
Tromsø kommunes høringssvar på nye forskrifter etter ny lov 
om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 
Høringssvaret har vært behandlet i kommunestyret i Tromsø den 28.9.2011.  
 
 
VEDTAK I KOMMUNESTYRET:  
 
Høringsutkastet viser at finansieringsmodellen for helsetjenesten fortsatt inneholder mange  
uklarheter. Ikke minst viser høringsutkastet at kommunene risikerer å sitte med økonomisk  
”svarteper.”  
Tromsø kommune vil på denne bakgrunn avvise finansieringsmodellen for utskrivningsklare  
pasienter og modellen for kommunal medfinansiering ved pasientbehandling i  
spesialisthelsetjenesten.  
  
Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens høringsuttalelse til forslag til  
forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Lov om kommunale helse- og  
omsorgstjenester.  
  
Endring i høringsteksten, s. 165 7. avs. Beg. ”Forvetningene til dette systemet” (fra slutten av  
setningen)   
Ny tekst  
-    Det vil være svært vanskelig for en kommune å opprette et tilbud med en kostnad på 30  
000 for å spare en innleggelse med en kostnad for sykehuset på 150 000. 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE: 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har som oppfølging til nylig vedtatt Lov om folkehelse og 
Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester sendt flere nye forskrifter ut på høring. 
Høringsfrist er 6. oktober 2011. Det tas sikte på at disse forskriftene skal tre i kraft 1. januar 
2012. 
 
Rådmannen har utarbeidet høringsuttalelse på disse forskriftene. Denne høringsuttalelsen 
legges fram til politisk behandling.  
 
Følgende forskrifter er med i denne høringen: 
 

1. Forslag til ny forskrift om utskrivingsklare pasienter 
2. Forslag til forskrift om kommunal medfinansiering 
3. Forslag til endring i Norsk pasientregisterforskriften 
4. Forslag til forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester 
5. Forslag til forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 

institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven og felles trivselsordning 
6. Forslag til forskrift om vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor 

institusjon 
7. Forslag til forskrift om vederlag for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling  
8. Forslag til forskrift om om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 



9. Forslag til ny forskrift om helsepersonellovens anvendelse 
10. Forslag til endring i gaveforskriften  
11. Forslag til forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold 

i riket. 
12. Forslag til endring i forskrift om individuell plan, koordinator og koordinator etter 

helse- og omsorgslovgivningen 
13. Forslag til endring av forskrift om habilitering og rehabilitering  
14. Forslag til forskrift om oppjustering av driftsavtalehjemler til fysioterapeuter 

 
 
Utskrivingsklare pasienter 
 
Tromsø kommune mener at utskrivingsklare pasienter ikke bør ligge i sykehus, men tas ut til 
kommunene til videre behandling, pleie- og omsorg. De pasientene som klassifiseres som 
”utskrivingsklare”, kjennetegnes av at de etter utskriving fra sykehus trenger videre 
behandlings-, pleie- og omsorgstjenester. De er altså ikke blant det 
flertallet som er ferdigbehandlet eller friske etter et sykehusopphold.  
 
Utviklingen i spesialisthelsetjenesten med overgang til mer poliklinikk og dagbehandling 
samt stadig kortere liggetid, har medført en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til  
kommunehelsetjenesten over mange år. Stadig sykere pasienter har blitt klassifisert som 
”utskrivingsklare” fra sykehus, og kommunene har påtatt seg stadig større og mer 
ressurskrevende oppgaver allerede før samhandlingsreformen.  
 
Kommunal betalingsplikt fra første dag forutsetter at det er klare kriterier for helseforetakene 
for å erklære en pasient som utskrivingsklar.  
 
