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Forslag til vedtak 
  
Styret i Helse Vest RHF gir høringsuttalelse til arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 
2015) i tråd med forslag inntatt i saken.   
 



Oppsummering 
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til høring på utvalgte tema som et ledd i arbeidet med 
Nasjonal helse- og omsorgsplan. Planen vil bli lagt fram som en stortingsmelding våren 2011. Nasjonal 
helse- og omsorgplan skal danne grunnlag for gjennomføring av samhandlingsreformen og omfatter 
både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det blir avgitt felles høringsuttalelse fra Helse Vest blant 
annet basert på innspill fra helseforetakene.  
 
Høringsgrunnlaget gir et godt og beskrivende bilde av nå-situasjonen. Helse Vest støtter hovedinnholdet 
og mener at temaene som er tatt opp dekker de viktigste forhold for de neste fire år.  
 
Videre er det i forslag til høringsuttalelse gitt innspill til noen av de 28 ulike temaene i høringsgrunnlaget.  
 
Fakta 
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til en nettbasert høring på utvalgte tema som et ledd i 
arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015). Høringsfrist er satt til 18. januar. På 
nettsiden https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/ kan en klikke seg direkte inn på hvert enkelt 
av de 28 temaene. Nasjonal helse- og omsorgsplan som blir lagt fram som en stortingsmelding våren 
2011, skal være med å danne grunnlag for gjennomføring av samhandlingsreformen.  
 
Det vil bli avgitt felles høringsuttalelse fra Helse Vest der helseforetakene har gitt innspill som er med og 
danner grunnlaget for forslag til høringsuttalelse.  
 
Kommentar 
 
1 Oppsummering av høringsnotat: 

Bakgrunn 
Målene med samhandlingsreformen som ble lagt fram i 2009 er:  

 Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmende og 
forebyggende arbeid 

 Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av 
kommunehelsetjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet samt kostnadseffektivitet 

 Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende 
samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og avtalt behandlingsforløp 

Samtidig med høring i forbindelse med arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan sendes også 
forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov og ny folkehelselov på høring. Nasjonal helse- og 
omsorgsplan legges fram i form av en stortingsmelding våren 2011. 

Regjeringen vil: 

 at Nasjonal helse- og omsorgsplan skal bli et mer operativt redskap for prioriteringer innenfor de 
samlede helse- og omsorgstjenester. 

 at Nasjonal helse- og omsorgsplan skal sikre god politisk styring gjennom å være et strategisk 
styringsdokument for helsetjenesten. 

Nasjonal helse- og omsorgsplan 
Høringsnotatet beskriver først utviklingen i helse‐ og omsorgstjenesten, utfordringer framover og 
gjennomføring av samhandlingsreformen. Videre er høringen temabasert.  

Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene har vært preget av de til enhver tid eksisterende sykdommer 
og medisinske muligheter og dels av den allmenne samfunnsutviklingen. Helsetjenesten i Norge er 
basert på en likhets- og fellesskapsideologi, der desentralisering og en sterk primærhelsetjeneste er 
sentrale elementer.  
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Samhandlingsreformen oppsummerer de viktigste utfordringene framover: mer forebyggende arbeid, 
breddekompetanse og helhetlige tjenester, sikring av en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i møte 
med fremtidens befolkningssammensetning og sykdomsbilde.  

Utfordringer for helse- og omsorgstjenesten framover er å øke innsatsen for å begrense og forebygge 
sykdom, at pasientens behov for tjenester møtes på en helhetlig og samordnet måte, og likeverdig 
fordeling av ressurser og helse- og omsorgstjenester. Helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren, 
men gjennom levekår, livsbetingelser og livsstil. Derfor må forebygging og folkehelsearbeid skje på tvers 
av sektorer og forvaltningsnivåer. For å lykkes med samhandlingsreformen må vi få til en bedre balanse 
mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Faglighet og kvalitet må 
få større oppmerksomhet i folkehelsearbeidet, i diagnostisering og behandling og i pleie og omsorg. En 
av de største utfordringene framover blir å rekruttere, utvikle og beholde tilstrekkelig og kompetent 
personell.  

Ved gjennomføring av samhandlingsreformen skal kommunale helse- og omsorgstjenester styrkes og 
videreutvikles samtidig som spesialisthelsetjenesten omstilles. Utredning og behandling av hyppig 
forekommende tilstander skal desentraliseres der det er mulig. Utredning og behandling av sjeldent 
forekommende sykdommer sentraliseres for å sikre god kvalitet og god ressursutnytting.  

