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Høringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende regional utviklingsplan 2040 
for Helse Sør-Øst  

Det vises til høringsutkast datert 16.05.2022. Vi takker for muligheten til å gi innspill til den regionale 
utviklingsplanen. I tråd med tidligere kommunikasjon om arbeidet, er plandokumentet oppdatert og 
modernisert. De fire hovedmålene gir en god retning for utviklingsarbeidet, og vi er enige i at det er riktig å 
beholde disse. Likeledes adresserer satsningsområdene viktige utfordringer knyttet til helsetjenesten som 
det er nødvendig å finne gode løsninger for. Det er positivt at pasienters og pårørendes helsekompetanse 
er tatt inn som et satsningsområde. I tillegg til utviklingstiltak internt i spesialisthelsetjenesten er dette et 
av områdene der man må samarbeide tett med andre aktører, og særlig med kommuner og fastleger.  
 
Utviklingsplanen gir en god beskrivelse av utfordringsbildet og hvilke trender som vil påvirke 
spesialisthelsetjenesten, samt bakgrunn for de valgte satsningsområdene. Prioriterte delmål synes 
fornuftige. Vi støtter ambisjonen om å utarbeide konkrete handlingsplaner for satsningsområdene, og ber 
om at helseforetakene inviteres til å delta aktivt i dette arbeidet. Vi tror at god koordinering og 
delingskultur i foretaksgruppen, blant annet når det gjelder nye arbeidsformer og bruk av teknologi, vil 
være avgjørende for god og effektiv måloppnåelse.  
 
En sentral utfordring som i liten grad er omtalt i planen er arbeidet med å sørge for tilstrekkelig kapasitet, 
herunder målbildet for oppgavedeling mellom sykehus. Løsningene som velges vil være premissgivende i 
det videre utviklingsarbeidet, og kunne med fordel vært utdypet i dokumentet.      
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