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Sakstittel: Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested
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Høyringsuttale - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Vi viser til brev dagsett 14.04.2016 (dykkar ref: 16/11175-2). Helse Fonna har hatt Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested på høyring i eiga organisasjon. Rettleiaren
blir opplevd både vitaliserende, nytenkjande og tydeleg. Det har kome ein konkret tilbakemelding på følgjande innhald i rettleiaren:
Kapittel C3. Aktuelle lederroller helse. I 4. avsnitt står det (sitat):
«Spesielt utfordrende oppgaver kan ha nytte av en egen leder. Det kan også være effektivt å organisere seg slik at lederne har en nestkommanderende som kan ta seg av spesielle
problemområder som dukker opp underveis.»
Ein vil peika på/presisere at, dersom ein vel å utpeike leiarar og nestkommanderande må ein først sikre at den livreddande behandling er godt ivareteke. Antal personar som skal ha leiarroller må
ikkje gå på kostnad av personell som skal drive livreddande behandling.
Helse Fonna har ingen ytterlegare innspel til høyringa.
Vennleg helsing
Haldis Ø. Lier
haldis.johanne.okland.lier@helse-fonna.no
05253
Fagdirektør
Helse Fonna HF
Fag og føretaksutvikling
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Uttale til høyringsnotat om nye oppgåver til større kommunar
Viser til dykkar brev datert 02.06.2016 med invitasjon til å svara på høyring om nye
oppgåver til større kommunar. Helse Fonna HF har ikkje innspel til dei oppgåvene som i
denne omgang er foreslått overførde. Vi set føre at føretaket på eit seinare tidspunkt vil
få anledning til å gje tilbakemelding i forhold til oppgåver som vert vurderte i andre
prosessar. Dei aktuelle oppgåvene er:
-

Ansvar for basishjelpemiddel
Ansvarsfordeling rehabiliteringstenester
Finansieringsansvar for pasienttransport
Driftsansvar for distriktspsykriatise sentre
Opptrappingsplan for rusfeltet

Venleg helsing
Helse Fonna HF
Olav G. Klausen
adm.dir
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Ruspolitikk Handlingsplan Tysvær 2016-2020
Helse Fonna HF har fått planen for Tysvær kommune til høring. Dette er en god og fremtidsretta plan
som peker på noen av utfordringene som kommunen står overfor i åra som kommer. Planen sier
også noe om konkrete områder som kommunen ønsker å prioritere. Det at kommunen prioriterer
tidlig innsats er noe som nå er dokumenter å lønne seg som en langtidsinvestering. Gevinsten
kommer på lengre sikt ved færre personlig lidelser, flere aktive skatteytere og også
samfunnsøkonomiske reduserte utgifter.
Vi tillater oss til å komme med noen kommentarer til planes tiltaksdel kapittel 6.
I disse dager er det kommet 2 nye nasjonale retningslinjer/veiledere som også har betydning for
kommunens tilbud innen dette området. Det er:












Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og
avhengighet, https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-avrusmiddelproblemer-og-avhengighet . Her er det 58 anbefalinger som helsemyndighetene
forventer at kommuner og spesialisthelsetjenesten skal følge. Vil her nevne 2 sentrale
anbefalinger som berører samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjenesten
o Alle som henvises til og mottar hjelp for sitt rusmiddelproblem bør ha hensiktsmessig
bolig, eller være i en prosess for anskaffelse av bolig.
o Arbeid med utdanning/arbeid/meningsfylt aktivitet bør være en del av innholdet i
behandlings- og oppfølgingstilbudet.
Nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet, ble vedtatt nå i april.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/?ch=1. Fra
planen siteres:
«Planen er i hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle (tidlig
innsats), eller allerede har etablert, et rusproblem. For å lykkes med å gi personer
med rusproblemer et bedre tilbud, er det nødvendig med gode tjenester i brukernes
nærmiljø. Det er behov for å se nærmere på innsatsen etter behandling og skape
muligheter for mestring, som meningsfulle aktiviteter og fritid eller sørge for en stabil
og god bolig. Hovedinnsatsen i planen rettes derfor mot kommunesektoren, der
utfordringene er størst».
Fra 2017 skal pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp
døgntilbud i kommunen.
https://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/oyeblikkelig-hjelp-dogntilbud-ikommunen
Eldre og Rus. Her tillater vi oss å komme med 2 innspill. Det er viktig å sette inn tiltak overfor
eldre hjemmeboende når det gjelder rusmiddelbruk/medikament (over)forbruk. Erfaring
viser at hvis en kartlegger og følger eldre med denne problematikk kan en unngå
helseskader, fallulykker, mistanke om demens .. etc som krever høyere
omsorgsnivå/innleggelser. Dette kunne vært noe mer konkretisert i planen deres.
Vanedannende medikamenter. I BrukerPlan tallene for 2015 kommer det fram at forskrevne
legemidler er det «rusmiddelet» som er 2. mest foretrukket av kartlagte personer i
BrukerPlan. På førsteplass kommer alkohol og på 3. plass kommer Amfetamin. Det blir nå
mer og mer fokus på medikamentfrie behandlingstilbud. Bruk/misbruk av vanedannende
medikamenter kunne kanskje fått noe større oppmerksomhet i planen deres og muligens
kunne det vært lurt å utredet dette noe nærmere.
Brukermedvirkning blir viktig i åra som kommer. I alle retningslinjer og styringssignaler
trekkes det fram viktigheten av at brukeren trekkes med som en aktiv part i egen tilfriskning
og på mer systemorientert måte ved å bli trukket med i planarbeid og tjenesteutvikling.