Definisjonen av ”utskrivingsklar pasient” slik den er i den gjeldende ”Forskrift om kommunal 
betaling for utskrivingsklare pasienter”, gir klare kriterier som sikrer at hele pasientens 
tilstand skal være sett og vurdert før utskriving, og kommunehelsetjenesten skal sikres 
nødvendig informasjon for å planlegge og iverksette forsvarlig og god behandling, pleie og 
omsorg. Undersøkelser har vist at svært syke, og til dels døende pasienter har blitt skrevet ut 
fra sykehus (Hans Knut Otterstad, Kåre Sorteberg: Alvorlig syk –og utskrivingsklar, 
Sykepleien 2008 96(1):34-36). Det er også grunn til å tro at utskrivingspraksis varier 
avhengig av sykehusenes behov for å få frigitt senger p.g.a. press på den enkelte avdelings 
ressurser i form av sykdom blant personalet, mange innleggelser, ulykker og liknende. (H 
Garåsen, R Johnsen: Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste – erfaringer fra 
Trondheim, Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:1198-200). Det er derfor viktig å opprettholde 
klare definisjoner av når en pasient medisinsk kan vurderes å være utskrivingsklar, slik at 
utskriving av pasienten ikke bestemmes av andre forhold enn at pasienten har fått nødvendig 
vurdering, diagnostikk og behandling.  
 
Rådmannen mener at definisjonen av utskrivingsklar pasient slik den fremgår av gjeldende 
forskrift, bør videreføres. Viktigheten av dette understrekes av at det innføres kommunal 
betalingsplikt fra første dag fra 01.01.2012 
 
Rådmannen  mener at det må etableres en tvisteordning for de tilfeller det ikke er enighet om 
hvorvidt pasienten er utskrivingsklar. 
 
 



Kommunal medfinansiering 
 
Oppdeling av helsevesenet i to forvaltningsnivåer har medført at tjenestene sett fra 
pasientenes side ikke alltid henger sammen. Et av målene i samhandlingsreformen er mer 
sammenhengende helsetjenester. Kommunal medfinansiering er et av virkemidlene for å nå 
dette målet. Tanken er at kommunene skal ha økonomisk interesse i å forebygge innleggelser. 
. 
Gjennom forslag til forskrift om kommunal medfinansiering foreslås det at kommunen skal ha 
en medfinansieringsplikt for innleggelser og poliklinisk undersøkelser og behandling for alle 
pasienter med unntak av psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige og opphold i private opptreningsinstitusjoner. Også behandling hos 
privatpraktiserende spesialister er unntatt. Enkelte behandlingsformer og også unntatt, for 
eksempel kirurgi og fødsler. 
 
Den operative delen av medfinansieringssystemet er lagt til regelverket for innsatsstyrt 
finansiering. 
 
Det settes også en maksimumsgrense for hver behandling. Denne grensen vil pt ligge på rundt 
30 000 kroner. 
 
Forventningene til dette systemets effekt kan virke noe overdrevne. Hvorvidt det er mulig for 
en kommune å opprette et tilbud med en kostnad på 30 000 for å spare en innleggelse med en 
kostnad for sykehuset på 150 000 er i seg selv usikkert.  
 
I tillegg er mange av de faktorene som har betyning for bruk av spesialisthelsetjenester 
utenfor kommunens kontroll. Tall fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering 
(SKDE) ved Helse Nord RHF har som eksempel vist at en stor del av forbruket av 
poliklinikktjenester ikke er forårsaket av henvisninger fra primærleger men at pasientene går 
til faste kontroller hos sykehuslegene. 
 
Endringer i behandlingsindikasjoner i spesialisthelsetjenesten vil også ha umiddelbar 
betydning for forbruket av sykehusets tjenester. 
 
Men en slik ordning vil føre til økt oppmerksomhet rundt sammenhengen mellom kommunal 
forebygging og forbruk av sykehustjenester. Dette vil kunne være gunstig i det videre 
utviklingsarbeidet i helsevesenet.  
 
Det er svært viktig å unngå unødvendige reinnleggelser på sykehus. Her kan sannsynligvis 
kommunene bidra ved bedre organisering av tjenestene. Men utviklingen i dag innebærer at 
pasienter blir skrevet ut stadig tidligere i forløpet. Dette innebærer i seg selv risiko for 
reinnleggelser. Dersom en reinnleggelse skjer få dager etter utskriving er det mest sannsynlig 
forårsaket av at pasienten har blitt for tidlig skrevet ut fra sykehuset. Dette vil kommunene 
vanskelig kunne motvirke. Det er derfor svært ønskelig at det er et unntak i kommunal 
medfinansiering for reinnleggelser som skjer få dager etter utskriving. 
 