Mulige virkemidler er: lover og forskrifter, avtaler, eierstyring av spesialisthelsetjenesten, organisering, 
finansiering og ressurstilgang, nye tjenester og tilbud, faglig styringsverktøy, personell- og 
kompetanseutvikling og planarbeid.  

Eksempler på virkemidler er: ny folkehelselov, ny kommunal helse- og omsorgslov, nasjonale avtaler 
mellom regjering og KS, eierstyring av spesialisthelsetjenesten for å sikre godt samarbeid lokalt, 
økonomiske virkemiddelpakker for å bidra til ønsket endring, lokalmedisinske sentra som arena for 
samarbeid mellom ulike profesjoner, kommuner og kommuner og spesialisthelsetjenesten, nasjonale 
faglige retningslinjer, styringsdata, IKT-systemer, lovpålagt samarbeid om utdanning.  

Temabasert høring 
Høringen konsentreres om seks utvalgte tema med en rekke undertema. For å underbygge 
samhandlingsreformen går temaene ofte på tvers av forvaltningsnivåene og tradisjonelle 
organisasjonsmønster.  

De seks hovedområder er igjen delt inn i en rekke undertema – til sammen 28 tema. Hvert av de 28 
temaene er satt opp etter en tredelt disposisjon:  

 Situasjons- og problembeskrivelse 
 Mål for temaområdet i et fireårs perspektiv 
 Virkemidler og tiltak for å nå målet 

Høringsinnspill bes fordelt på: tema, utviklingstrekk og utfordringer i helse- og omsorgstjenesten, 
gjennomføring av samhandlingsformen.  

I tabellen under følger de seks temaene med undertema. Tema som er mest relevant for 
spesialisthelsetjenesten er uthevet. Under oversikten er sentrale forhold knyttet til de mest relevante 
tema påpekt. 
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Folkehelse Fremtidens 

kommune-
helsetjeneste 

Helhet og 
sammeheng 

Ny 
pasientrolle 

Kvalitet og 
faglighet 

Helse-
personell 

Nasjonale 
folkehelsetiltak 

Forebyggende 
helsetjenester 

Sykehusstruktur Pasientforløp og 
bruker-
medvirkning 

Kvalitet og 
læringskultur 

Utdanning og 
rekruttering 

Lokalt 
folkehelse-
arbeid 

Legetjenester i 
kommunene 

Tilgjengelighet Frivillig arbeid og 
ideelle 
organisasjoner 

Forsking og 
innovasjon 

Ledelse og 
arbeidsmiljø i 
helsetjensten 

Sosial ulikhet 
og helse 

Pleie- og 
omsorgstjenester 

Akuttmedisin  Kunnskap i 
helsetjenesten 

 

Arbeid og helse Rehabilitering 
og habilitering 

Desentraliserte 
spesialist-
helsetjenester 

 Pasient-
sikkerhet 

 

Beredskap og 
smittevern 

Tannhelsetjeneste Finansiering av 
helsetjenesten 

 IKT, e-helse og 
personvern 

 

Internasjonalt 
helsesamarbeid 

 Psykisk helse og 
rus 

 Helseregistre 
og biobanker 

 

    Legemidler og 
legemiddel-
bruk 

 

Beredskap og smittevern 
Norge har lav forekomst av smittsomme sykdommer, og god oversikt og kontroll over smittesituasjonen. 
Det er et mål å bevare en unik smittevernposisjon nasjonalt og internasjonalt. Nasjonale planer må 
revideres og beredskapen videreutvikles gjennom gjeldende og ny helselovgivning.  
 
Rehabilitering og habilitering  
Det vurderes om kommunene skal få mer ansvar for rehabilitering og kommunal medfinansiering av 
tjenestene. Funksjonen som personlig koordinator må tydeliggjøres og ansvaret for individuell plan 
plasseres i kommunen der den enkelte har behov for tjenester både fra kommune- og 
spesialisthelsetjenesten (jf. lovforslag). 
 
Sykehusstruktur 
Foretaksmodellen videreføres og dagens desentraliserte struktur skal legges til grunn ved planlegging av 
bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Det skal stilles samme krav til kvalitet i store og mindre sykehus, 
og lokalsykehusene skal ha viktige funksjoner i den helhetlige helsetjenesten også framover. Ingen 
lokalsykehus skal legges ned. Kommuner og helseforetak bør samarbeide om samlokalisering av 
lokalsykehus og lokalmedisinske senter. Spesialisthelsetjenesten må tilpasses kommunehelsetjenestens 
nye rolle med flere oppgaver. 
 
