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• Døgnplasser for observasjon, 
etterbehandling, lindrende behandling, 
rehabilitering og habilitering

• Tverrfaglige team, herunder ambulante team 
og distriktsmedisinske sentra

• Lærings- og mestringstilbud og 
egenbehandling

• Forebygging, tidlig intervensjon og lavterskel 
tilbud innen psykisk helsevern og til 
rusavhengige 

• Forsterkede bo- og tjenestetilbud i 
kommunen ved psykiske lidelser

• Ambulante team og distriktspsykiatriske 
sentra

Oppgaver i kommunehelsetjenesten:

 Nærhet
Tjenester som med fordel 
tilbys i eller nært hjemmet

 Horisontal integrering
Tjenester som bør/må 
samordnes internt i 
kommunene

 Effektivitet
Tjenester det 
samfunnsøkonomisk er 
lønnsomt å legge til 
kommunehelsetjenesten

 Kvalitet
Tjenestetilbud som 
kvalitativt bedre kan tilbys i 
kommunehelsetjenesten

Kommunenes styrke ligger i å tilby generalistkompetanse nært den enkelte bruker



Forutsetninger som må være tilstede for at kommunene skal kunne påta 

seg større og flere oppgaver:

• Kompetansen i kommunesektoren må endre seg på bakgrunn i de 

oppgavene som overføres.

• Oppgavene må ha et volum som forsvarer de tilpasningene og den 

ressursøkning som må iverksettes. 

• Det må omhandle pasientforløp der kommunen eller kommunens 

helsepersonell reelt kan påvirke eller styre valget av 

behandlingsalternativer. 

– En finansieringsmodell som understøtter større kommunalt engasjement 

både i 

• Innleggelsesprosessen (hastetilbud i kommunen og forebyggende 

rehabilitering)

• Utskrivingsprosessen (tidlig utskriving)

– Enklere tilgang på kompetanse fra spesialisthelsetjenesten

– Større involvering av fastlegene i de andre kommunale tjenestene



[…] tilbys og ytes tjenester som kan bidra til…

• Stimulering av egen læring

• Motivasjon

• Økt funksjons- og mestringsevne

• Likeverdighet

• Deltakelse

….og tjenestene må virke sammen, være nære og 

tilgjengelige



1. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

• Videreføring av gjeldende rett med visse presiseringer

• Intensjoner skal i stor grad nås gjennom lokale løsninger/avtaler

• Lovpålagt forpliktelse i å inngå samarbeidsavtaler og et 

minimumskrav til innhold i disse

• Likeverd, samhandling og koordinering

• Vurdert opprettelse av sentrale tvisteløsningsordninger – opp til 

partene å avtale dette nærmere

KS vurderer det slik at det er uklart hvilken status avtalen mellom 

kommunene og helseforetakene skal ha vedrørende 

oppgavefordeling, og slik også hvilken rolle et tvisteløsningsorgan 

skal ha. 



2. Legetjenesten

• Regjeringen forutsetter at veksten i legetjenester i hovedsak skal skje 

i kommunene

• Skal gi rom for økt innsats til prioriterte grupper på fastlegens liste

• En styrking av allmennmedisinske offentlige oppgaver

• Fastlegens listeansvar presiseres og utvides, bl.a til proaktiv 

oppfølging av pasienter som ikke selv oppsøker legen. 

Etter KS sin vurdering vil en forsterket og godt integrert legetjeneste i 

kommunenes helse- og omsorgstjeneste være en forutsetning for at 

kommunene skal kunne ta flere oppgaver og et større ansvar i 

helsetjenesten. 



3. Ledelse, personell og kompetanse

• Økt ansvar og nye oppgaver får store konsekvenser og dermed behov 
for styrket kompetanse og godt lederskap

– Helsefaglig kompetansebygging jfr nye oppgaver

– Analysekompetanse

– Ledelseskompetanse

• Behov for arbeidskraft

– Det må utdannes mer helsepersonell

– Frafallet i sektoren må reduseres

– Medarbeiderne må stå lenger i arbeid enn i dag

– Utdanningsinstitusjonene må tilpasses de fremtidige kommunale 
oppgavene

Etter KS sin vurdering må staten tilpasse utdanningskapasiteten 
og –innholdet ut fra behovene for kompetanse i kommunene. 
Forskningsinnsatsen og kunnskapsutviklingen må øke betraktelig. 



