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Høringsuttalelse fra SINTEF om forslag tit forskriftsendringer som følge av Lov om kommunale
belse- og omsorgstjenester

Vi viser til høringsbrevdatert 014.juk 2011medforslag tll forskriftsendringer ognye forskrifter som følgeav
Prop.91 L (2010-2011)Lovomkommunalehelse-og omsorgstjenester. EndringsforslageneberørerogsåSt.
meld 162010-2011)Nasjonalhelse- ogomsorgsplanog Innst,422 (2010-2011)samt Prop.90 L 2010-2011
Lovom folkehelsearbeidog Inst L (2010-2011).

Enintensjon meddennye kommunalehelse-og omsorgslovener å gi kommuneneet tydeligereogmer
helhetlig ansvar,samt større frihet til å organisereog tilpasse tilbudet i samsvarmedlokalebehov.Skillet
mellomhelse-og omsorgstjenesteroppheves,og ensøkerå etablereet felles regelverk.Videre framheves
kommunenesansvar for helsefremmendeog forebyggendearbeid.

SINTEFga i sin høringsuttalelse til Lovutkastet uttrykk for støtte til intensjoneneomå skapeet mer helhetlig
helsetilbud,ogmåleneomå samordnehelse- ogomsorgstjenesteneForå effektivisere og tilpasse tjenestene
i forhold til tjenestemottakers behov,bl a gjennomen tydeliggjøringav kommunaleplikter og envidereut-
vikling av kommuneneskompetanseog ansvar. Nå foreliggerde første forslagenetil forskrifter. SINTEFhar
vurdert Forslagene,ogholder fast på sine kommentarertil lovForslaget.SINTEFvil framhevedeoverordnede
siderved forskriftene og de framlagteplaner for ikrafttredelse

ISINTEFsin høringsuttalelse til lovforslagetvektleggesførst og fremst enbekymringfor konsekvenseneav
økonomiskeInsentiver relatert til utskrivningsklare pasienterog kommunalmedfinansiering.Bakgrunnfor
dette er at kunnskapsgrunnlageter relativt svakt, bådenårdet gjeldereffektenav de økonomiske
insentivene,ognår det gjelderkommuneneskompetanseog kapasitet til å etablerealternativer til bruk av
spesialisthelsetjenester. Etviktig spørsmåler hvorvidt kommunenemakter å etableregodealternative tilbud
dersomdereshenvisningspraksistil sykehus,samt dereshåndteringav ferdigbehandledepasienter fra
sykehus endrespåkort tid. På lengresikt er spørsmåletom Insentiveneervirksommenok til at kommunene
vil byggeoppnye tilbud gjennomstyrking av kompetanseog økt kapasitet.SINTEFhar tidligere kommentert
denøkonomiskeusikkerhet som ikrafttredelse vil kunnemedføre.Dennebekymringenopprettholdes til tross
Forat det er lagt økonomiskebegrensningerfor den risiko kommuneneløper.Lokaltvil det enkeltesteder
være påregneligå finne større endringeri innleggelsespraksisog/eller utskrivingspraksis bådeinnenforog
utenfor de foreslåtte forskrifter, enn de forventningermyndighetenehar hatt. Privatespesialister er holdt
utenfor ordningenmedkommunalmedfinansieringfordi finansieringav denneaktiviteten Ikkeinngår i
ordningenmedInnsatsstyrt finansiering. Dette gir et potensiale for vridningseffekter.Fordi innslagetav
private spesialister er ulikt fordelt i landet,vil det ogsåkunneslå ulikt ut økonomiskfor kommunerog
helseforetakog i tillegg kunnegi opphavtil ulikheter i tilgjengelighet til helsetjenesterhvis
henvisningspraksispåvirkes.SINTEF'sstørste bekymringnår det gjelderde framlagteforskrifter er derfor at
de fortsatt etterlater usikkerhet om konsekvensenefor kommuneneshjelpeapparat,for helseforetak,og
berørtepasienter.
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Medbakgrunni at kunnskaps-/erfaringsgrunnlageter relativt Utevil SINTEFunderstrekebetydningenav å
Følgeutviklingen nøyefor å unngåpotensielle utilsiktede virkninger som berørertilgjengelighetentil
helsetjenesterog faglig forsvarlighet i tjenestetilbudet.

Mangespørsmålvil forbli uavklart før planlagt oppstart av deøkonomiskeordningene.Dennye dialogen
mellomdet kommunalehjelpeapparatetogsykehuseneskal finne sin form og samtidigvidereføreogstyrke
leveranserav tjenester medgodkvalitet og forutsigbarhet for pasienter,som er kjerneni reformarbeidet..
Svikter dengodedialogen,vil vi kunnese utilsiktede vridningseffekter lokalt og overforutsatte
pasientgrupper.Slikeutslag kan svekke tilliten til de Foreståendeomstill'Ingenesom Forskriftenesøker å
Fremme.

Pågrunnlagav denusikkerhet somSINTEFbeskriver for reformen,vil SINTEFanbefaledepartementetå
vurdere Fylkesmannenskapasitet tit å avklaresituasjoner der uenigheteller uklarhet Foreliggermellom
kommunerog helseForetak,samt ordningersom kan ivareta en enhetlignasjonalpraksis mellom
Fylkesmennene.
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