
• ST. OLAVS HOSPITAL„•  
UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Helse- og Omsorgsdepartemenetet
Postboks 8011

0030 Oslo

Att.:

Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato
10/8534-3/EISJ 008 17.01.2011
Oppgis ved henvendelse

Høring - ny helse- og omsorgsplan.
Uttalelse fra Brukerutvalget ved St. Olavs Hospial HF.

Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital HF nedsatte en egen gruppe bestående av
brukerutvalgsmedlemmene Dag Sjong, Anne Kvande, Aud Irene Thoresen og Dagfinn Aune som fikk i
oppdrag å utarbeide brukerutvalgets uttalelse til den foreslåtte helse- og omsorgsplanen.

Gruppen har forfattet slik uttalelse:

Sentral stab
Fagavdelingen
Seksjon for helsefag

HELSE • MIDT-NORGE

Brukerutvalget ønsker å gi uttrykk for
• At resultatet av reformen må gi opplevd bedret kvalitet i helsetjensetene til brukerne.

• At det er en styrke at nytt lovverk (både forslag til ny helselov og ny kommunal helse- og
omsorgslov) retter seg mot alle forvaltningsnivå, og at lovforslaget om ny folkehelselov retter
oppmerksomheten mot faktorer i samfunnet som påvirker folks helse.

• At det er positivt at det foreslås tatt inn i loven at kommunene skal ha et "sør e for"-ansvar for
helse- og omsorgstjenester — altså ansvaret plasseres.

Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital HF vil uttrykke bekymring
• Generelt over at lovforslaget ikke svarer på de utfordringer  som den kommunale pleie- og

omsorgssektoren står overfor.

• Over at kommunal frihet vil føre til at kommunene velger løsninger som er lite fleksible for
brukerne.

• Over sikring av ankemuligheten.  

• Over at retten til klientmedvirknin svekkes (fra legger stor vekt på til medvirke).
• Over at klageinstansen ikke kan fatte nytt vedtak i saken.

• Over brukernes rettssikkerhet (når kommunene fritt skal organisere tjenestene sine, svekket
brukermedvirkning på individnivå og mindre myndighet til klageinstansen).

• Over at det sies lite om innholdet som inngår i det ansvaret kommunene pålegges.
• Over at lovgivningen ikke stiller mer spesifikke krav for kvalitetsarbeidet.

• Over forslag om frivillig kommunesamarbeid da vi mener dette ikke er tilstrekkelig. Det bør
vurderes om krav til kommunesamarbeid bør inntas i loven.

• Over at det i lovforslaget ikke settes profesjonskrav. Det er ikke tilstrekkelig å vise til en generell
forsvarlighet i tjenesten. (Mange grupper av kronikere trenger kvalifisert personell for at
tjenestene skal bli forsvarlige).
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• Over at kommunene skal få et fmansielt ansvar for utskrivnin sklare asienter fra dag en. Ulike
vurderinger om utskrivningsklare pasienter er mottaksklare pasienter, vil kunne oppstå.

Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital HF mener at
• Det må være en forutsetning at det blir tilført økonomiske ressurser gjennom statsbudsjettet for

at kommuner og fylkeskommuner kan bygge opp stabil kompetanse.
• Samhandlingsreformen følges opp med en økonomisk opptrappingsplan for habilitering og

rehabilitering.  

• At vi får færre pasienter pr. fastlege .
• At vi får en finansiering som sikrer etablering av kommunale lærin s- o mestrin ssenter.

• At men får til et fo liktende samarbeid mellom kommunene (da vi har liten tro på at små
kommuner som sliter med rekruttering, kan innfri de mange mål som ligger i reformen).

• Det må gis like lønns- o arbeidsvilkår for fagfolk, uansett nivå, for å sikre tilgang av kvalifisert
personale i kommunene.

Med vennlig hilsen

Kopi til: Adm dir. Nils Kvernmo

Marthe Risan Einar Sjoner
Leder sekr.
(sign.)
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