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FFO Akershus v/Helse- og Samfunnspolitisk utvalgs høringssvar –                 

«Regional utviklingsplan 2035»  

FFO Akershus stiller seg bak bekymringsskrivet fra FFO Oslo som har kommet opp med mange 

vesentlige momenter (saker). 

Kommentarer til 6.1 Bedre bruk av teknologi og nye arbeidsformer 

Det vil bli utstrakt bruk av elektronisk registrerte pasientdata. Det er svært viktig at både personvern, 

konfidensialitet og vern mot misbruk av data blir ivaretatt. 

I forbindelse med at vi går mot et helsevesen der pasienten i stor grad skal medvirke mer aktivt enn 

tidligere, kan man se for seg at opplæring av pasienten vil få større plass enn tidligere. Både 

personalressurser og økonomi må være på plass slik at pasienten skal kunne mestre ulike verktøy på 

en best mulig måte. 

Kommentarer til 6.2 Samarbeid om de som trenger det mest 

Høringsutkastet nevner at ca. fem % av pasientene legger beslag på 48 % av kapasiteten på 

sykehusene i dag, mens en prosent bruker om lag 22 %. Videre nevner høringsutkastet at det er viktig 

å identifisere denne gruppen.   

Vi vet at befolkningen blir eldre, og antall sykdommer øker med stigende alder. Utfordringer i denne 

sammenheng blir i liten grad berørt i høringsutkastet.  

Ulike strategier nevnes for desentralisert behandling av visse grupper kronisk syke. Man nevner bl.a. 

pasientens team, der ulike helseaktører deltar, både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunene.  

For de pasientene som har nok ressurser til å ta ansvar for egen sykdom er det flott at man i større 

grad kan følges opp desentralisert og eventuelt av et team.  

For de sykeste av pasientene vil det være svært viktig at ansvaret for behandling blir avklart på en 

tydelig måte. Behandlingen av disse pasientene må ikke smuldres opp på team og desentralisering. 
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Kommentar til 6.7 Fra plan til gjennomføring 

I siste avsnitt står det: 

«Medvirkning og samarbeid er nøkkelord for gjennomføring av endringer», og også «Pasienter og 

ansatte har medvirket til utforming av planen». 

FFO Akershus stusser på følgende (vi representerer jo brukerne) - pasienter? Er det 

brukerrepresentanter?  

FFO Akershus har ikke funnet en eneste kommentar fra brukerne. 

Brukerutvalgene ved Helse Sør-Øst og i de aktuelle helseforetakene, bør jo stå med begge beina i 

dette. 

Bør vi kanskje høre fra disse om syn på planen. Selv om vi ikke rekker å få det med nå, så er jo dette 

en prosess som kommer til å fortsette i lang tid. Da er det jo greit å få hørt fra de som har skoen på. 

For øvrig er det interessant å se at politikerne er på banen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

FFO Akershus                                                                                                                                          

v/Helse- og Samfunnspolitisk utvalg 

 

 

 


