Notat til Helse- og omsorgskomiteen
angående sak: Statsbudsjettet 2020
Prop. 1 S (2019-2020)
Arbeidsgiverforeningen Spekter mener at forslaget
til statsbudsjett for 2020 vil innebære at arbeidet
med omstilling og effektivisering i sykehussektoren
må fortsette for fullt. Busjettproposisjonen er preget
av det måtehold landets økonomiske situasjon
krever, men Spekter savner tiltak for omstilling og
bedre ressursutnyttelse, for eksempel tiltak for å
tilpasse arbeidstidsbestemmelsene til
helsetjenestens driftsbehov. I hvilken grad ABEreformen bidrar til reell effektivisering, bør etter
Spekters oppfatning evalueres.
Samhandlingen må bedres
Budsjettforslaget foreslår enkelttiltak og
bevilgninger som vil styrke kommunenes
forutsetninger for samhandling, blant annet innen
fastlegeordningen og på IKT-området. For øvrig
finnes det lite konkret om tiltak som kan fremme en
helt nødvendig samhandling mellom ulike nivåer og
aktører i helsetjenesten. Det vises til den kommende
helse- og sykehusplanen, som må forventes å være
mer konkret på dette viktige området.
Helsenæring bør prioriteres
Helsenæringsmeldingen, som ble fremlagt i april,
bygget på et grunnsyn om at økt konkurransekraft i
den norske helsenæringen vil bidra til en mer
bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av
mer effektiv forebygging, behandling og omsorg.
Spekter deler dette synet. Spekter savner en mer
synlig sammenheng mellom Helsenæringsmeldingen og budsjettforslaget, med midler til
incentivordninger og konkrete initiativ for å fremme
samarbeid mellom offentlige, private og ideelle.

Behov for velferdsmiks
Budsjettforslaget er tydelig på målet om å doble de
ideelle aktørers andel av den samlede helse- og
omsorgssektoren til 10 pst. målt i kostnader. Det er
bra, de ideelle har og skal ha en svært viktig rolle i
helsetjenesten. Utover at helse og velferd skal være
et offentlig ansvar, er Spekters tilnærming at det
behøves et mangfold av alternativer. Vårt
løsningsforslag er en «velferdsmiks» med nye og
flere former for samarbeid mellom offentlige, ideelle
og private aktører.
Finansieringssystemet må videreutvikles
Spekter mener at finansieringssystemet i
spesialisthelsetjenesten må utvikles i takt med
teknologiske muligheter og tjenesteutviklingen. Det
er bra at regjeringen i 2020 vil gjøre ordningen mer
nøytral med tanke på hvilke personellgrupper som
kan utløse refusjon. Vi merker oss ambisjonene om å
bruke systemet aktivt for å understøtte ønsket faglig
utvikling i spesialisthelsetjenesten, for å legge til
rette for mer helhetlige pasientforløp og bruk av ny
teknologi.
Digitalt varslingssystem for legemiddelbrukere
Legemiddelmangelen gir grunn til bekymring, og den
berører hele helsetjenesten. Det er bra at det
foreslås 4 mill. kroner til å videreføre
Legemiddelverkets arbeid på dette området. I den
nasjonale legemiddelberedskapsplanen Helsedirektoratet la frem i juni, ble det sterkt anbefalt at
det etableres et nasjonalt digitalt varslingssystem
rettet mot befolkningens legemiddelbrukere.
Spekter mener det ville vært fornuftig å prioritere
dette.
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