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Høringsuttalelse fra Sunnaas sykehus HF: Utviklingsplan 2040
Det er med stor interesse vi har lest forslag til Regional Utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst.
Vi mener dokumentet er oversiktelig og lett tilgjengelig, og at det på en god måte beskriver
trender, rammer og forutsetninger for de kommende årene.
Videre leser vi at både mål og de fem satsingsområdene videreføres fra forrige Utviklingsplan, men
at det legges til et sjette satsingsområde: Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og
involvering. Vi mener dette er riktig å inkludere, og ser fram til en handlingsplan som kan
virkeliggjøre ambisjonene.
Videre er vi fornøyde med at det i planen gjøres et skille mellom rehabilitering og habilitering.
Fagplan for rehabilitering får plass i et avsnitt, noe vi mener er bra. Den blir viktig for regionenes
tjenesteutvikling innen feltet.
Helsefelleskapene skal blant annet bidra til at pasienter og brukere med behov for tjenester fra
ulike deler av helsetjenesten, får sømløs og god oppfølging og koordinering. Dette behovet har i
høyeste grad mange av våre pasienter. Sunnaas sykehus HF er ikke invitert til å danne et
helsefelleskap, noe som er naturlig ettersom vi ikke har et definert opptaksområde. Vi mener det
er viktig at NAV og andre relevante aktører, bør inngå som en naturlig del av del av
helsefelleskapenes ansvarsområde. Sunnaas sykehus har observatørstatus i Helsefelleskap Oslo,
og vi vil fortsette å følge dette arbeidet med stor interesse.
Til slutt vil vi på generelt grunnlag vise til KPMGs evaluering av Regjeringens Opptrappingsplan
for habilitering og rehabilitering, 2017-2019, bestilt av Helsedirektoratet. I denne anbefales det
blant annet et stort behov for å styrke registerdata. Registerdata vil gi et enda bedre grunnlag for
å styre den framtidige utviklingen på dette området i årene framover.
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