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Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og 

Oppgavemeldingen mv.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag 

til   lovendringer blant annet i forbindelse med oppfølging av forslag i 

Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen. 

Det foreslås blant annet å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Videre foreslås det lovendringer som er nødvendige i forbindelse med 

overføring av tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene og forsøk med 

overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner. I høringsnotat-

et foreslås også endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og 

tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep.  I tillegg foreslås det lovendringer for å tydeliggjøre 

kontaktlegeordningen samt kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging.  

 

Bakgrunn  

Stortinget har besluttet å overføre det offentliges ansvar for tannhelsetjenester fra 

fylkeskommunene til kommunene. Stortinget har også vedtatt at det skal etableres en 

forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

Dette skjedde ved Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – 

nye oppgaver til større kommuner og Innst. 333 S (2014-2015) den 9. juni 2015. 

Videre har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag ved behandlingen av Meld. St. 14 

(2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet den 12. november 2015. 

Forslaget til lovfesting av kompetansekrav er en del av departementets oppfølging av 

forslagene i meldingen. Forslagene til tydeliggjøring av kontaktlegeordningen samt 

kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging, er ikke omtalt i meldingen. 

Det tas sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2017. 

 

Om høringsnotatet  

Høringsnotatet inneholder lovforslag knyttet til følgende oppgaver/tema:  



o Krav om at      kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut,      helsesøster 

og jordmor. Det tas sikte på at lovendringen skal tre i kraft      1. januar 2018. 

o Krav om at kommunen      må ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg. 

Disse      lovendringene skal etter planen tre i kraft først fra 1. januar 2020. 

o Lovfesting av at      kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

på      tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene. 

o Tydeliggjøring av      kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring. 

o Tydeliggjøring av      helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge      vold og seksuelle overgrep. 

o Etablering av en forsøksordning      hvor kommuner kan få ansvar for å drifte 

distriktspsykiatriske sentre      (DPS). 

o Lovendringer som      er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester 

fra      fylkeskommunene til kommunene. Kommunens ansvar foreslås regulert i helse-      og 

omsorgstjenesteloven, mens pasientens rettigheter foreslås regulert i      pasient- og 

brukerrettighetsloven. 

o Tydeliggjøring av      kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes 

av      spesialisthelsetjenesteloven. 

o Tydeliggjøring av      kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og 

oppfølging. 

  

Innsending av høringssvar 

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk i høringsløsningen nederst på denne siden. 

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. 

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi 

høringsuttalelse, også institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten. Alle 

uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige 

høringsuttalelser, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. 

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og 

eventuelt andre aktører dersom disse ikke står oppført på høringslisten. 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. oktober 2016.  

  



 

Med vennlig hilsen                                                            

  

Kari Sønderland (e.f.) 

Ekspedisjonssjef 
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