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NTNU5 uttalelse til Forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter
— som følge av Prop. 91 L (201 0-2011) Lov om kommunale helse- og

omsorgstjenester

NTNU takker for anledningen til å kommentere høringsnotatet “Samhandlingsreformen — forslag til
forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse-
og omsorgstjenester. NTNU har delegert utarbeidelse av uttalelsen til Det medisinske fakultet, som
derfor står som avsender.

På samme måte som i høringsuttalelsen vår til lovforslaget i vinter, ønsker NTNU å sette fokus på den
helt sentrale rollen forskning og utdanning spiller i løsningen av utfordringene som
Samhandlingsreformen tar opp. Vi registrerer at lovens bestemmelser om forskning og utdanning ikke
har en prominent plass i det aktuelle høringsnotatet. Departementet opplyser i notatets innledning at
forskriftsendringer som det ikke er helt avgjørende å ha på plass ved iverksettelsen av loven vil bli
lansert senere. Det nevnes også i innledningen at det vil bli foreslått endringer i fastlegeforskriften, og
at spørsmål knyttet til utdanning og praksis vil bli ivar~etatt i den kommende Stortingsmeldingen om
velferdsutdanningene. . ‘ ti

NTNU skulle gjerne sett at det vi mener er helt avgjørende spørsmål knyttet til komiinnaft an[svar for
forskning, utdanning og praksisopplæring ble avklart allerede i denne første runde av
forskriftsendringer. Når det ikke er tilfelle, ønsker vi helt kort å spille inn følgende moment til senere
endringer:

Den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester slår i § 8 fast at kommunene plikter å
medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og
etterutdanning. I § 6-2 fremgår at samarbeidsavtalene som kommunene plikter å inngå med
helseforetak også skal omfatte utdanning og praksis. NTNU savner fortsatt en klargjøring av
kommunenes forhold til lærestedene, som organiserer og tilrettelegger utdanningen av det
helsepersonellet som loven referer til.
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NTNU møter en vedvarende utfordring i å skaffe et tilstekkelig antall gode praksisplasser i
primærhelsetjenesten. Vi mener at det i for liten grad finnes kontaktpersoner eller enheter i
kommunene med overordnet ansvar for å tilrettelegge praksisopplæringen i primærhelsetjenesten. Så
langt har det heller ikke hørt til de grunnleggende forventningene til fastlegerollen at denne skal ta et
selvstendig ansvar for å delta i praksisopplæringen. I dag må lærestedene inngå egne avtaler direkte
med fastleger for å skaffe studentene praksisopplæring, til en betydelig kostnad. Studentenes behov
for praksisopplæring bØr sørges for gjennom et kommunalt ansvar, og gjennom kommunal myndighet
over deler av fastlegenes tidsbruk. Praksisperioder av høy kvalitet i primærhelsetjenesten vil styrke
rekrutteringn gjennom å gi studentene positive erfaringer fra sektoren. Det ville tydeliggjøre
forventningene til å bidra i praksisopplæringen for medisinstudentene, hvis den bebudete revisjonen
av fastlegeforskriften inkluderer et nytt punkt i Fastlegeforskriftens § 7: e): at fastlegen deltar i
gjennomføring av praksisperiode for medisinstudenter

Sammenlignet med lovforslaget som ble fremmet i fjor høst, mener NTNU det er positivt at det i
lovens § 6-2 stilles krav om at avtalen mellom RHF og kommuner skal berøre samarbeid om
forskning. Det er ogsa positivt at lovens kapittel 8 er supplert med § 8-3 ‘Forskning’. NTNU mener
imidlertid at det er behov for en ytterligere tydeliggjøring av den rollen som universitetene,
høgskolene og instituttsektoren har i forskningen på feltet som loven omhandler. Lovteksten kan gi
inntrykk av at denne forskningen forventes gjennomført i samarbeid mellom kommuner og
helseforetak, men forskningsmiljøene i helseforetakene kan og vil bare i begrenset grad, og innenfor
enkelte problemstillinger, utfØre forskning på kommunehelsetjenestens utfordringer. NTNU mener
derfor at dette bør følges opp med en klargjørende forskrift. Denne bør tydeliggjøre kommunenes
ansvar for å samarbeide med fagmiljøene i universitets- og høgskolesektoren for å fremme ny
kunnskap på feltet.
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