Tilgjengelighet 
God tilgjengelighet er et viktig kvalitetsmål. Prioriteringsveilederne er et viktig redskap for å sikre lik 
prioriteringspraksis i alle regioner. Ventetiden skal reduseres, fristbrudd er ikke akseptabelt og lik 
prioriteringspraksis må sikres i hele landet. Det må tas i bruk ny kommunikasjonsteknologi for å bedre 
kommunikasjon med pasienter og pårørende. 
 
Akuttmedisin 
En velfungerende akuttmedisinsk kjede utenfor sykehus er viktig for at befolkningen skal få rask og 
kyndig hjelp. Mulige virkemidler for å sikre dette kan være samarbeidsavtaler mellom kommuner og 
helseforetak om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, utvikle kvalitets- og kompetansekrav til 
ambulansebiler og vurdere bachelor-utdanning for ambulansearbeidere. Det vurderes også om et 
nasjonalt system for rapportering og bearbeiding av data samt utvikling kvalitets- og resultatmål kan 
være et virkemiddel.   
 
Desentraliserte spesialisthelsetjenester 
Desentraliserte tjenester må videreutvikles for å møte utfordringene med økende antall eldre og flere 
med kroniske sykdommer. Spesialisthelsetjenestens rolle må videreutvikles slik at den kan understøtte 
kommunehelsetjenesten. Distriktspsykiatriske senter skal videreutvikles. Det foreslås å lovfeste 
avtalebasert samarbeid.  Ambulante tjenester innen somatikk, psykiske helse og rus skal styrkes og 
videreutvikles. 
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Finansiering av helsetjenesten 
Det er et mål å etablere økonomiske insentiver for å se tjenestene i sammenheng, forebygge og unngå 
unødvendige sykehusinnleggelser. Ulike alternative modeller for hva kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten skal omfatte blir vurdert: 

– alle innleggelser/behandlinger for eldre over 80 år (også operasjoner)  
– alle medisinske innleggelser/behandlinger 
– utredning innen psykisk helsevern og rusbehandling og opphold i private 

opptreningsinstitusjoner 
– overføring av økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter finansiert ved trekk i RHF-

enes rammer. 
 
Psykisk helse og rus 
Det er fortsatt et behov for kunnskaps- og kvalitetsløft på disse områdene. Det foreslås en forlenging av 
opptrappingsplan for rusfeltet med to år, og en fortsatt omstrukturering av det psykiske helsevernet.  
 
Pasientforløp og brukermedvirkning 
Det er et mål at tjenestene skal involvere brukerne, videreutvikle lærings- og mestringstilbudet, bedre 
tilgang til nett- og telefontjenester og styrke arbeidet med individuell plan. Mulige virkemidler er: felles 
helseportal for helseinformasjon, helsepersonell gis plikt til å delta i arbeidet med individuell plan, styrke 
koordineringsfunksjonen mellom kommuner og helseforetak, faglige retningslinjer og handlingsplaner i et 
forløpsperspektiv, tydeliggjøre rollen som personlig koordinator, pålegge HF og kommuner å inngå 
avtaler om samhandling, oppgavefordeling og helhetlig pasientforløp. 
 
Kvalitet og læringskultur 
Det er et mål å få bedre systemer for kvalitetsmåling og stille krav til systematisk kvalitetsarbeid i ny 
kommunal helse- og omsorgslov. Det må bli større fokus på kvalitet og pasientsikkerhet blant ledere og 
etablering av flere faglige retningslinjer og veiledere samt oppfølging av at de blir tatt i bruk.  
 
Forskning og innovasjon 
Dette er et fortsatt prioritert område. Aktuelle virkemidler er bedre dokumentasjons- og 
klassifiseringssystem. Det vurderes om det bør utarbeides en overordnet nasjonal strategi og resultater 
må i større grad synliggjøres og brukes. 
 
Kunnskap i helsetjenesten 
God kunnskapshåndtering må ligge til grunn for innføring av nye behandlingsmetoder og det må 
motiveres og stimuleres til å bruke kunnskap. Det må produsere systematiske 
kunnskapsoppsummeringer, retningslinjer, prosedyrer og andre faglige normerende dokumenter. Helse- 
og omsorgsarbeidere bør ha tilgang til internett på sin arbeidsplass, og pasienter og publikum må gis 
tilgang til kvalitetssikret faglig kunnskap. Det må sørges for ledelsemessig fokus og ansvar.  
 
