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

Vi takker for muligheten til å fremme synspunkter i ovennevnte sak og ønsker å rette 
oppmerksomheten mot kommunenes ansvar for å legge til rette for forskning og utdanning. 

I forbindelse med høringssaken vedr. forslag til ny lov om helse- og omsorgstjenester skrev vi 
bl.a. følgende om forskning: 

UHR mener at kommunene bør likestilles med helseforetakene når det gjelder lovens 
beskrivelse av ansvar for forskning (ref lov om spesialisthelsetjenester § 3-8, sykehusenes 
oppgaver). UHR mener lovutkastet har for svak formulering av tjenestens 
kunnskapsfundament, og kommunene må pålegges et selvstendig ansvar for forskning. 

Vi kan ikke se at kommunenes ansvar for forskning er ivaretatt på en tilfredsstillende måte 
verken i lovteksten eller gjennom arbeidet med forskrifter. Universitets- og høgskolesektoren 
har et nedfelt ansvar for å drive forskning på sine fagområder, herunder bl.a. helse- og 
sosialtjenester. Denne sektoren kan imidlertid ikke inneha ansvaret for kommunenes plikt til å 
tilrettelegge og sørge for forskning. Det primære ønskemålet ville være at lovteksten ble 
tydeliggjort slik at kommunenes plikter ble klare. Alternativet er at det utarbeides en 
tydeliggjørende forskrift. 

Når det gjelder kommunenes plikt til å bidra til utdanning av helsepersonell uttalte UHR i sin 
høringsuttalelse vedr. forslaget til ny lov om helse- og omsorgstjenester bl.a. følgende: 

UHR er særlig opptatt av det gjensidige ansvaret kommunene og utdanningsinstitusjonene har 
i profesjonsutdanningene. Det følger av dette at kommunene må ha et rammeverk som 
eksplisitt beskriver deres ansvar for veiledning av studenter i praksis. Utdanning av helse- og 
sosialpersonell sorterer under og påvirkes av flere departementer med tilhørende lovverk og 
avledete føringer og systemer. 

Vi er skeptiske til at departementet har valgt å videreføre bestemmelsene fra Lov om 
kommunehelsetjenester i den nye loven om helse- og omsorgstjenester. Vi kan ikke se at det 
er noen saklig grunn til at denne loven ikke innehar like forpliktende bestemmelser som Lov 
om spesialisthelsetjener på dette området. Lovverket inneholder ingen føringer med tanke på 
praksisstudienes kvalitet eller finansiering. Så fremt lovteksten ikke endres og tar opp i seg 
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disse momentene, vil det være avgjørende for å skape et godt grunnlag for samarbeid om 
undervisning og praktisk opplæring at dette behandles grundig i en forskrift . 
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