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Høringssvar fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i
spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 - Forslag til endringer i forskrift om
godkjenning av sykehus m.m.

Det vises til høringsbrev av 26.10.2012 om forslag til regelverksendringer i
godkjenningsordningen for sykehus; spesialisthelsetjenesteloven § 4-1, samt endring i
forskrift om godkjenning av sykehus m.m.
Det foreligger videre et forslag om å utvide formålet for bruken av registeropplysninger
innsamlet med hjemmel i pasientskadeloven § 8.

Endrin av odk.ennin sordnin en for s kehus:
Hovedargumentene for forslaget om endring av godkjenningsordningen for sykehus, er
at helseforetaksreformen av 2001 innebar endring av grunnleggende forutsetninger
som godkjenningen bygget på. Videre vurderer departementet godkjenningsordningen
å ikke være et egnet statlig styringsmiddel får å nå spesialisthelsetjenestelovens
formål. Det problematiseres også at regelverket vurderes som uklart og ufullstendig.
Når det gjelder hensynet til faglig forsvarlighet og kvalitet, poengteres at dette sikres
på en bedre og mer effektiv måte gjennom blant annet gjennom relativt detaljerte
regler i helselovgivingen.

Helsedirektoratet støtter forslaget om å avvikle godkjenningsordningen for sykehus
med den bakenforliggende analysen som høringsnotatet beskriver.

Direktoratet vurderer også at sykehusbegrepet som sådan ikke lengre gir tilstrekkelig
mening om funksjon og innhold, fordi det har utviklet seg flere ulike varianter av
organisering og benevnelser av spesialisthelsetjenesten, og hvor det må påregnes at
denne trenden vil fortsette.

Direktoratet er enig i å opprettholde kravet om godkjenning for å kunne bruke
betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester, herunder presisering med de
foreslåtte ordlydendringer knyttet til dette.

Direktoratet er som departementets faglige rådgivende instans i søknader om
godkjenning, av den oppfatning at utarbeiding og etablering av gode
planleggingsverktøy for sykehusplanlegging er mer effektivt enn en godkjenning som
kommer sent i forprosjektet og når sykehusprosjektet er nær sluttføring. Slike
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planleggingsverktøyvil kunnebidratil en løpendekvalitetssikringog større
forutsigbarhetog kontrollunderveisi sykehusprosjekter.Vi viserspesielttil Nasjonal
veilederfortidligfaseplanleggingi sykehusprosjektersomer godtetablerti alle
regionalehelseforetak.

Også når det gjelderprivatesykehus,er vi enige i den begrunnelsenog analysensom
fremkommeri høringsnotatet.

Vi er enige i at kravom myndighetsgodkjenningfor privatesykehuskan opphøreutfra
dagensorganiseringogfinansieringav spesialisthelsetjenesten,ved at private
spesialisthelsetjenestersom betalesav det offentlige,reguleresgjennomavtalemed
de regionalehelseforetakene.

Hvisdet derimotskulleblien økt gradav privatisering,ved at privatesykehustjeneste-
tilbydereikkelengrereguleresgjennomoffentligavtale,vildet kunneføre til en vekst
av privatesykehus,og med den konsekvensat helsepersonellgår fra offentligsykehus
til privatsykehusvirksomhet.Dettevilgi negativeutslagifthensynetom en rettferdig
fordelingav helsetjenester.

For øvrigvildirektoratetnevneat en konsekvensav de foreslåtteendringene,er at det
kunvilvære universitetssykehusog nasjonaletjenestersomvil ha en
begrepsbeskrivelseknyttettilvirksomhetenmed spesifikkefunksjonskravog vilkår,
knyttettilden offentligegodkjenningen.

Ved at det ikkevilvære et omforenttydeligbegrepsapparatpå funksjonsinnholdtilde
andreaktørenei spesialisthelsetjenesten,vildet være noe uklarthvilkeressurserog
kompetansede faktiskinnehar.

Dette betingerat de som henviserpasientertil utredningog behandling,må holdeseg
oppdatertom hva de ulikeaktørenekantilbyav spesialisthelsetjenester,ved å benytte
offentligeregistreforfinnefremtil hvemsomytersykehusvirksomhetog hvade faktisk
tilbyrav tjenester.Herunderadresseregistretmed RESH.

Ved henvisningav pasientertilde offentligesykehusene,forutsettesat det vilvære
allmentkjentfordem som henviser,hvilkesykehussomtilbyrhva i eget nærområde.
Dette må forutsettesogsåå være kjentav den prehospitaletjeneste.

N bestemmelseom melde likto om re istrerin av meldin ene:
Direktoratetstøtterforslagetom ny bestemmelseom meldepliktog registerordningtil
NPE for dem somyterspesialisthelsetjenesterutenforden offentlige
spesialisthelsetjeneste.Vi er videreenige i forslagetom å formalisereat data fra NPE
skalvære tilgjengeligfor etatermedtjenesteligbehov.

Direktoratetstøtterat det børvurderesom registreringenbør innehasupplerende
variabler,som institusjonstype.Det haddehervært ønskeligmed registreringom
virksomhetenhar sengernår sykehusbegrepetknyttettilgodkjenningnå fallerbort.

Direktoratetmenerdettevilvære av betydning,hvisdet på et seneretidspunktskulle
være ønskeligå utvidepliktentil rapporteringtil Norskpasientregister,tilogsåå
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omfatteprivatfinansiertaktivitet,med det formålå få en komplettoversiktoveralle
spesialisthelsetjenestesomytes.
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