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Høring - Endringer i helseforetaksloven  

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag har gått gjennom 
forslag til endringer i helseforetaksloven og har følgende kommentarer: 
 

 Et oversiktlig og godt gjennomarbeidet dokument. 
 

 Dokumentet presiserer det som helseforetakene skal være opptatt av og hvem 
som skal ha ansvar for hva og på hvilket nivå. Det er også synliggjort alle de 
forbedringer som er blitt innført de siste år og som nå skal fastsettes i denne 
loven. 

 

 Ansvaret til styret i helseforetaket er godt presisert og det virker som styret har 
fått et bredere ansvar enn tidligere. Det er også viktig å merke seg at styret skal 
påse at de økonomiske forhold er korrekte og at pengene brukes på rett nivå og 
på rett måte. 

 

 Valg av medlemmer til styre i helseforetaket må gjenspeile god egnethet og ha 
relevant kompetanse for å kunne ivareta de viktige oppgavene styret i 
helseforetakene har. 

 

 Å få avklart forholdet til andre aktører som yter tjenester til 
spesialisthelsetjenesten er viktig og gir også trygghet for dem. Mange private 
tjenesteytere har hatt stor usikkerhet i mange år og som nå vil få mer trygghet for 
sin egen drift.  

 

 Et helseforetak skal gi tilstrekkelig helsetilbud til hele sin region, på alle felt og det 
er en svært krevende oppgave som noen ganger gir store utfordringer. Det 
viktigste er at befolkningen får et godt tilbud fra «vogge til grav», ingen grupper 
må utelates og ingen må føle at de blir en kasteball i et offentlig system.  
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 At helseforetaket får et klarere styringsverktøy er en nødvendighet for å sikre at 
foretaket til enhver tid opptrer i samsvar med gjeldene lovgivning og føringer fra 
departementet. 

 
 
Vennlig hilsen 
For Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
i Nord-Trøndelag 
 
 
Ingrunn Amdahl 
 
 
   
 
 
 


