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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved Sosial- og helseavdelingen har gått gjennom det foreliggende 

høringsnotatet. Vår vurdering er at notatet på en god måte vurderer konsekvensene ved innføring 

av fritt behandlingsvalg og har hensynstatt det som kan gi en negativ virking for helsepolitiske 

mål. Vi velger derfor kun å kommentere på de områdene hvor vi opplever at forslaget innebærer 

en risiko i forhold til å gi et godt tjenestetilbud til befolkningen. 

 

Departementet har bedt om en særlig vurdering i forhold til retten til individuell plan når en 

pasient benytter seg av fritt behandlingsvalg. Et av formålene med fritt behandlingsvalg er å øke 

tilgjengeligheten av døgnplasser i spesialisert rusbehandling. Pasientene som trenger slik 

behandling er nesten alltid i en situasjon at de trenger langvarige og koordinerte helsetjenester. 

Individuell plan er et sentralt virkemiddel for å sikre at aktørene som gir helsetjenester 

samarbeider på en systematisk måte, med pasienten og andre ressurser rundt denne. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er derfor av den mening at retten til individuell plan bør gjelde 

for alle pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester enten de benytter seg av 

offentlige helsetjenester eller de på bakgrunn av mangler i disse velger et privat alternativ. 

 

Det foregående punktet er nært knyttet til det andre temaet vi ønsker å knytte kommentarer til. 

Fritt behandlingsvalg skal først innføres i forhold til døgnbehandling av ruslidelser og psykiske 

lidelser. Kompetansekrav og tilgjengelighet taler for at det særlig vil bli aktuelt for behandling av 

rusavhengighet. Personer med avhenginghetslidelser har ofte behov for langvarige og 

koordinerte tjenester hvor det kommunale tjenestetilbudet i etterkant av opphold i 

spesialisthelsetjenesten kan spille en helt avgjørende rolle for sluttresultatet. Det er derfor vår 

mening at behandlingen vil bli best der det er et begrenset antall aktører som kommunene må 

forholde seg til og at geografisk nærhet kan være avgjørende for et godt resultat.Fylkesmannen 

mener at departemenetet i størst mulig grad må bidra til å styrke helseforetakenes 

rusbehandlingstilbud og kritisk vurdere konsekvensene av utstrakt bruk av private tilbud på dette 

området. 
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