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Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de 

sammen skal planlegge og utvikle tjenester 

 

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er landets største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med mer enn 92 000 medlemmer. NITO har om lag 9 000 yrkesaktive medlemmer innen 

helse og helsenæringer - i sykehusene, statlig, kommunal og privat sektor. Bioingeniørene utgjør den 

største medlemsgruppen, og NITO har et eget faginstitutt, Bioingeniørfaglig institutt (BFI), som 

ivaretar bioingeniørenes fag- og profesjonsinteresser. I tillegg organiserer NITO ingeniører i 

medisinsk tekniske avdelinger, ortopediingeniører, perfusjonister, radiografer, stråleterapeuter, 

bioteknologer, mekatronikkingeniører, IKT-ingeniører og logistikkingeniører. 

 

Det vises til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om ovennevnte høring. 

 

NITO støtter departementets forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, om å 

innføre krav om at samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak skal inneholde en konkret 

beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak kan planlegge og utvikle tjenester sammen. 

Samtidig understreker NITO viktigheten av at avtalene tilpasses det enkelte samarbeid og de ulike 

behovene kommuner og helseforetak har.  

 

Bioingeniørene er sentrale aktører i samhandlingen mellom sektorene fordi de kjenner 

arbeidsgangen i helseforetakene og kan koordinere pasientforløpet gjennom å sørge for rask 

utredning av pasienten ved at riktig analyse utføres til riktig tid og med riktig resultat. Diagnostiske 

tester er en svært sentral del av medisinsk utredning. Flere av pasientgruppene som 

helsefellesskapene skal samarbeide om, som barn, eldre og kronikere, må regelmessig til sykehus 

eller legekontor for å ta prøver. Pasientgrupper bruker unødvendig mye tid på reise til og fra sykehus, 

på venting og telefonhenvendelser i forbindelse med laboratorieanalyser og overvåkning av egen 

sykdom. NITO mer konkrete planer vil føre til bedre diagnostiske samarbeidsstrukturer mellom 

kommuner og helseforetak.  

 

Likeledes mener NITO at kravet til mer detaljert planlegging også utvikler tjenestene knyttet til 

utredning og oppfølging av pasienter og deres sykdom. Helsetjenesten må tilpasses utviklingen i 

medisinsk teknologi og innrettes slik at vi raskt kan ta i bruk nye undersøkelses- og 

behandlingsmetoder. Stadig flere diagnostiske tester kan utføres nær pasienten eller av pasienten 

selv. Pasienter som mottar helsetjeneste i kommunale tilbud, som sykehjem, akuttmedisinske senger 

eller poster for utskrivningsklare pasienter, må sikres like gode laboratorietjenester som pasienter 

innlagt i sykehus.  

 



 

Målet med lovendringen er at både pasienter og pårørende skal oppleve forutsigbarhet, trygghet og 

kontinuitet. Pasientene skal oppleve sammenhengende tjenester på tvers av sektorer. NITO mener 

laboratoriefaglig kunnskap og teknologikompetanse blir viktig for å få til et godt samarbeid mellom 

kommuner og helseforetak hvor pasientsikkerhetskultur og pasienttilfredshet står i sentrum.  
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