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Høringssvar: Høring - Invitasjon til høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med 
store og sammensatte behov - til fag- og interesseorg. 

Det vises til høringsbrev av 16 juni d.å. angående forslag til faglig veileder ad ovennevnte. 

Veilederens innhold er svært generelle beskrivelser om hvordan Helsedirektoratet mener at kommunale helse- og 
omsorgstjenester bør innrettes og ledes med sikte på at brukere med store og sammensatte behov skal få gode 
tjenester. Grunnlaget er lov, forskrift, meldinger til Stortinget og direktoratets fortolkning av disse. Der forskningsbasert 
kunnskap er mangelfull, er det friere spillerom for ideologiske synspunkter. NSF ser at det for mange kan være nyttig 
med en slik samling og utdyping av de rådende nasjonale oppfatningene av hvordan disse pasientenes behov best kan 
dekkes i kommunene. NSF anerkjenner at veilederens betraktninger om tydelig ledelse, sterkere pasient/brukerfokus, 
kompetanse, systematisk kvalitetsforbedring, tverrfaglig samarbeid og helhetlige pasientforløp stort sett bygger på god 
konsensus. NSF understreker at vi stiller oss bak beskrivelsene rundt behovet for mer avansert klinisk kompetanse i de 
kommunale tjenestene. Det som skiller seg ut i så måte er beskrivelsene rundt forankring og koordinering av 
oppfølgingsteam som NSF vil omtale i eget punkt. Veilederen gir for øvrig ikke noe vesentlig nytt for de som kjenner 
grunnlagsdokumentene fra før.

NSF vil påpeke at en enda viktigere årsak til mangelfullt kunnskapsgrunnlag enn
forskningsmetodiske utfordringer, er mangelen på forskningsfinansiering i kommunehelsetjenesten. I mangel på 
forskning på kommunehelsetjenestens pasienter består kommunehelsetjenestens kunnskapsgrunnlag i stor grad av 
oversatte og fortolkede forskningsresultater fra spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har spesialisert seg på 
enkeltdiagnoser Utvikling av faglige retningslinjer for brukere med store og sammensatte behov støter på metodiske 
utfordringer fordi det er lite forskningsbasert kunnskap om dette. Det er eksempelvis krevende, om ikke umulig, å sikre 
et kunnskapsgrunnlag som kan gi tilstrekkelig støtte for sterke anbefalinger. Internasjonale studier gir støtte for at 
sykepleiefagets helhetlige tilnærming gir best nytte for å forbedre funksjonen, spesielt der sykepleier har andre 
relevante faggrupper å samspille med, men denne forskningen legges i liten grad til grunn når tiltak for å utvikle 
tjenestene lanseres. Denne brukergruppens utfordringer ligger i et komplekst samspill mellom ulike faktorer, og 
oppfølgingen kan i liten grad standardiseres. Verken psykiske lidelser, rusproblemer eller sosiale problemer kan uten 
videre gjøres til gjenstand for kontekstfrie, gjensidig utelukkende og rettlinjede standarder basert på avgrensede 
diagnoser og behandlingsopplegg, selv om en selvsagt kan lære av andre erfaringer. Det medfører at det i svært 
begrenset grad finnes dokumentert kunnskap fra RCT-studier, som er "gullstandard" i retningslinjearbeid. For å skaffe et 
sikrere kunnskapsgrunnlag for å behandle pasientene som denne veilederen omhandler, er det helt nødvendig med et 
krafttak for forskning på kommunehelsetjenestens pasienter med store og sammensatte behov. Her er det 
forskningsmiljøer innen klinisk sykepleie, som har bred kompetanse og som vil kunne bidra positivt i en slik satsning jf. 
også intensjonene i HelseOmsorg 21. 
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NSF mener det er særdeles viktig å ta utgangspunkt i praksis som fungerer, heller enn å teoretisere et ideologisk 
utgangspunkt som ikke er tilpasset praksisfeltets kompleksitet. Dette paradokset kommer særlig tydelig frem i 
veilederens beskrivelse av hvordan oppfølgingsteam bør forankres, ledes, organiseres og koordineres. NSF er enig i at 
koordinatoren må gis reell myndighet og inneha en teamleder rolle om intensjonene med teamet skal realiseres. NSF er 
videre svært kritisk til at denne rollen hovedsakelig skal forankres i/ knyttes til tiltak og tjenester på 
rehabilitering/habiliteringsfeltet. Det er utvilsomt viktig at spisskompetanse på rehabilitering blir tilgjengelig for denne 
målgruppen, men en helhetlig og koordinert oppfølging dreier seg om veldig mye mer. Målgruppen for teamet får i dag 
hovedsakelig sine tjenester i regi av hjemmesykepleien og det er ofte krevende å sikre disse riktig oppfølging av 
fysio/ergo, NAV, fastlege og spesialisthelsetjeneste. Løsningen på dette er ikke å flytte myndighet ut av de store 
tjenestene. Løsningen må være å flytte spisskompetansen inn i de store tjenestene slik at reelt tverrfaglig samarbeid 
overfor målgruppen blir realisert.

NSF vil følge dette videre opp i ressursgruppen knyttet til å rigge til rammene for pilotering av oppfølgingsteam.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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