Rådmannen gir sin tilslutning til hovedelementene av forskriften om men anser at effektene på 
helsetjenesten nok vil være begrenset. Rådmannen tilrår at det legges inn begrensninger i 
medfinansiering for reinnleggelser som skjer få dager etter utskriving fra sykehuset. 
 
 



Endring i Norsk pasientregisterforskriften 
 
Rådmannen har ingen merknader. 
 
 
Kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester 
 
I forslaget til ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov skal kommunen skal dekke 
kostnadene ved de tjenestene og tiltakene som den har ansvaret for å yte eller sette i verk etter 
loven. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Oppholdsprinsippet legges derfor som hovedregel til 
grunn for kostnadsfordelingen. Dette er en videreføring av gjeldende regler. 
 
Forslaget til forskrift beskriver hjemkommunes ansvar for å dekke utgifter ved helse- og 
omsorgstjenester når en innbygger får tjenester ved en institusjon i en annen kommune. For 
tjenester i forbindelse med utskrivning fra institusjon dersom innbygger bosetter seg i 
institusjonens kommune, kan det fremmes krav om refusjon fra hjemkommune kun dersom 
det er oppnådd enighet med den kommune som var oppholdskommune før innleggelse i 
institusjon. Forskriften innebærer ingen spesielle innholdsmessig endring fra dagens praksis. 
 
Kommunene er bedt om å uttale seg til om unntaket fra oppholdsprinsippet i nåværende 
sosialtjenestelov skal videreføres i forskrifts form.  
 
Unntaket fra oppholdsprinsippet gir refusjonsregler som var nødvendige i en tid da mange og 
store institusjoner rundt omkring i landet ble bygget ned og beboerne bosatte seg i 
institusjonens nærområde. Med refusjonsordningen, hvor tidligere oppholdskommuner dekket 
utgiftene til sosiale tjenester, unngikk man en uforholdsmessig belastning for 
lokalsamfunnene. Ordningen er av mindre betydning i dag, men for kommuner med mange 
institusjonsplasser er den fortsatt viktig. 
 
Inntil videre foreslås at gjeldende rett videreføres, men Departementet tar imidlertid sikte på å 
kartlegge omfanget av og behovet for refusjonsordningen. 
 
Rådmannen vurdering er at ordningen i dag er av mindre betydning og har langt på vei utspilt 
sin rolle. Institusjonskommunen får dessuten kompensasjon gjennom tilskuddsordningen som 
gjelder for ressurskrevende tjenester. Det er derfor i dag mindre behov for en 
refusjonsordning etter utskrivning.  
 
Rådmannens forslag er at ordningen avvikles. 
 
Disponering av kontantytelser fra folketrygden 
 
Hovedregelen er at det er vergen som skal disponere kontantytelsene fra blant annet 
folketrygden for umyndige, dersom annet ikke er bestemt av arvelater eller ved lov. 
 
Gjeldende sykehjemsforskrift gir imidlertid institusjonen disposisjonsrett til deler av 
kontantytelsene fra Folketrygden som beboere med langtidsplass mottar, dersom beboer ikke 
er i stand til dette selv.  
 



I forslag til ny forskrift foreslås at beboernes økonomi skal forvaltes av pårørende eller 
hjelpevergeverge, ikke institusjon.  
 
Det foreslås primært å oppheve disposisjonsretten da det etter departementets oppfatning er 
det ikke lenger naturlig å anse sykehjemmet som den nærmeste til å disponere over deler av 
pasientens midler. I praksis bør pasienter eller beboere som ikke selv er i stand til å disponere 
sine midler derfor få hjelp og bistand enten av nærmeste pårørende eller av en hjelpeverge 
som utnevnes for vedkommende etter bestemmelser i vergemålsloven. Det er for øvrig 
anledning til å delegere disponering av midler videre til institusjon ved fullmakt og avtale. 
 
