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Innspill til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov 
 
God kvalitet på laboratorievirksomheten kan gi både helsemessige og samfunnsøkonomiske 
gevinster gjennom økt behandlingskvalitet og ved å unngå feil behandling. 

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) har som mål 
å kvalitetssikre all laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Per i dag deltar 99 % av alle 
legekontor og 91 % av alle sykehjem. Totalt har NOKLUS ca. 2 850 deltakere, og foruten 
legekontor og sykehjem deltar alle enheter med laboratorievirksomhet i forsvaret og i Statoil. I 
tillegg deltar noen bedriftshelsetjenester, fengsler og legevakter. Se www.noklus.no for mer 
informasjon om NOKLUS sin aktivitet  

I senere tid har NOKLUS blitt oppmerksomme på at det utføres laboratorievirksomhet i 
mange ulike type institusjoner i kommunene utover sykehjemmene (f.eks aldershjem, bo og 
rehabiliteringssentre, hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester). Tilbakemeldinger fra 
medarbeiderne i NOKLUS tyder på at laboratorievirksomheten spesielt i hjemmebaserte pleie- 
og omsorgstjenester er økende og nærmer seg analyserepertoaret på sykehjemmene. 

I forbindelse med samhandlingsreformen vil det sannsynligvis komme til nye type enheter (f. 
eks distriktsmedisinske sentre) som vil utføre mye laboratorievirksomhet i tillegg til utbygging 
av eksisterende laboratorievirksomhet ute i kommunene.  

NOKLUS ønsker at man må sikre at de enheter som har laboratorievirksomhet kvalitetssikrer 
denne, uavhengig av satsningsområder og kommuneøkonomi. Vi foreslår derfor at det  
hjemles i lov og/eller forskrift at virksomheter som driver laboratorievirksomhet blir pålagt å ha 
et tilfredsstillende kvalitetssystem for laboratorievirksomheten som inkluderer dokumentasjon av 
kvalitet ved å delta i en ordning som NOKLUS eller tilsvarende.  

NOKLUS ber om at dette vurderes i forbindelse med ny helse- og omsorgslov for 
kommunene. En lovhjemmel vil bevisstgjøre og ansvarliggjøre den enkelte virksomhet på 
betydning av god kvalitet på laboratorievirksomheten.  
 
 
Vedr. pressemelding fra HOD ”Kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten” 
Vi viser til pressemelding datert 20/9-2010– der statsråden meddeler at det lanseres 10 
hovedområder for å løfte kvalitets og sikkerhet i helsetjenesten., og deriblant blir ”krav til 
systematisk kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid” foreslått lovfestet. 
Det er gode nyheter at man ønsker å lovfeste systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, 
men det vil da være viktig å sikre at lovverket er spesifikt nok fordi helsetjenesten består av 
mange deler.  
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Dette er bakgrunn for at vi spesifikt ønsker å få formulert at virksomheter som driver 
laboratorievirksomhet blir pålagt å ha et tilfredsstillende kvalitetssystem for 
laboratorievirksomheten som inkluderer dokumentasjon av kvalitet ved å delta i en ordning som 
NOKLUS eller tilsvarende 
 
 
Vennligst ta kontakt hvis dere har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
 
 
Siri Fauli Munkerud      Sverre Sandberg  
Økonomisjef (sign.)      Leder av NOKLUS (sign.)  
 
 
 
Kopi:  Bioingeniørfaglig Institutt 

Den norske legeforening 
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 
Norsk Sykepleierforbund 

    


