
 
 
 

HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK PALLIATIV FORENING 
 

 
Samhandlingsreformen – forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av 
Prop. 91 L. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
 
Om Norsk Palliativ Forening: 
Foreningen er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og 
omsorg for alvorlig syke og døende mennesker, samt støtte pårørende i deres sorg og tap. 
 

 
3.  Ny forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter: 
 
Norsk palliativ Forening ser med glede frem til et ”sømløs system” mellom den kommunale 
helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at pasienten til enhver tid er der han/hun 
ønsker å være og der de riktige tjenester gis. 
Vi er enige i et system som fortest mulig avklarer pasientens status, antatt forløp og forventet 
utskrivingstidspunkt. La oss her nevne at det er viktig at pasient og pårørende også er informert om 
dette. For dem vil forutsigbarhet skape trygghet. 
Det er viktig at det sted pasienten skal ha behandling tar utgangspunkt i en medisinskfaglig 
forsvarlighetsvurdering og ikke som følge av ulike finansieringsordninger. Her er det viktig å tilføye at 
det er et ønske at de samme regler legges til grunn for om pasienten kan være hjemme eller bør 
være i kommunal institusjon. I dag er det dessverre ofte økonomien som bestemmer og ikke 
pasientens behov. 
”Våre” palliative pasienter har ofte lange, tøffe behandlingsforløp bak seg og er i en sykdomstilstand 
som ofte er svært kompleks når det gjelder palliativ behandling.  Både pasient og pårørende er slitne 
og ønsker ikke unødvendige re-innleggelser. Vi støtter departementet i stille krav om god dialog 
mellom tjenestenivåene og utarbeide verktøy og prosedyrer for det. 
Det er viktig at kommunene er godt forberedt med de riktige tilbud til pasientene. Dette krever tid og 
penger. Det kan fort bli et negativt resultat på Samhandlingsreformen hvis kommunens penger går 
med til å betale for ”unødvendig” sykehusopphold fremfor å bygge opp tiltak i kommune. De 
palliative pasienter vil ofte trenge mer spesialiserte tjenester enn hjemmetjeneste for å kunne være 
hjemme lengst mulig.  
Vi håper også på mindre byråkratisering ved denne modell. 
Vi vil gjerne uttrykke en bekymring for de byer som bruker kommersielle leverandører av 
hjemmesykepleietjenester. Det er først og fremst knyttet til at de ikke deltar i faglige nettverk hvor 
det samarbeides på tvers av tjenestenivåene. Likeledes er det her det en kompetanseheving i 
palliasjon. 



 

 
 
 
 
10 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet: 
 
Vi regner med at pasienter som har rett til individuell plan i dag blir tilbudt det. Det er et bra verktøy. 
 En koordinator som følger pasient og pårørende tett vil være til stor hjelp. For det første vil 
pasienten ha en fast person som de blir kjent med og som vil hjelpe til i tilretteleggingen av 
tjenestene. For det andre er det viktig at det blir et godt samarbeid mellom tjenestenivåene men 
også mellom de forskjellige faggruppene. 
Vi tror at en koordinator raskere ville kunne få på plass f.eks tekniske hjelpemidler, fysio- ergoterapi, 
ernæringsfysiolog og sosionom osv. 
 
Vi ønsker dere lykke til videre og er spente på å være med videre. 
 
Med vennlig hilsen 
NORSK PALLIATIV FORENING 
 
 
 
……………………………………………     …………………………………………… 
Sølvi Karlstad       Britta Hjertaas 
 
   
 
 

 