Sekundært vil departementet vurdere å gjøre endringer som harmoniserer og tilpasser 
forskriftsverket på området dersom det likevel eksisterer et klart behov for reglene om 
institusjonenes disposisjonsrett. Endringene innbærer bl.a. forskriftens virkeområde bare 
begrenses til beboere som ikke er i stand til å disponere ytelsene selv. 
 
Tromsø kommune har gode rutiner og god erfaring med å disponere kontantytelser fra 
folketrygden. Det vises også til at det kan noen ganger være problemer å få til en godt 
fungerende vergeordning. 
 
Rådmannen forslår at forskriften med harmonisering videreføres. 
 
Forskriftene om felles trivselsordning med hjemmel i folketrygdloven foreslås  
foreløpig videreført, kun med tekniske endringer. Departementet er imidlertid i tvil om det er 
hensiktsmessig å videreføre den lovfestede frivillige trivselsordningen på institusjon i samme 
utstrekning som i dag. Bakgrunnen for dette er at det også uten lovhjemmel er anledning for 
beboerne å organisere trivselstiltak og det faktum at beboere på institusjoner i dag 
gjennomgående er sykere og mer svekkede enn tilfellet var da ordningen ble innført. 
 
I Tromsø kommune er ordningen etablert på Sør – Tromsøya sykehjem som har god erfaring 
med ordningen hvor både beboere og på rørende er tilfredse. 
 
Selv om slik ordning kan etableres på frivillig basis, anbefaler rådmannen at någjeldende 
praktiske ordning videreføres med nødvendige tekniske tilpasninger. 
 
 
Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 
 
Kommunen kan kreve betaling for tjenester utenfor institusjon med unntak av 
hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg, BPA, 
avlastingstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. Tjenestene det kan kreves egenbetaling for, er 
typiske hjemmehjelpstjenester, som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging og annet 
praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen.  
 
Departementet foreslår å videreføre de innholdsmessige bestemmelsene i någjeldende regler i 
ny forskrift med noen tilpasninger. 
 
Rådmannen har ingen merknader. 
 
 
Vederlag for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling   



 
Departementet foreslår å videreføre forskrift om vederlag for legehjelp og fysikalsk 
behandling ved kommunens helsetjeneste. 
 
Rådmannen har ingen merknader. 
 
 
Institusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Bakgrunnen for forslag til ny forskrift er å klargjøre hva som regnes som institusjon etter 
helse- og omsorgstjenesteloven. Institusjon som gir helsetjenester kommer inn under 
helsepersonelloven og medfører bl.a. krav til dokumentasjon. Institusjoner som yter helsehjelp 
er innenfor virkeområdet til Pasientskadeloven.  
 
Presisering av hva som regnes som institusjon og innholdet i tjenestene er derfor svært viktig. 
Fremlagte forslag til forskrifter er ment å tydeliggjøre institusjonsbegrepet. 
 
Hva som regnes som institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven: 

• Sykehjem (videreføring av dagens kommunehelsetjenestelov) 
• Aldershjem (på vei ut) 
• Bolig med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor 

utenfor foreldrehjemmet, herunder avlastningsbolig (barnebolig og avlastningsbolig) 
• Bolig med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige 

 
Rådmannen mener at istedenfor en uttømmende oversikt over hva som regnes som institusjon, 
burde det heller konkretiseres hvilke kriterier som må innfris for å falle inn under 
institusjonsbegrepet. 
Betegnelsen på ulike tilbud i kommunene endres stadig, så den foreslåtte uttømmende liste er 
allerede utdatert. Langtidsopphold i sykehjem faller bort som tjenestetilbud i NOU-en 
”Innovasjon i omsorgen”. Forskriftens begrepsbruk og definisjoner er på nærmeste utdatert 
dersom strategier som framgår av nevnte NOU skal være retningsgivende. Forskriften bør 
legge opp til at langtidsopphold på sikt skal gis i botilbud med fullverdig bostandard og 
betegnes som bolig, - og at sykehjem erstattes med kollektive boliger. Institusjonsopphold bør 
defineres som korttidsopphold i institusjon der formålet er å gi behandling eller avlastning. 
Aldershjem er på vei ut og bør fjernes helt.  
 