4. Økonomiske virkemidler

Kommunal medfinansiering foreslås av regjeringen avgrenset til følgende 

modeller som utredes videre: 

• Aldersbasert modell for somatiske pasienter over 80 år

• Medisinske innleggelser/behandlinger

• Kommunal medfinansierjng av psykisk helsevern og rusbehandling 

basert på kurdøgn og opphold i opptreningsinstitusjoner

KS er tilfreds med at regjeringen har gått bort fra forslaget om generell 

medfinansiering. Avgrenset kommunal medfinansiering kan få positive 

konsekvenser for oppbygging og utvikling av kommunale helse- og 

omsorgstilbud, særlig ifht eldre og kronikere som kan få mer hjelp og 

behandling der de bor. 

KS har videre bedt om at samhandlingsreformen meldes opp som en 

kostandsberegningssak til konsultasjonsordningen. 



5. Utskrivningsklare pasienter

• Regjeringen tar i utgangspunktet sikte på at kommunene får et 
finansielt ansvar fra 2010 for utskrivningsklare pasienter fra dag 1 for 
alle pasientgrupper (kommunal betalingsplikt)

• Behov for å utrede utskrivningsklare pasienter innen psykisk 
helsevern og rus spesielt

KS merker seg at det er et betydelig svakere grunnlag for å beregne 
kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter innen psykiatri og rus 
enn for somatikken, og definisjonen av hva som er en utskrivningsklar 
pasient er også mer uklar innenfor disse tjenestene. 

KS ønsker en uavhengig tvisteløsningsordning for tvister mellom 
kommuner og helseforetak om praktiseringen av betalingsplikten. 



6. Ny kommunerolle

Ny lov forutsetter økt aktivitet fra 

kommunen ifht:

• Forebygging, tidlig intervensjon og 

tiltak mot utnødvendig innleggelse 

av pasienter i sykehus

• Samarbeid og samordning med 

andre kommuner, fylkeskommuner 

og helseforetak, herunder plikt til å 

inngå avtaler med helseforetak

• Å etablere en egen 

pasientkoordinator til mennesker 

med behov for langvarige og 

sammensatte tjenester

• At det åpnes for at departementet i 

lov eller forskrift senere kan 

pålegge kommunen å opprette 

øyeblikkelig hjelp-tilbud som 

døgnkontinuerlig. 

• Ansvar for å følge opp 

allmennlegetjenesten, herunder i 

forhold til kvalitet

• Å vurdere samarbeidsløsninger 

med helseforetak og andre 

kommuner, slik som 

lokalmedisinske sentra



KS foreslår at arbeidet med ansvars- og oppgavefordeling i første 

omgang konsentreres om følgende pasientgrupper:

Kronisk syke og eldre med uplanlagt behov for helsetjenester og 
forverring som skyldes interkurrent sykdom (forbigående mildere 
sykdom som blærekatarr, influensa etc i tillegg til hoveddiagnosen)

• som alternativt til innleggelse kan behandles med et forsterket 
hastetilbud i kommunen

• som med forsterket tilbud kan skrives ut tidlig

Kronisk syke og eldre som kan ha nytte av systematisk oppfølging 
og rehabilitering, dvs. forebygge behov for innleggelser i sykehus 
og behov for økt kommunalt tilbud (frail patients):

• tidlig rehabiliterings-/behandlingstilbud til hjemmeboende som gradvis 
mister funksjonsevne

• forebyggende hjemmebesøk/program til pasienter som skrives ut fra 
sykehus og til hjemmet etter behandling

Pasienter med alvorlig sykdom som skal ha palliativ behandling



7. Implementering

KS er tilfreds med at regjeringen har lyttet til innspillene 

om en skrittvis implementering av reformen. Det blir viktig 

å sikre at sykehusene ikke bygger ned tilbud før 

kommunene har bygd opp sine tjenester. 



8. Forebygging

KS etterlyser et klarere skille mellom generelle 

helsefremmende tiltak, forebygging og rehabilitering


