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Høringsuttalelse: Forslag til endring i forskrift om godkjenning av sykehus,
landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus

Viser til utsendt høringsnotat med høringsfrist 1. november 2010. Haugesund kommune har
følgende innspill:

Frem til d.d. har det ikke vært noen lovregulering når det gjelder bruk av betegnelsen
universitetssykehus. Betegnelsen blir imidlertid brukt av flere sykehus og helseforetak, blant
annet av to sykehusene i Helseregion Vest. Ved en regulering av universitetssykehusbegrepet
vil man i større grad kunne sikre de krav som stilles til omfang av forskning og utdanning, og
videre krav om samarbeid knyttet til disse forholdene mellom sykehus og universitet. En mer
likeverdig bruk av begrepet vil bli ivaretatt, og understøtte det særskilte ansvaret
universitetssykehusene blir pålagt innenfor forskning og utdanning. Videre sikre kvalitet, omfang
og bredde innenfor forskning og utdanning, og med dette skille dem fra øvrige sykehus i
spesialisthelsetjenesten.

Samtidig er det Haugesund kommunes oppfatning at reguleringen ikke må bli så restriktiv at den
er til hinder for nye måter å organisere forskning og utdanning på ut fra behovet i kommunene
og de ulike helseregioner/helseforetak. Ut fra de skisserte kriterier støtter Haugesund kommune
at de sykehus som pr i dag benytter betegnelsen universitetssykehus må søke om godkjenning
for å fortsatt kunne benytte denne betegnelsen.

Når det gjelder den foreslåtte samordning av nasjonale kompetansetjenester i
spesialisthelsetjenesten ser Haugesund kommune et behov for etablere en regulering som
bidrar til å sikre forsvarlig høyspesialisert pasientbehandling av høy kvalitet. Dette må
kombineres med kostnadseffektive løsninger. På denne bakgrunn støttes de foreslåtte endringer
i spesialisthelsetjenesteloven.

Med hilsen,

A 77/
Odd Henry YlDfahle Leif rkeland
rådmann
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