Grensen mellom helsetjenester og omsorgstjenester er ikke tydelig definert. Denne 
grenseoppgangen er viktig når definisjonen av institusjon er knyttet til at det skal ytes 
helsetjenester.  
 
Det er ikke nødvendigvis slik at det må være ansatt helsepersonell i barneboliger. De siste år 
etablert barneboliger til ungdom med utviklingsforstyrrelser og atferdsvansker der 
kompetansebehovet er vel så mye sosialfaglig/pedagogisk som helsefaglig. I andre 
barneboliger er det helt nødvendig med helsepersonell, - der barn og unge har sammensatte 
komplekse medisinske hjelpebehov. Det må være barnas funksjonsnivå og hjelpebehov som 
skal være retningsgivende for hvilken kompetanse som er nødvendig, - ikke om det defineres 
som institusjon eller ei. I forskriften bør det også framgå at barneboliger må lokaliseres og 
utformes slik at man unngår institusjonspreg. En barnebolig skal være et hjem til de som bor 
der og bør tilrettelegges deretter, - vi må unngå at fokuset i tilbudet kun blir helse- og pleie. 
 



Helsepersonellovens anvendelse 

 
Ny helse- og omsorgstjenestelov opphever det lovmessige skillet mellom helsetjenester og 
sosialtjenester i kommunen. En konsekvens av denne sammenslåingen er at alt personell som 
faller inn under den nye loven i utgangspunktet er å anse som helsepersonell og har plikt til å 
dokumentere i henhold til pasientjournalforskriften, som pr. i dag har et sterkt helsefaglig 
fokus. 
 
I Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1 åpnes det for at departementet i forskrift kan regulere 
nærmere på hvilken måte de ulike bestemmelsene i Helsepersonelloven skal gjelde for 
personell som ikke er helsepersonell, og ber om innspill hva slags dokumentasjonsplikt som 
bør gjelde for disse. 
 
§ 1 Helsepersonellovens anvendelse for mottakere av omsorgslønn. 
Det foreslås at mottakere av omsorgslønn ikke skal omfattes av helsepersonelloven. Dette 
støttes. 
 
§ 2 Dokumentasjonsplikt 
Det forslås at kun de som yter helsehjelp skal ha dokumentasjonsplikt. Dette støttes ikke. 
Dokumentasjonsplikten bør som utgangspunkt gjelde for alle som yter helse- og 
omsorgstjenester, da journal gir en oversikt over iverksatte tiltak, observasjoner, vurderinger 
og resultat. Journalen bidrar også til å styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt pasienten, og 
styrker målsetting om helhetlig og koordinerte tjenester. Som Journalforskriften påpeker i §7 
skal opplysninger nedtegnes "dersom de er relevante og nødvendige". Dersom 
dokumentasjonsplikten også blir gjeldende for personell som yter tjenester som ikke er å anse 
som helsehjelp, vil likevel bestemmelsen i Journalforskriften regulere hva som er relevant og 
nødvendig å nedtegne. 
 
Departementet ber om innspill om hvilke konkrete problemstillinger et fremtidig regelverk 
bør avklare.  
Rådmannen mener at dokumentasjonsplikten ikke bør gjelde for oppdragstakere som yter 
følgende tjenester; Omsorgslønn, støttekontakt og privat avlastning. Dokumentasjonsplikten 
praktiseres heller ikke i dag for brukerstyrt personlig assistent (BPA), og bør heller ikke i 
framtiden reguleres under helsepersonelloven. Oppsøkende virksomhet og lavterskeltilbud 
innenfor ulike deler av helsetjenesten er også lite hensiktsmessig at skulle omfattes av 
dokumentasjonsplikten, da samtykke må innhentes. Mange brukere vil i så fall frastå fra et 
slikt tilbud, og det vil virke mot sin hensikt. 
 
