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Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester, fra Fakultet for samfunnsvitenskap og 
teknologiledelse ved Norges teknisk- naturvitenskapelige 
universitet, NTNU. 
 

 

Utkastet til ny lov viser en langt mer helhetlig tenkning om helse enn tidligere, både i struktur og 
tekst. I forarbeidet til loven ser en også tydeligere spor av samfunnsvitenskapelig tenkning enn i 
tidligere lover. Og samfunnsvitenskapelig forskning og kunnskap må i større grad være nærværende 
når så store endringer skal gjennomføres i helse og omsorgtjenesten som Samhandlingsreformen 
legger opp til. Loven har fortsatt den svakhet at den omtaler folkehelsearbeid som et arbeid som 
ikke omfatter sykehus, rehabilitering eller omsorgsenheter. Selv om personer er til behandling eller 
rehabiliteres, trengs helsefremmende arbeid – og ikke bare behandling av den sykdom eller skade 
personen er innlagt for. Helsefremmende og forebyggende arbeid nevnes her som oftest under ett, 
selv om det er helt ulike perspektiver på helsearbeid. Derfor kan også framstillingen i lovutkastet for 
eksempel under §3-2 bli litt underlig 

 

De store utfordringene innen helsesektoren i Norge ligger ikke først og fremst i medisinsk 
behandling, men i organisering og ressursbruk. Slik lovforslagene beskriver samhandlingen mellom 
stat og kommuner er det fra et samfunnsvitenskapelig synspunkt grunn til å stille spørsmål.  Et 
pålegg om samarbeid mellom kommunene og helseforetakene, med Staten som tvisteorgan, blir 
problematisk ved at det er Staten som eier helseforetakene. Dette må sees i sammenheng med at 
kommunene pålegges å kjøpe tjenester fra sykehusene/helseforetakene. Problemet er at 430 
kommuner, med varierende størrelse og kompetanse, skal kjøpe tjenester fra en enetilbyder 
(helseforetakene som eies av Staten), og eieren skal gi forskriften og være tvisteorgan. Ut fra 
forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier er dette incentivmessig svært problematisk. Vi savner 
også en nærmere drøfting av hvorvidt lovutkastets §11.3 om at kommunene skal kjøpe tjenester fra 
sykehusene vil gi de forventede resultatene uten at en nærmere vurderer incentivordningene. 

 

Det er bra at kravene til kommunene om å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i kommunene er 
blitt skjerpet og mer detaljert. Det som overrasker her, er at forslaget forutsetter at dette ikke skal 
koste noe. Dette kan komme av at en lignende bestemmelse allerede finnes i nåværende lov. Dette 
er derimot på mange måter en sovende paragraf. Og bare slå fast at dette ikke skal koste noe, fordi 
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tilsvarende bestemmelse finnes i dagens by og at kommunene derfor ikke har ffitt ekstra oppgaver,
kan innebre at dette fort bare blir et slag i lufta.

Fakultetet har folgende kommentarer til noen av paragrafene i lovutkastet:
Kapittel 1.

§1-1. Allerede her bor det inn at praksis pa helse- og omsorgsomrâdet skal vre evidensbasert.

Kapittel 3.

Det er viktig at kommunene far et kiart ansvar for evidensbasere helse og omsorgsarbeidet. For
eksempel gis det i §3-1 ingen retningslinjer for hva som kreves av evaluerings- og
korrigeringsarbeid. Sà lost formulerte krav kan gi liknende situasjoner med dagens der det blotte
skjonn snarere enn evidens blir normen. Dette ma forhindres og loven ma bli langt kiarere her.

Kapittel 4.

§4-3: Her er det viktig at det presiseres at: Retningslinjer skal baseres p evidensbasert effektiv og
god praksis.

Kapittel 6

§ 6-1 Mater a organisere interkommunalt samarbeid for en mer omfattende kommunehelsetjeneste
ma tydeliggjores, her kan det vre store variasjoner i tilbudsstruktur, kvalitet og effektivitet og
geografisk virkemâte. Dette berorer forhold som en sentralisert/desentralisert helsetjeneste,
tilgj engelighet. oversiktlighet, kontinuitet i behandling m.m.
Ulike samarbeidsmodeller og losninger ma kunne evalueres Ut fra helsernessige, okonomiske, og
andre samfunnsmessige forhold i lys av krav om likebehandling, effektivitet og medvirkning.

§ 6-2: punkt 10. Her bør det stà at avtalen SKAL omfatte forsknings- og utviklingsarbeid.

Med hilsen,

an Morten Dyrstad
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