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Det visestil utsendt høringsbrevog høringsnotat 15.juni2015 fra Helse- og
omsorgsdepartementet.

Generelt
Helse Sør-Øst RHF ser nytteverdieni å kunne samlesekretariaterfor klagenemnderog har ingen
bemerkningertil opprettelsen av Nasjonaltkkeorgan for helsetjenesten.Eneste bemerkning er om
begrepet "klageorgan"kan misforståstil å gjeldeklagerpå tjenester og ikkeklagerpå vedtak etc.

Vi har imidlertidkommentarer til følgende forslagom ny organiseringav den sentrale
helseforvaltningen:

Innlemmingav Statensstrålevernsom en etat i Helsedirektoratet.
Nasjonalt kunnskapssenterfor helsetjenestensine funksjoner splittes opp og fordeles
mellomHelsedirektoratetog Folkehelseinstituttet.
Flyttingav smittevernog skadedyrbekjempelsefra FHI til Helsedirektoratet.

Ad 1.InnlemmingavStatensstrålevemsom en etati Helsedirektoratet
Det er forståeligat Regjeringenvil styrkeog forenkle den nasjonalehelseberedskapen,gjennom å
imilemmeStråleverneti Helsedirektoratet.Løsningenom at Strålevernetbeholder sine
tilsynsoppgaversom etat i Helsedirektoratet,riktignokmed selvstendigavgjørelsesmyndighetog i
eget navn (punkt 2.4 tredje avsnitt),er dog ikkehelt uproblematisk Det står for eksempelunder
punkt 2.4 femte avsnitt at "Helsedirektoratetskalha instruksjonsrettoverfor strålevernetpå
strålevernslovensområde,..". Gjelder dette også ved tilsyn?

Videre står det på side 20 at "Statens strålevern" skalendres til "Helsedirektoratet" (§§18, 19,20
og 22).Det betyr at det under § 18vil stå: "Helsedirektoratetfører tilsynmed at bestemmelser
fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes,og kan for dette formål fatte de nødvendige
enkeltvedtak.. ". Statens strålevernhar betydeligetilsynsoppgaveri spesialisthelsetjenesten,og
det utvildesstadigmer strålegivendeutstyr og metoder (for eksempelprotonbehandling).For å
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sikretydeligeroller for tilsynog rådgivning,jfr at Statenshelsetilsynble skilt fra Helsedirektoratet
for noen år siden, bør det være tydeligerolleavklaringerom tilsynsdelen.

Ad 2. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten sine funksjonersplittes opp og
forckles mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
Det visestil generellinformasjonpå nettsidene om de tre virksomhetene:

Helsedirektomta skal sammenstillekunnskap og erfaringerog opptre nasjonalt
normerende på ulikeområder. Helsedirektorateter også et selvstendigog uavhengig
rådgivendekompetanseorgan.
Folkehelseinstitu t skal leverekunnskap for folkehelseog rettssikkerhet.Kunnskapen
understøtter instituttets aktiviteternår det gjelderberedskap, rådgivning,helseanalyse,
forskning og tjenester.
Kunnska ssenteret er etablert for å styrkekunnskapsgrunnlagetfor fagligebeslutninger i
helsetjenestenog forvaltningen.

Kunnskapssentereter med sin kunnskapsproduksjonog kunnskapsoppsummeringeri dag
underlagtHelsedirektoratet,og kan ikkeinstrueres i fagligespørsmål.Helse Sør-Øst RHF
oppfatter at Kunnskapssenterets funksjon har stor betydning for direktoratets oppdrag om å
sammenstillekunnskap og erfaringerog værenasjonalt normerende for eksempelved
utarbeidelseav nasjonalefagligeretningslinjer. Helse Sør-Øst RHF stiller spørsmål ved om det er
hensiktsmessigå flytteKunnskapssenteret til FI-11,og dermed overføre tidligere
direktoratsoppgaverover til FF11.

Ad 3. Flytting av smittevern og skadedyrbekjempelse fraFHI til Helsedirektomtet
Det er på side 15,under avsnitt II om vern mot smittsomme sykdommer,vist til foreslåtte
endringer i § 7-9 og §7-10.Både § 7-9 og § 7-10 omhandler smittevem og valg av smitteverntiltak
Beggetekstene gjelderkunnskapsproduksjon, ikke myndighetsutøvelse.Tekstene er identiske,
bare at § 7-10 handler om skadedyrbeempelse, mens § 7-9 handler om utbrudd,
resistensutviklingog laboratorieundersøkelser.

Helse Sør-Øst ser ingen tydeligbegrunnelsefor hvorfor en ønsker å flytte
skadedyrbekjempelsefra FFil til Helsedirektoratet.Det kan synes som om eneste begrunnelsen er
at Helsedirektorateter foreslått ny rolle som godkjenningsmyndighetfor skadedyrbekjempere.Vi
foreslår en grundigvurdering av om det er hensiktsmessig,hvis det vil splitte arbeidet med vem
mot smittsomme sykdommerpå de ovenfor nevnte punktene.

Med vennlighilsen
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