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Høringsuttalelse - Samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye
forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Rælingen kommune. Uttalelsen blir gitt administrativt, da
kommunestyre har sitt konstituerende møte først den 12. oktober.

Rælingen kommune har følgende kommentarer:

N forskrift om kommunal betalin for utskrivin sklare asienter.

§ 3.. Spesialisthelsetjenestens ansvarfor vurdering og varsling
Spesialisthelsetjenesten skal innen 24 timer etter innleggelse vurdere hvor lenge innleggelsen
antas og vare og om pasienten må utskrives til helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller
institusjon. Ansvaret legges til den legen som har ansvaret på gitte tidspunkt. Faren er at det
blir meldt pasienter som er utskivingsklare for sikkerhets skyld. Her bør det være et gjensidig
samarbeide mellom sykehus og kommune når det gjelder pasientens funksjonsnivå og tiltak ut
i fra denne vurderingen. Det er heller ikke opp til sykehuset og varsle kommunen om det er
enten tilbud i hjemmet eller i institusjon. Dette er en vurdering som må ligge hos kommunen i
forhold til hvordan tjenestene er bygget opp.

§4. Vilkårfor at enpasient skal anses som utskrivningsklar:
Det bør her være en tydeligere presisering på hva er en utskrivningsklar pasient er.
Definisjonen i teksten oppfattes ikke som en presisering og avgjørelsen ligger utelukkende på
legen som tar avgjørelsen. Ulik kompetanse og sykehusets kapasitet kan være avgjørende
faktorer. Uten denne presiseringen kan det ende opp i flere tvistesaker som kan være vanskelig
å avgjøre på bakgrunn av nåværende presisering.

§5 og § 6: Kommunens ansvar og tidspunktfor betaling og krav til rapportering:
Rælingen kommune har et mottaks og utredningskontor (MU kontoret) som behandler og
fatter vedtak om tjenester. Dette kontoret er bemannet i ordinær kontortid. Fagtjenestene inne
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og ute, er på kveld, natt og helg bemannet med fagpersonell i vakttjeneste. Skal det gjøres
endringer her må kommunen ha døgn bemanning i MU kontoret.

Dette igjen vil medføre en merkostnad for kommunen. Kommunen kan ikke avgi svar straks.
Det kan ikke påventes svar før påfølgende første virkedag.

Betalingsplikten inntrer fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningskar. Det må defineres
hva som er nødvendig tid for varsling før betalingsplikten iverksettes. På bakgrunn av
bemanning av MU kontor, kan ikke en pasient varsles utskrivningsklar senere enn kl. 14.00.
Før helg senest fredag kl. 14 og kommunen belastes første påfølgende virkedag, som her blir
mandag. Det må også defineres om kommunen skal belastes den dagen pasienten erklæres
utskrivningsklar eller påfølgende dag.

N forskrift om kommunal medfinansierin :

§ 1 Virkeområde:
Det står beskrevet at forskriften gjelder innleggelser i spesialisttjenesten og poliklinisk
utreding og behandling, og det nevnes spesielt at dette gjelder somatikk, og at
privatpraktiserende avtalespesialister, psykisk helsevern, behandling av rusmiddelavhengige
og opphold i private opptreningsinstitusjoner, kirurgi, fødsler, nyfødte barn og behandling med
kostbare legemidler er unntatt.
Det bør komme klart til uttrykk om hvorvidt utredning, veiledning, og behandling innenfor
barne- og voksenhabiliteringen skal kommunalt medfinansieres.
Rælingen kommune mener at medfinansieringsplikten ikke skal gjeld når pasienten
reinnlegges med samme diagnose kort tid etter utskriving.

N forskrift om helse ersonellovens anvendelse:

§ 2 Dokumentasjonsplikt for personer som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
som ikke er å ansefor helsehjelp:
Rælingen kommunen bifaller presisering om at helsepersonelloven ikke skal gjelde for
personer som mottar omsorgslønn.
Vi er også enig i at tjenester som praktisk bistand og støttekontakt har stor innholdsmessig
variasjon. Vi ser det ikke som formålstjenelig å avkreve dokumentasjon av støttekontakter som
kun gjennomfører uforpliktende fritidsaktiviteter med bruker, men det vil være naturlig med
dokumentasjon av praktisk bistand og opplæring i bolig. Vi bifaller derfor at det utarbeides
særskilt tilpassede regler om journalføringsplikt for personell som yter andre tjenester enn
helsehjelp.

Forsla til endrin er i forskrift om individuell lan o koordinator etter helse- o
omsor slov 'vnin en:

Forskriften forsterker budskapet om bruk av individuell plan og koordinatorrollen. Dette
støtter vi.

§ 5a Ansvar for å meldefra om behovfor individuellplan og koordinator:
Ansvaret for bedre koordinering av tjenester er synliggjort ligger på mange. Det er fortsatt et
savn at de som arbeider etter Opplæringsloven holdes utenfor dette ansvaret. En samordning
av aktuelt lovverk innenfor barnehage og skole er ønskelig.
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Kommunen etterlyser en saksbehandlingsveileder som kan bidra til likest mulig
vedtakspraksis, snarest mulig nå ved overgangen fra to adskilte lover til en felles lov om
kommunale helse- og ornsorgstjenester.

Vi ser for oss at det i en periode kan oppstå en del tvister og at vi bør være forbredt på disse?
Dette gjelder bla avklaringer rundt definisjon av en utskrivningsklar pasient. Et
tvisteløsningsorgan kan lage en presidens for hvordan ting løses i starten med ny lov og
endrede og nye forskrifter.

Med hilsen

a ild Margrethe Ottesta
Enhe sleder/helsesjef


