sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners
oppgaver i folkehelsearbeidet.

Høgskolen i Oslo vil i dette høringssvaret kun ta opp et område, og det gjelder praksisstudiene
for studentene innen helse - og sosialfag . Vi viser til kapittel 8 Undervisning , praktisk opplæring og
utdanning i lovforslaget, og til kapittel 17 i høringsnotatet.

For å nå målene i samhandlingsreformen, er det viktig at det i større grad enn i dag legges til
rette for at kommunene tar det ansvaret som de har i forhold til opplæring av studenter innen
helse- og sosialfagene . Høgskolen har store problemer med å få nok praksisplasser for mange av
helse- og sosialfagstudentene . Behovet for flere ansatte med høgskoleutdanning vil bli større, og
uten en bedre tydeliggjøring av ansvaret kommunene har i forhold til opplæring , vil dette bli
meget vanskelig. Vi vil derfor understreke behovet for at arbeidet med å utarbeide en forskrift, jf
§ 8-I, igangsettes så snart som mulig.

I kapittel 17 i høringsnotatet står det at helseforetakene og kommunene skal inngå
samarbeidsavtaler hvor det bl .a. skal utarbeides en felles planlegging når det gjelder utdanning av
personell . Disse avtalene skal bidra til å tydeliggjøre ansvar i kommunene . Det kan være litt
uklart på hvilken måte helseforetakene skal kunne bidra inn her . Det står videre i
høringsnotatet:

"Utdanningsinstitusjonene er i for stor grad rettet inn mot spesialisthelsetjenestene. Det
kommunale ansvarsområdet må på lik linje med spesialisthelsetjenesten gis en
avtalemessig mulighet til å ivareta sine behov og interesser overfor
utdanningsinstitusjonene ." (s 220)

Vi støtter departementets vurdering om at det er ønskelig å tydeliggjøre kommunens ansvar for
utdanningsoppgaver , og vi vil fremheve at det er helt nødvendig.
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Kunnskapsdepartementet arbeider nå med en ny stortingsmelding om velferdsutdanningene, og
der vil praksissituasjonen for utdanningene bli drøftet, herunder mulige lovreguleringer av om
kommunene skal pålegges å sørge for tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på undervisningen.

Det er viktig at helsemyndighetene nå tar et grep som gjør det mulig for utdannings-
institusjonene å utdanne det antallet helse - og sosialpersonell som kommunene trenger. Det er
nå helsemyndighetene har en mulighet for å endre lovverket slik at det ansvaret kommunene har
for å etablere praksisplasser blir tydeligere . Slik sett er det ikke behov for å vente på
Kunnskapsdepartementets stortingsmelding for å legge mer til rette for at kommunene får den
kompetansen de trenger.

Med hilsen

spe co
Sissel Østberg u
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