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Høringsinnspill fra Diakonhjemmet Sykehus - Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst
Det vises til utsendt høring datert 18. mai 2022 vedrørende oppdatert regional utviklingsplan 2040 for Helse
Sør-Øst (HSØ). Diakonhjemmet Sykehus har lest HSØs Regionale utviklingsplan 2040 med interesse og vil
innledningsvis berømme HSØ for arbeidet.
Diakonhjemmet Sykehus har ingen konkrete innspill til høringsutkastet, men ønsker med dette å gi en generell
tilbakemelding om planen:
Oppdatert Regional utviklingsplan 2040 peker på fire hovedmål for utviklingen av spesialisthelsetjenesten:
 Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte
helsetjenester
 Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
 Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
 Bærekraftige helsetjenester for samfunnet.
Planen peker videre på seks satsningsområder som skal bidra til å realisere hovedmålene:
 Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering
 Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi
 Samarbeid om de som trenger det mest
 Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av tjenester
 Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid
 Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste.
Planen fremstår gjenkjennelig med tanke på dialogen i forbindelse med oppdatering av sykehusets lokale
utviklingsplan. Vi opplever planen som fremtidsrettet og at den sammenfaller godt med nåværende Nasjonal
helse- og sykehusplan samt helsemyndighetenes annonserte intensjoner som legges til grunn i ny Nasjonal
helse- og samhandlingsplan.
Diakonhjemmet Sykehus ser positivt på å tilføye pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering inn
som et eget satsningsområde, og mener at dette styrker planen. Videre mener vi at planens seks
satsningsområder på en god måte understøtter planens overordnede hovedmål.
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Diakonhjemmet Sykehus ønsker HSØ lykke til i det videre arbeidet med planen. Vi ser frem til et fortsatt godt
samarbeid om utvikling av fremtidens helsetjenestetilbud i Oslo-sykehusområdet og i regionen generelt.
Sykehusets Brukerutvalg har utarbeidet en egen høringsuttalelse som legges ved denne besvarelsen.

Med vennlig hilsen
Anders Mohn Frafjord
Administrerende direktør
Diakonhjemmet Sykehus
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