Pasientsikkerhet 
Man må få bedre oversikt over omfang av uønskede hendelser og fordeling og risikoområder. Det må 
arbeides med kultur for læring, forsking og opplæring. Virkemidler kan være nasjonalt lærings- og 
rapporteringssystem, pasientsikkerhetskampanjen og nasjonale indikatorer for pasientsikkerhet. 
 
IKT, e-helse og personvern 
All informasjonsutveksling må bli elektronisk og nødvendige pasientopplysninger skal være tilgjengelige 
for behandlende helsepersonell ved behov. Sektoren skal ta i bruk ny teknologi for å fremme nye 
samarbeidsmåter og nye måter å levere tjenester på. Nye tjenester som kjernejournal og nasjonal 
helseportal for pasienter, publikum og helsepersonell skal utvikles. Det må vurderes om man skal stille 
krav om å bruke standardiserte og sertifiserte løsninger. 
 
Helseregistre og biobanker 
Det må vurderes om det skal etableres flere felles registre, blant annet fellesregistre for de store 
folkesykdommene og sykdomsgruppene. Det foreslås også at det innføres en helhetlig modell for 
datainnsamling, og at det arbeides med overgang til elektroniske løsninger for hele helseregisterfeltet. 
Det vurderes å etablere en nasjonal og felles biobank med desentralisert lokalisering av biologisk 
materiale.  
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Legemidler og legemiddelbruk 
Elektronisk kjernejournal kan blant annet utvikles som et virkemiddel for å sikre korrekt og oppdatert 
oversikt over pasientens legemidler. Det må også etableres systemer og rutiner som beslutningsstøtte 
for leger.  
 
Utdanning og rekruttering 
Det er et overordnet mål å utvikle relevante utdanninger i tråd med samhandlingsreformen og få til en 
bedre fordeling av helsepersonell mellom forvaltningsnivåene. Det legges til rette for systematisk 
kompetanseoverføring på tvers av og mellom forvaltningsnivåene og etableres samarbeidsavtaler og 
møtearenaer sentralt. Det må stimuleres til systematisk arbeid med kompetanseheving. 
 
Ledelse og arbeidsmiljø i helsetjenesten 
Det er et mål for perioden å utvikle kulturer for samarbeid på tvers av profesjoner og nivåer i helse- og 
omsorgssektoren, redusere ufrivilling deltid og bruk av midlertidige ansettelser. Et virkemiddel er å 
videreføre og utvikle det nasjonale lederutviklingsprogrammet for HF-ene som drives av RHF-ene og 
iverksette tiltak knyttet til sykefraværsutvikling. 
  

2 Forslag til høringsuttalelse   
 
Innledning 
Høringsgrunnlaget gir et godt og beskrivende bilde av nå-situasjonen. Helse Vest støtter hovedinnholdet 
i høringsgrunnlaget og mener at temaene som er tatt opp dekker de viktigste forhold for de neste fire år.  
 
Samhandlingsreformen er ment som et virkemiddel for å dempe veksten i bruk av sykehustjenester ved 
at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten. Samtidig skal kvaliteten være like 
god eller bedre, og driften skal være kostnadseffektiv. Helse Vest slutter seg til at dette er en riktig 
utvikling, men ser at det kan være krevende å få til fordi det forutsetter at mange aktører fra ulike 
forvaltningsnivå samarbeider godt. Det blir viktig å følge eventuelle utilsiktede effekter av nye 
virkemidler og insentiver som for eksempel finansieringsformer både for kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten.   
 
En av de største utfordringene i helsesektoren framover vil være mangel på arbeidskraft. Det blir derfor 
avgjørende at vi når de målene som er satt. Nye tiltak må evalueres for å sikre måloppnåelse. Samtidig 
som det blir satt av stimuleringsmidler til utvikling av nye typer driftsenheter, bør en sette av midler til 
forskning og resultatevaluering. Dette kan for eksempel knyttes til kvalitet, kostnadseffektivitet og 
redusert bruk av sykehustjenester. 
 
Helse Vest vil gi innspill til følgende tema i høringsgrunnlaget:  
 
Rehabilitering og habilitering 
Helse Vest vil særlig trekke fram viktigheten av å gjennomgå rehabiliteringsfeltet for å avklare 
grenseoppgangen mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. En slik avklaring vil være et 
viktig premiss for videre utvikling av fagområdet, og gjennomgangen bør derfor gjennomføres snarlig. Et 
fokus på helhetlige pasientforløp på tvers av nivåene, inkludert rollen til de private 
rehabiliteringsinstitusjonene, er vesentlig i denne sammenheng. 
 