Samhandling rundt pasienter som er i behandling. Det er viktig at det er god samhandling
mellom kommunen, bruker og oss i de behandlingsforløpet for å få til best mulig
behandlingsforløp Vi ser at viktigheten av et godt ettervern ikke kan understrekes nok og det
savnes en beskrivelse av dette i planen deres. Generelt sett kan vi si et institusjonsopphold i
12 mnd. i spesialisthelsetjenesten koster minimum 1.2 million kroner så derfor sier det seg
selv at det er lurt å investere i ettervern og oppfølging etter institusjonsopphold også av
samfunnsøkonomiske økonomiske. Viktig at vi fortsatt gjennom vedtatte samarbeidsavtaler
og annet faglig samarbeid arbeider for at pasientene skal oppleve et helhetlig og
sammenhengende tilbud mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.

Helse Vest RHF
Postboks 303, Forus
4066 Stavanger
Att. Gina Holsen

Dykkar ref:
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Høring - Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av
helsepersonell
Kapittel 11 – Delvis adgang til yrkesutøvelse
Departementet foreslår ikke å forskriftsregulere delvis adgang til yrkesutøvelse. Vi har ingen
kommentarer til dette, da dagens lovverk/norsk regelverk gir den nødvendige regulering og kontroll.
Kapittel 12- Profesjonskort
Forslaget om prosedyre for søknad og behandling av profesjonskort, framstår som et godt tiltak for
kvalitetssikring. Dette innebærer også en forenkling for arbeidstaker innen de aktuelle
yrkesgruppene dette foreløpig er aktuelt for.
Vi støtter departementet sitt forslag om å forskriftsregulere dette, og måten dette er tenkt
gjennomført på.
Punktet om saksbehandlingstid i Helsedirektoratet framstår imidlertid som en kritisk faktor, da kortet
automatisk vil utstedes dersom behandlingsfrist overstiges. Dette kan unngås dersom direktoratet gir
fristforlengelse. Slik dette framkommer i høringsnotatet, oppfattes det som en krevende rutine med
reell fare for glipp. Vi er kritiske til at automatisk profesjonskort utstedes av IMS dersom
Helsedirektoratets behandlingsfrist overstiges.
Det er ulike prosedyrer for aktuelle yrkesgrupper når det gjelder søknad om profesjonskort for
midlertidig tjenesteyting i annen EØS-stat – mest omfattende for fysioterapeuter. En lik prosedyre
ville være å foretrekke, og dette ville også gitt økt tillit til systemet rundt dette.
Kapittel 15 – Varsling til andre land
Dette er et viktig kapittel, og det er avgjørende at det er gode og enklest mulige rutiner på dette.
Det er nødvendig at informasjon om evt tilbakekalling, frivillig avkall eller suspensjon kommer fram til
de instanser (institusjoner / foretak) som berøres i det enkelte tilfellet. Høringsnotatet omtaler ikke
dette.
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Det er ifølge høringsnotat, tre instanser som kan eller skal varsle. Det er god kvalitetssikring å samle
dette ansvaret hos færrest mulig aktører. Her er Statens Helsetilsyn helt sentral, og deres rolle er
tydeliggjort i notatet.
Politiets rolle foreslås å gjelde alle helseyrker som er omfattet av EØS-forskriften, også personell
omfattet av Helsepersonelloven. Dette er en viktig presisering.
Helsedirektoratets rolle i varslingssaker – skal varsle når de andre etatene ikke får varslet i tide, - er
imidlertid noe mer uklart framstilt i høringsnotat Det sentrale poenget er at saker som skal varsles
ikke faller «mellom to stoler» pga uklarhet om hvilken instans som skal varsle.

Vennleg helsing

Olav Klausen
Administrerende direktør
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