Departementet ber også om eksempler fra høringsinstansene på hvordan man i dag 
dokumenterer de ulike omsorgstjenester som i dag er regulert i sosialtjenesteloven. Rus- og 
Psykiatritjenesten i Tromsø kommune har 3 avdelinger som i hovedsak berøres, og eksempler 
på hvordan de i dag forholder seg til dokumentasjon er opplistet under: 
 
Utekontakten - Driver oppsøkende arbeid rettet mot ungdom i alderen 13-23 år. Personell her har 
behov for å nedtegne opplysninger om hvilken hjelp og oppfølging som blir gitt. Behovet er i hovedsak 
begrunnet ut fra de samme hensyn som gjelder for helsepersonells journalplikt: Behovet for oversikt 
over iverksatte tiltak, observasjoner og vurderinger, kommunikasjon mellom samarbeidende personell, 
primært internt i avdelingen. Utekontakten har de siste årene benyttet et journalsystem utviklet for 
utekontakt-virksomhet (Octus). Journalsystemet er tilpasset virksomhetens art, bl.a den oppsøkende 
virksomheten, og krever ikke at fullt personnummer eller fullt navn må nedtegnes for å gjøre 
journaloppføringer. Utekontakten driver i tillegg til oppsøkende virksomhet noe gruppeaktivitet som 



kan anses som tiltak/helsehjelp. Så langt har denne virksomheten blitt journalført i et annet 
journalsystem som ivaretar det som kreves av et pasientjournalsystem (Visma Omsorg Profil). 
 
Miljøarbeidertjenesten - Driver miljøarbeid/miljøterapi rettet mot mennesker med rusproblemer som 
bor i øremerkede kommunale boliger for målgruppen. Personell ved avdelingen har de siste årene 
benyttet den samme pasientjournal som øvrige deler av pleie og omsorg (Visma Omsorg Profil). Vi har 
i praksis pålagt personell ved denne avdelingen de samme plikter som helsepersonell. Hovedårsaken 
til dette er behovet for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon av iverksatte tiltak, observasjoner og 
vurderinger. I tillegg har dokumentasjon i dette pasientjournalsystemet sikret bedre kommunikasjon 
med øvrige samarbeidende avdelinger internt i enheten som yter tjenester til de samme brukerne og 
som journalfører tiltak i dette journalsystemet. Det er en utfordring at personell som ikke har 
helsefaglig utdanning i mindre grad har fått opplæring ifht hvordan journal skal føres. Det er behov for 
å iverksettes tiltak for å bedre kvaliteten på de opplysninger som nedtegnes av personellet i journalen 
på denne avdelingen.  
 
Sosialtjenesten ved Sosialmedisinsk senter - Her jobber ruskonsulenter (i hovedsak sosionomer) 
og tiltakene er regulert av gjeldende Lov om sosiale tjenester §6 - særlige tiltak overfor rusmisbrukere. 
Denne avdelingen har inntil nylig journalført i samme system som resten av sosialtjenesten NAV (Acos 
Sosial), men går i disse dager over til journalføring i samme journalsystem som resten av Rus- og 
psykiatritjenesten (Visma Omsorg Profil). Personell ved denne avdelingen nedtegner opplysninger 
som er sammenfallende med de krav som stilles til helsepersonell.  
 
 
Gaveforskriften 
 
Rådmannen har ingen merknader 
 
 
Rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. 
 
Denne forskriften skal regulere rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten lovlig 
opphold eller som har kortvarig opphold (< 12 mnd). Forskriften er i hovedsak en 
videreføring av tidligere regelverk men som nå samles og samordnes i egen forskrift. Nytt er 
utvidete rettigheter til barn under 18 år som følge av barnekonvensjonen. 
 
Det har fra fastlegene i kommunen kommet innspill på at en del av de tjenestene som disse 
personene har rett på er tjenester der det må betales en egenandel. Samtidig må det forventes 
at denne gruppen personer tidvis har svært dårlig økonomi.  
 