Oppgavefordeling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten om opplæring av pasienter 
og pårørende/lærings- og mestringstilbud må også avklares. Avklaringene er viktig for å unngå at 
oppgavene nedprioriteres i spesialisthelsetjenesten ut fra en forståelse av at oppgaven skal utføres i 
kommunene.  
 
Sykehusstruktur 
Helse Vest støtter at en desentralisert sykehusstruktur legges til grunn i videre arbeid. Med dette 
utgangspunkt må både kommunehelsetjenesten og sykehus tilpasses en fremtid med flere eldre og flere 
med mange diagnoser. Men spesialisthelsetjenesten skal også møte en virkelighet der et fullverdig tilbud 
ved et økende antall sykdommer og skader krever at man har erfarne team sammensatt av flere 
spesialiteter og profesjoner, og tilgang til kostbart og avansert utstyr. Dette gjelder ikke bare for sjeldne 
tilstander, men også ved mange vanlige og alvorlige tilstander.  
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Helse Vest støtter prinsippet om at det skal stilles samme kvalitetskrav til store og små sykehus. Et slikt 
felles kvalitetskrav får klare konsekvenser for sykehusstruktur og oppgavefordeling:  
 
1. Ved alle sykehus som skal gi diagnostikk og behandling til ulike definerte pasientgrupper må man ha 
stabile og bærekraftige fagmiljø som dekker alle relevante krav til kompetanse.  
 
2. Det samlede tilbud til pasientgruppen må være tilgjengelig uavhengig av helger, ferier, kurs, 
permisjoner, sykdom, oppsigelser eller pensjonering.  
 
3. Disse tverrfaglige tilbud kan derfor ikke være avhengig av enkeltpersoner. 
 
4. Man må ha utstyr som imøtekommer kvalitetskravene for de aktuelle pasientgrupper.  
 
Deler av spesialisthelsetjenesten, særlig for pasienter med kroniske og sammensatte tilstander, kan i 
økende grad desentraliseres. Andre deler må sentraliseres for å imøtekomme de kvalitets- og utstyrskrav 
som er beskrevet over. For pasienter som trenger avansert diagnostikk og behandling kan ofte store 
deler av det øvrige pasientforløpet foregå desentralisert. En slik organisering av sykehus og helsetjeneste 
krever samordning av IKT-systemer, og at det rent juridisk er mulig å flytte relevant informasjon med 
pasienten slik at helsepersonellet i ulike deler av helsetjenesten har tilgang til informasjon av vital 
betydning for kvalitet og den enkelte pasients sikkerhet. 
 
Tilgjengelighet 
Helse Vest vil støtte opp om at det etableres en felles helseportal for helseinformasjon som samler alle 
aktuelle informasjonstjenester. Det blir og viktig å ta i bruk ny kommunikasjonsteknologi og sosiale 
medier for å bidra til bedre kommunikasjon mellom helsetjenesten, pasienter og pårørende. Samtidig må 
det sikres at pasienter uten tilgang til ny teknologi får den informasjon de trenger. Helse Vest mener at 
prioriteringsveilederne er et viktig virkemiddel for å sikre lik tilgang til spesialisthelsetjenesten og har 
høyt fokus på opplæring i bruk av disse i regionen.   
 
Akuttmedisin 
Nye samhandlingsmønstre og funksjonsfordeling kan påvirke volumet av transport- og 
ambulansetjenester. Det er derfor viktig med fokus på kvalitet i akuttmedisin og i de prehospitale 
tjenestene. Behov for ambulanse og syketransport må også inngå i arbeid med å kartlegge hele 
pasientforløp.  
 
Desentraliserte spesialisthelsetjenester 
Helse Vest slutter seg til at man må utvikle tilbud om desentraliserte spesialisthelsetjenester for å møte 
utfordringene med økende antall eldre og flere personer med kroniske sykdommer. Det blir viktig å 
kunne tilby behandling nærmere hjemmet for de som bruker spesialisthelsetjenesten hyppig og som har 
lang vei til sykehus.  
 
En desentralisert modell med avtaler mellom foretak og kommuner er i utgangspunktet en god modell. 
Det må likevel pekes på at det kan være krevende for små kommuner å inngå slike avtaler både med 
bakgrunn i den kompetanse som ligger i kommunene i dag og sårbarhet i forhold til økonomi. Alternativt 
kan spesialisthelsetjenesten i en overgangsperiode på vegne av kommunene drifte noen av disse 
tjenestene. Dette under forutsetning om at spesialisthelsetjenesten bidrar med opplæring og 
kompetanseutvikling i kommunene for å sikre fremtidig kommunal drift.   
 
