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SVAR -  HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT AV 18. DESEMBER 
2001 NR. 1539 OM GODKJENNING AV SYKEHUS OG OM LANDSFUNKSJONER 
OG NASJONALE MEDISINSKE KOMPETANSESENTERFUNKSJONER VED 
SYKEHUS 
 
Fagforbundet har mottatt ovennevnte høring til uttalelse. 
 
Til punkt 6 i notatet; om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten: 
Generell kommentar; de nasjonale tjenestenes rolle ut mot kommunene er, etter Fagforbundets 
syn, i for liten grad understreket. Ikke minst i lys av kommunes stadig økte ansvar, ref  også 
Samhandlingsreformen, ville det vært på sin plass å gi bred omtale og i større grad løfte fram 
nasjonale tjenesters rolle og ansvar i forhold til samarbeid, veiledning og oppfølging ut mot 
kommunene. Det kan synes som en ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for det uttalte målet om 
å fjerne barrierene og øke samhandlingen mellom forvaltingsnivåene i helse og 
sosialtjenestene.  
 
Når det gjelder sentralisering; Det er en stor utfordring å balansere ulike hensyn i et geografisk 
stort land med relativt få innbyggere. Nasjonale eller flerregionale tjenester er nødvendig for å 
ivareta kvalitet og kompetanseutvikling på en del områder. Samtidig skal gode og 
rekrutterende fagmiljø sikres over hele landet og i alle sykehus til beste for befolkningen. Etter 
Fagforbundet sitt syn må det foreliggende forslaget ikke bli et hinder for å kunne etablere gode 
og rekrutterende fagmiljø ved alle landets sykehus.  
 
Sentralisering kan vel i noen tilfelle også innebære økte kostnader.  Målsettingen må være at 
alle skal ha en trygg og god helsetjeneste også på lokalsykehusene og at det ikke bare taes 
økonomiske hensyn i forhold til å  sentralisere tjenestene. Fagforbundet regner med at dette 
blir tatt med når departementet på et senere tidspunkt kommer med forslag til presisering av 
regelverket for godkjenning av sykehus.   
 
Til punkt 5 i notatet; om godkjenning av universitetssykehus 
Hensikten med forslagene er bl.a. å gi bestemmelser om godkjenning av universitetssykehus 
på bakgrunn av en endring i universitets- og høyskolelovens bestemmelser.    
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Fagforbundet viser til forslag til "Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten", § 4- 5 ; "Oppgaver for 
nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i forslag til endring av forskrifter." 
 
En av oppgavene for sykehusene, både nasjonale og regionale, er å bidra i undervisning i 
grunn, videre og etterutdanninger. 
 
Fagforbundets erfaring er at innenfor spesialisthelsetjenesten blir det tolket at dette kun gjelder 
universitets - og høyskoleutdannede. Ikke minst kan dette forsterkes, når utgangspunktet for 
endringen, er universitets- og høyskolelovens bestemmelser. 
 
Det er grunn til å peke på  at nåværende og fremtidig kompetansebehov innen 
spesialisthelsetjenesten må ha sitt utspring i en kompetanseutviklende kultur der også 
helsefagarbeideren har en plass.   
 
Som departementet er kjent med, vil mangelen på helsefagarbeidere øke sterkt i de kommende 
år. Fagforbundet mener at det i dag er alt for få lærlingplasser i spesialisthelsetjenesten. Hvis 
antallet lærlingplasser i spesialisthelsetjenesten øker, vil det etter vårt syn være et viktig bidrag 
til å få flere helsefagarbeidere i fremtiden.   
 
Fagforbundet vil foreslå en endring for å presisere at undervisning i grunn, videre- og 
etterutdanning også skal gjelde elever, lærlinger og helsepersonell fra videregående skoles 
nivå.  Vi foreslår at § 4 - 5, fjerde strekpunkt endres til: 
 
- Bidra i undervisning i grunn, videre- og etterutdanninger på alle nivåer i 
helsefagutdanningene. 
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