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Høringssvar - forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk
behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten

Sykehuset Østfold viser til forslag til endring av forskrift 27.juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og
omsorgstjenesten som ble sendt ut på høring 2.juli 2013 med høringsfrist 25.oktober 2013.
Sykehuset Østfold mener det er av vesentlig betydning å drive et kontinuerlig arbeid for å styrke og
sikre kvaliteten på helse- og omsorgstjenester. Vi ser i dag et gap mellom hva som gjøres og hva
som burde gjøres, og for å fylle dette gapet er det etter vår oppfatning viktig at beslutningstakere
som kommunepolitikere også trekkes aktivt inn i læringsprosessen.
Sykehuset Østfold viser til at Helsetilsynet nylig publiserte en rapport (6/2013) som viste at Agenda
Kaupang har utarbeidet en undersøkelse om bi.a. avvikshåndtering i kommunal helse- og
omsorgstjeneste. Der framkommer det at under en tredel av tilsynsrapportene med avvik
behandies politisk i norske kommuner. Sykehuset Østfold mener det er et fornuftig tiltak å etablere
et krav om en politisk behandling av de prosedyrer som kommunen utarbeider for å sørge for at
personer som mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven får ivaretatt sine
grunnleggende behov, med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egneverd
og livsførsel. På denne måten vil kommunepolitikere få en bedre innsikt i hva som kreves gjennom
lov og forskrift på dette området samt en bedret mulighet til å følge opp arbeidet som gjøres i den
respektive kommune. Det er etter vår oppfatning grunn til å tro at dette også vil føre til et mer
likeverdig tilbud i kommunene. Sykehuset Østfold ville se det som positivt om lokalpolitiske
beslutningstakere i større grad også trekkes aktivt inn i det læringsarbeidet som ligger i håndtering
av avvik i forhold til de etablerte prosedyrer samt prosedyrer og avtaler som er inngått som følge
av samhandlingsreformen.
Sykehuset Østfold slutter seg til de begrepsmessige endringer som er foreslått ved å erstatte
"pleie- og omsorgstjenester" med "helse- og omsorgstjenester" slik at det skapes kongruens
mellom forskrift og Helse- og omsorgstjenesteloven (Jfr. Prop. 91L (2010-2011) Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester med mer.)
Sykehuset Østfold stiller seg også bak at forskriftens krav begrenses til det som regulerer
kommunens ansvar gjennom Helse og omsorgstjenestelovens § 3.2.

Med vennlig hilsen

just b sen J Jæger Gåsvatn
ådministrerende direktør spesialrådgiver samhandling

Postadresse
Sykehuset Østfold
Kommunikasjon og samhandling
Samhandling
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse Telefon E-postadresse
Roald Amundsens gate 17 91355288 jogaas@so-hf.no
Sarpsborg
Org.nr. Internett
NO 983 971 768 MVA www.s kehuset-ostfold.no