Rådmannen mener at det er derfor viktig at dette regelverket samsvarer med regelverket 
knyttet til økonomisk sosialhjelp for at disse rettighetene skal være reelle. 
 
 

Forslag til endring av forskrift om individuell plan og koordinator etter helse- og 
omsorgslovgivningen.  

 
§ 4 Pasientens og brukers rettigheter 
Pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte [helse- og omsorgs]tjenester, har 
rett til å få utarbeidet en individuell plan.  
 
Rådmannen foreslår at helse- og omsorgstjenester byttes ut med tjenester da det ellers kan 
skape tvil om retten til individuell plan. Brukerne i målgruppen vil ofte ha behov for 
koordinering av tjenester ut over tjenester gitt etter kommunal helse- og omsorgslov. Andre 



lovverk har som fellesbetegnelse ”langvarige og koordinerte tjenester” som kriterium for 
retten til individuell plan.  
 
 
§ 4 a Koordinator i kommunen 
For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester [etter helse- og 
omsorgstjenesteloven], skal kommunen tilby koordinator.  
 
Rådmannen mener, med samme begrunnelse som over, at avsnittet ”etter helse- og 
omsorgstjenesteloven” bør slettes for å ikke skape tvil om rettigheten. 
 
 
§ 4 b Koordinator i spesialisthelsetjenesten 
[Koordinatoren bør være lege, men annet helsepersonell kan være koordinator når det anses 
som hensiktsmessig og forsvarlig].  
 
Rådmannen foreslår at avsnittet kuttes i sin helhet da leger i spesialisthelsetjenesten 
erfaringsmessig har en arbeidshverdag som ikke gjør det enkelt å skape den stabilitet i 
koordinatorfunksjonen som er nødvendig for den enkelte pasient. 
 
 

Koordinerende enhet – forskrift om habilitering og rehabilitering  

 
Begrepet rehabilitering har ikke en ensartet betydning og blir av mange instanser/etater 
fortsatt sett på som et rent ”helsebegrep”. For å nå målene for habilitering og rehabilitering er 
en imidlertid avhengig også av koordinering av tjenester som blir gitt av andre etater enn de 
tradisjonelle pleie-, helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder for eksempel utdanningsetaten, 
boligkontor, barnevern og NAV. Allerede i Stortingsmelding 21 Ansvar og meistring (98-99) 
påpekte man viktigheten av å forankre rehabiliteringsbegrepet i hele tjenesteapparatet . Å 
presisere koordinerende enhets sektorovergripende ansvarsområde vil være et viktig og 
nødvendig skritt i den retning.  
 
 
Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for 
oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Enheten har også ansvar for at det blir 
utarbeidet prosedyrer og rutiner for arbeidet med individuelle planer.  
 
Rådmannen mener at det er viktig at det i forskriften kommer klart fram at dette gjelder alle 
individuelle planer, ikke bare de som er utarbeidet med bakgrunn i kommunal helse- og 
omsorgslov. Dersom koordinerende enhet ikke skal ha det overordnede ansvar for planer 
utarbeidet med bakgrunn i for eksempel barnevernloven eller NAV-loven vil en ikke sikre et 
likt tilbud for alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester.  
 
 
Forskrift om justering av driftsavtaler til fysioterapeuter 
 
Den foreslåtte forskriften vil kunne løse noe av dagens problemer med å kunne oppjustere 
private fysioterapihjemler på en god måte.  
 



Rådmannen ser at det kan være noen utfordringer i utkastet når det gjelder utlysning av ledige 
hjemler som handler om å sikre at det er de med små avtalehjemler som får tildelingen, men 
vi tror at det er tatt høyde for dette ved at det heter at lov- og avtalefestede krav skal tas med i 
vurderingen av den best kvalifiserte søker. Her kommer avtaleverket til fysioterapeutene inn, 
som sier noe om størrelsen på avtalehjemmelen både med hensyn til minimumskrav og at det 
skal samsvare med praksisvolumet. 
 
Rådmannen gir sin tilslutning til dette forslaget til forskrift. 
 
 
 
 