Samarbeidsavtaler 
Det vil være krevende å rettslig regulere ansvaret mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten fullt ut. Det vil være overganger og ”gråsoner” som partene i fellesskap må bidra 
til å ivareta slik at pasientene sikres et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud. 
 
Det foreslås et forpliktende/lovpålagt avtalesystem for å ramme inn et slikt nødvendig samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene.  
 
Et slikt avtalesystem må bl.a. bidra til hindre unødige innleggelser, lette utskrivning og sikre helhet i 
pasientbehandlingen. 
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Det er allerede inngått avtaler og etablert samarbeidsarenaer mellom helseforetakene og kommunene i 
opptaksområdet. Slik kan en lovfesting synes unødvendig. På den andre siden vil en lovfesting 
understreke at samarbeid er en absolutt forutsetning for at mange pasienter skal få et godt 
tjenestetilbud og regulere partenes gjensidige ansvar for å få dette til. 
 
Helse Vest støtter forslaget. Helse Vest vil i tillegg peke på at en mest mulig tydelig ansvarsdeling er et 
godt utgangspunkt for gode samarbeidsavtaler. Det er videre viktig at maler for slike avtaler blir mest 
mulig standardiserte og klarest mulige med tanke på å unngå gråsoner og uklart ansvar, men med 
mulighet for lokale tilpasninger. I en slik avtalestruktur bør det legges til rette for overordnede avtaler 
mellom partene som fylles ut av mer detaljerte avtaler på mer underordnet nivå. Det kan også være 
hensiktsmessig med en lokal meklingsinstans ved uenighet mellom partene fremfor at denne oppgaven 
legges til Helsedirektoratet.  
 
Avtalene bør være gjenstand for jevnlig revisjon.  
 
Finansiering av helsetjenesten 
Kommunal medfinansiering 
For å stimulere kommunene til å gi flere pasienter tilbud i kommunene foreslås det kommunal 
medfinansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten. Det foreslås i første omgang inntatt en 
forskriftsbestemmelse om dette i loven, dvs at departementet gis hjemmel for i forskrift å gi nærmere 
bestemmelser om kommunenes medfinansieringsansvar. 
 
Det foreslås direkte i loven en bestemmelse om kommunal betalingsplikt for pasienter som er 
ferdigbehandlet og venter på et kommunalt helse- og omsorgstilbud. 
 
En kommunal medfinansiering kan omfatte alle diagnoser, avgrenses til bestemte diagnoser og eventuelt 
alder. Ordningen må være et insitament for kommunene, samtidig må ikke risikoen bli for stor og det må 
ha god effekt for pasientene, jf avsnitt over om hvem samhandlingspasientene er. 
 
Før endelig løsning velges vil det blir gjennomført ny høringsrunde. 
 
I samhandlingsreformen er det foreslått at kommunenes betalingsplikt settes til 20 % av beregnet 
kostnad. Det er i høringsnotatet vist hvilken størrelsesorden medfinansiering vil ha for ulike 
pasientgrupper. 
 
En aldersbasert modell for somatiske pasienter 80 år og over er anslått å utgjøre 1,5 mrd kr. En modell 
basert på alle medisinske pasienter er beregnet til ca 3,6 mrd kr. Dersom ordningen utvides til å omfatte 
psykisk helsevern og rus er disse foreløpig beregnet å utgjøre henholdsvis 2 mrd kr og 0,3 mrd. kr. For 
opphold i private rehabiliteringsinstitusjoner vil kommunal medfinansiering utgjøre 0,2 mrd kr. 
 
Effekten av ordningen vil være avhengig av hvor mange pasienter kommunene faktisk gir et alternativt 
tilbud. Dersom kommunene reduserer bruken av spesialisthelsetjenester med 10 % for medisinske 
pasienter vil det utgjøre 360 mill. kr for de regionale helseforetakene samlet. 
 
Det er ikke et stort beløp. Det vil likevel være risiko knyttet til mulighetene for å tilpasse virksomheten i 
spesialisthelsetjenesten til de valg som kommunene gjør. Spesielt for de mindre sykehusene kan dette 
være krevende. 
 
Finansiering av spesialisthelsetjenesten vil på denne bakgrunn se slik ut:  
 

 basisramme – foreslås i samhandlingsreformen økt fra 60 til 70 % 
 kommunal medfinansiering - 20 % (hvilke pasientgrupper må nærmere avklares) 
 10 % eller 30 % ISF-finansering (avhengig av om pasientene er omfattet av ISF-ordningen og 

kommunal medfinansiering) 
 
Oppgjørsordningen vil være sentral og foreslås lagt til Helsedirektoratet. 
 
