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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) - ny organisering av 
eierskapet til spesialisthelsetjenesten 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 
27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
Regjeringen oppnevnte i oktober 2015 et utvalg som skal utrede alternative 
modeller for hvordan statlig eierskap til spesialisthelsetjenesten kan organiseres 
(Kvinnslandutvalget). Utvalget skal også vurdere inndelingen i helseregioner og 
hvor mange helseforetak det bør være, samt eierskap til og forvaltning av bygg. 
I regjeringsplattformen fremgår det at de regionale helseforetakene skal legges 
ned.  
FO mener en eventuell omorganisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten 
må baseres på at det gir gevinst, og at det vurderes kritisk hvorvidt gevinsten er 
stor nok til å forsvare kostnader knyttet til omorganisering. Når det gjelder 
fremtidens sykehusstruktur mener vi det må være demokratisk kontroll og 
politisk styring av sykehusene, og spesialisthelsetjenestene må være offentlig 
drevet. Lokalsykehusene må bestå og lokalbefolkningen oppleve nærhet til 
sykehusenes basisfunksjoner. Målet for spesialisthelsetjenestene må være å 
sikre likeverdige tjenester uavhengig av sosial bakgrunn, økonomi og 
geografisk bosted.  
 
Samarbeid og samhandling  
Spesialisthelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for kommunale helse- 
og sosialtjenester. Utvalget må legge vekt på forhold som sikrer best mulig 
overganger for pasienter/brukere, og særlig for utsatte pasienter/brukere med 
omfattende og/eller langvarige behov for oppfølging og behandling fra 
spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. FO mener utvalget særlig må:  

 Vektlegge organisering og styringsstruktur hvor spesialisthelsetjenesten 

er en integrert del av helse- og sosialtjenestene og som sikrer god 

samhandling og sømløse overganger, eller samtidig samspill mellom 

tjenester 
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 Vurdere konsekvenser for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten 

og kommunale helse- og sosialtjenester ved modellene som blir vurdert, 

og beskrive samhandlingsarenaer  

 Sikre at koordinering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale 

tjenester fungerer slik at en unngår brudd i behandlingsforløp. Dette 

forutsetter at begge instanser har kunnskap og kompetanse om 

samhandling og hva som skal til for å lykkes.  

 Sikre systematisk samhandling. Rutiner og praksis må gjennomgås, 

forbedres og tilpasses, slik at overgang og samspill mellom ulike 

tjenestenivå ikke medfører brudd og uønskede forsinkelser i 

behandlingsforløpet. 

 
Brukermedvirkning 
Pasienter/brukere har en lovfestet rett til å medvirke. Til tross for dette opplever 
flere at retten ikke blir tatt på alvor. FO mener utvalget må: 

 Vurdere tiltak for å styrke brukerens og pårørendes medvirkning, både 

på individ og systemnivå.  

Kompetanse og tverrfaglighet i spesialisthelsetjenestene og i helse- og 
omsorgstjenestene 
For å ivareta kvalitet i tjenestene kreves kompetanse som ivaretar og fyller 
kravene til tverrfaglighet og helhetstenkning. Tverrfaglighet i 
spesialisthelsetjenestene og kommunale helse- og omsorgstjenester er et 
sentralt virkemiddel for å sikre kvalitet og forsvarlige tjenester, og sosialfaglig 
kompetanse er et avgjørende bidrag for å sikre kvalitativt gode tjenester. FO 
mener utvalget må:  

 Sikre sosialfaglig kompetanse og tverrfaglighet både kommunalt og i 

spesialisthelsetjenesten 
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