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Våler kommune i Slør har behandlet Høringsuttalelse samhandlingsreformen - 
forslag til forskriftsendringer ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i 
kommunestyret 03.10.2011 og fattet følgende vedtak til uttalelse: 
 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
K-066/11 Vedtak: 

1. Våler kommunestyre vil gi følgende høringsuttalelse: 
§3  a) Spesialisthelsetjenestens ansvar for vurdering og varsling i Ny forskrift om 
kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter endres til:  

Innen 24 timer etter innleggelse skal det gjøres en vurdering av hvor lenge 
innleggelsen antas å vare, og hvilke tilbud/medisinsk oppfølging pasient vil ha behov 
for etter utskriving.. 
 Begrunnelse:  

Forskriften sier på den ene side  at spesialisthelsetjenesten skal vurdere om pasient ved 
utskriving trenger institusjon eller hjemmetjeneste. På den andre side sier 
departementet i sine vurderinger at det ikke er opp til spesialisthelsetjenesten å vurdere 
hvorvidt kommunen har et forsvarlig tilbud til vedkommende pasient etter utskriving. 
Det er kommunen som skal vurdere hvilket tilbud og hvilket omfang tilbudet til 
pasienten skal ha, og om tilbudet totalt sett er forsvarlig. 

Etter vårt syn står forskriftens ordlyd i noe motstrid til departementets vurderinger. 
Vår oppfatning er i tråd med departementets vurdering , det må være opp til  
kommunen selv å finne løsning på oppgaven som sykehuset bestiller hva angår tilbud 
og medisinsk oppfølging og ikke hvor el hvordan dette utføres. Alt for ofte oppleves at 
sykehusene inntar ombudsrollen framfor å gi gode faglige begrunnelser for de 
bestillinger som  gjøres overfor kommunene.    

For pasient og sykehus vil det være av underordnet betydning om videre oppfølging 
skjer i hjemmetjenesten eller på institusjon så sant dette skjer innenfor faglig 
forsvarlige rammer og i samråd med pasient selv eller pårørende. Det avgjørende vil 
være at kommunens oppfølging/tilbud er i tråd med de medisinskfaglige bestillinger 
som gjøres av sykehuset.  

2. Det som står i parentes under §2  forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse 
–og omsorgstjenester  tas ut. 

Begrunnelse: 

Dette er en ordning som for lengst har utspilt sin rolle. Langt de fleste av større 
nasjonale og regionale institusjoner er nedlagte, slik at behovet for slike ordninger 
ikke lenger vil være tilstede i samme grad som før. Oppholdskommunen forut for 
innleggelse i institusjon vil ha liten innvirkning på tilbudets kostnader i den nye 
oppholdskommunen. Utskriving fra institusjon bør likestilles med flytting mellom 



kommuner, det vil si at det ikke gis adgang til å kreve refusjon fra til tidligere 
oppholdskommune.  

Refusjonskommunen vil ha liten innvirkning på tilbudets innhold og måten dette løses 
på. Vi vet at kostnader på likelydende tilbud varierer stort fra kommunene til 
kommune, slike ulikheter vil refusjonskommunen ikke ha noen særlig innvirkning på. 
En opplever også i enkelte tilfeller at reduserte hjelpebehov ikke får noen økonomiske 
konsekvenser.         
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