Kommunal medfinansiering på ISF-finansierte områder vil ikke gi omfordelingseffekter mellom RHFene. 
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Økt basisramme og redusert ISF-andel kan gi omfordelingseffekter. Det samme gjelder en utvidelse av 
ordningen til å omfatte rammefinansiert virksomhet. 
 
Helse Vest støtter at det gis en forskriftshjemmel for kommunal medfinansiering.  
 
Helse Vest støtter at det i første omgang vurderes kommunal medfinansieringsplikt for alle medisinske 
pasienter (uten kirurgikode), men at tilsvarende ordning utredes for psykisk helsevern, rus, opphold i 
private rehabiliteringsinstitusjoner og avtalespesialistene. 
 
Det er viktig at det vinnes erfaring med kommunal medfinansiering og at innfasing skjer over tid. 
 
Utskrivningsklare pasienter 
Det foreslås også kommunal finansieringsplikt for utskrivningsklare pasienter som et insitament for 
kommunene til å gi tilbud til utskrivningsklare pasienter i kommunene. Det foreslås lovfestet 
betalingsplikt for kommunene fra 1. dag. Det foreslås at nærmere regulering skjer gjennom egen 
forskrift. 
 
Kommunene vil med en slik ordning få overført midler fra de regionale helseforetakene. Størrelsen vil bli 
bestemt ut fra anslag over liggedøgn for utskrivningsklare pasienter og anslått kostnad pr liggedøgn. Det 
er i høringsnotatet anslått en døgnkostnad på 3 til 5 000 kr. Her er det imidlertid usikkerhet knyttet til 
beregningsgrunnlaget. 
 
I høringsnotatet er det anslått at utskrivningsklare pasienter innen somatikk vil utgjøre 0,5 mrd basert på 
døgnkostnad på kr 3 000 og 0,8 mrd ved en døgnsats på kr 5 000. 
 
Dersom samme døgnkostnad legges til grunn for antatt utskrivningsklare innen psykisk helsevern vil 
dette utgjøre i størrelsesorden 1,4 til 2,3 mrd. kr. Det tilsvarer 1,8 til 3,0 % av basisbevilgningen til de 
regionale helseforetakene. 
 
Det er ikke ønskelig at pasienter som ikke lenger har behov for sykehusbehandling og er 
utskrivningsklare blir liggende på sykehus.  
 
Helse Vest støtter prinsippet om kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra 1. dag. 
Kostnaden pr døgn bør settes til et nivå som gjør at kommuner ved å ta imot utskrivningsklare pasienter 
kommer minst like godt ut økonomisk som de vil gjøre ved å betale for fortsatt opphold i sykehus. I 
arbeidet med egen forskrift må det gjøres nærmere vurderinger av kostnader, grunnlag for uttrekk, 
fordeling av midler og tidspunkt for innfasing av ulike pasientgrupper. 
 
Det er her særlig viktig å minimere omfordelingseffekter og risiko. Grunnlaget for overføring av midler 
fra helseforetakene til kommunene må gjennomgås grundig i samarbeid med helseforetakene. 
 
Psykisk helse og rus 
Psykisk helse og rus er to områder med store utfordringer og bør derfor omtales i egne kapittel i ny 
nasjonal helse- og omsorgsplan.  
 
Rus 
Helse Vest vil peke på at tilgjengelighet og kapasitet i de kommunale tjenestene er avgjørende for at 
ressursene til spesialisthelsetjenesten skal kunne nyttes optimalt. Etablering av ny spesialitet i rus- og 
avhengighetsmedisin er et viktig tiltak som kan gi rusfeltet et ekstra løft.  
 
For å bedre tilgjengeligheten til tjenestene bør det i større grad utvikles fleksible løsninger for bruken av 
døgnplasser, løsninger der behovet til pasienten er bestemmende for hvor lenge behandlingsoppholdet 
skal vare. En inndeling i korttids- og langtids døgnbehandling står i motsetning til dette.  
  
Psykiatri 
Barn og unge sine livserfaringer former helsen gjennom hele livet. Belastninger i tidlige livsfaser fører 
ofte til helseproblemer og sykdom senere i livet - både psykiske og somatiske lidelser. Det er viktig at 
barn og unge blir møtt med gode levekår og trygge og sunne oppvekstmiljø. Tidlig intervensjon for å 
optimalisere utsatte barns oppvekstmiljø er svært viktig. Kommunene får gjennom ny lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester og folkehelseloven et helhetlig ansvar for forebyggende og helsefremmende 
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arbeid. Spesialisthelsetjenesten må støtte opp om kommunene og ha særlig oppmerksomhet på egne 
tjenester overfor barn og unge.  
 
Pasientforløp og brukermedvirkning 
Kartlegging av helhetlige pasientforløp er en forutsetning for god samhandling. Grundige og 
systematiske analyser er derfor viktig verktøy for å avdekke brudd i tiltakskjeden både av tilfeldig og 
systematisk karakter. Det bør derfor stilles krav til alle aktører deltar i slikt arbeid slik at en ser omfanget 
av utfordringer.  
 
Pasientens kompetanse om egen sykdom har betydning for kvaliteten på behandlingen. Det å tilføre 
adekvat kompetanse for å myndiggjøre pasienten må derfor bli et sentralt mål på linje med mål om 
redusere og fjerne sykdom og bedre funksjonsevne.  
 
Kvalitet og faglighet 
Helse Vest stiller seg bak målene som blir skissert, og det blir pekt på mange gode og viktige 
virkemiddel. Det er likevel vesentlig å erkjenne at det allerede er i gang svært mye godt 
kvalitetsforbedringsarbeid i helseforetakene. Det er viktig at nye nasjonale initiativ blir samordnet med 
allerede igangsatt regionalt/lokalt kvalitetsarbeid, og at dette blir tatt hensyn til ved planleggingen av 
nasjonale initiativ.  
 
IKT, e-helse og personvern 
Det er behov for sterkere og mer tydelig nasjonal styring og virkemiddelbruk for å nå målet om 
elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. For at IKT og e-helse skal kunne bli innført 
effektivt må lovverket legge til rette for elektronisk samhandling mellom alle ledd i helse- og 
omsorgssektoren. Generelt bør det i større grad stilles krav til ulike aktører om deltakelse og bruk av 
standardiserte løsninger. Det tar for lang tid å innføre løsninger basert på frivillighet. Det gjelder for 
eksempel tilknytning til helsenettet. Videre bør det fokuseres på andre løsninger enn meldingsutveksling 
som i dag og heller satses på oppslag fra brukerportal til regionale/lokale databaser.  
 
For å kunne ta ut effektiviseringspotensialet som ligger i innføring av elektronisk kommunikasjon og e-
løsninger må det også stilles krav til organisasjonsutvikling, endring i rutiner og nye måter å samarbeide 
på. Man må også være åpen for at dette kan kreve at man må tenke nytt i forhold til arbeidsdeling 
mellom sykehus.  
 
Helse Vest vil til slutt understreke at utviklingen på dette området må være behovsstyrt og ikke 
teknologistyrt. Fokuset må være hvilke behov helsesektoren har, og hvordan IKT kan støtte opp under 
disse behovene. 
 
Helseregistre og biobanker 
Det er viktig å få på plass strukturerte pasientjournalsystem som gjør at informasjon lett kan overføres til 
kvalitetsregistrene og bli brukt i innsamling av data til kvalitetsindikatorer, for forskning, 
kvalitetsforbedring og ledelse. Videre er det er positivt at fellesregistermodellen blir framhevet som et 
virkemiddel for å bygge opp gode helseregistre på flere sykdomsområder. Forankring av medisinske 
kvalitetsregistre i de regionale helseforetakene og sentral forankring av sentrale register må komme godt 
fram. Helse Vest støtter at spørsmålet om generell reservasjonsrett ved behandling av helseopplysninger 
blir utredet. Det er viktig å ta vare på personvernet for de som er med i registre, men en 
reservasjonsrett vil være vel så hensiktsmessig som aktivt samtykke.  
 
Legemidler og legemiddelbruk 
Helse Vest ser positivt på at man vil arbeide videre med indikatorer for måloppnåelse (for eksempel mål 
om reduksjon av legemiddelrealterte problemer), men vil også påpeke at dette er ressurskrevende 
arbeid. Systematiske nasjonale prøveprosjekt vil være nyttige for å få bedre kunnskap om utfordringene 
og hvilke tiltak som har best effekt.  
 
Dette tema har størst fokus på legemiddelhåndtering relatert til den enkelte pasient. Det er viktig at også 
systemansvaret blir poengtert.  
 
Riktig legemiddelbruk omfatter også riktige medisinske valg og ressursmessig fornuftig bruk av 
legemidler (i forhold til annen behandling), samt legemiddel brukt riktig i et bredere helseøkonomisk 
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perspektiv. Det vil derfor være hensiktsmessig å utarbeide bedre metoder for oppfølging av nasjonale 
retningslinjer for eksempel ved internrevisjon.  


