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Høringsuttalelse Regional utviklingsplan 2040 
 
Det vises til brev datert 16.05.22 om denne saken. 
 
Helse Sør-Øst har sendt ut en solid, gjennomarbeidet utkast til oppdatert regional 
utviklingsplan. Som parallell helseregion deler vi i høy grad samme utfordringsbildet 
dere beskriver og særlig de tre hovedutfordringene  
1) aldersforskyvning i befolkningen, med økt sykelighet og økt behov for helse- og 
omsorgstjenester som følge av at vi lever lenger;  
2) medisinsk og teknologisk utvikling som åpner for flere behandlingsmuligheter; og  
3) tilgangen på arbeidskraft blir knappere.  
 
Vi oppfatter at dere tar for dere disse utviklingstrekkene og ellers global megatrender på 
en grundig måte og gjennom de seks regionale satsningsområdene på betryggende vis 
formidler hvordan Helse Sør-Øst skal gå år 2040 i møte. Det har vært inspirerende 
lesning. 
 
Det er imidlertid ett område vi ikke ser så godt belyst, det vi i Helse Nord gjerne omtaler 
som det helhetlige utfordringsbildet og samhandlingen med andre sentrale 
samfunnsaktører. Dere omtaler dette litt i del 1, kapittel 2.1 under kapittelet Verden 
endrer seg fort og vi må tenke mer på beredskap og sikkerhet. Vi mener at dere kunne 
utdypet dette mer og i konteksten fremtidens helseberedskap. Helse Nords tilnærming 
til denne tematikken er: 
 

Godt samarbeid innad i, og mellom helseforetak, med kommuner, 
fylkeskommuner, statsforvaltere, sivilt-militært samarbeid og andre sentrale 
myndigheter er av stor betydning for befolkningens tilgang til helsetjenester og 
beredskap. Samarbeid skal gjøre oss bedre rustet til å møte det store 
utfordringsbildet, der informasjonssikkerhet, klimaendringer, ekstremvær og 
naturkatastrofer, migrasjon, pandemi og krig inngår. Hensynet til befolkningens 
liv og helse er helt sentralt i alle samfunnssikkerhets- og beredskapshendelser.  
Spesialisthelsetjenesten må i større grad prioritere ressurser slik at vi er 
forberedt når nye kriser kommer. 
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Det helhetlige utfordringsbildet endres hurtig, som erfart både under pandemien 
og krigen i Ukraina. Forsyningskjeden har vist seg sårbar for internasjonale 
forstyrrelser, og konsekvenser av den sikkerhetspolitiske situasjonen skaper et 
større behov for redundans i våre tjenester. Det gjelder hele krisespekteret, i fred, 
krise og i krig. Vi opplever en økende grad av hendelser der grensen mellom 
samfunnssikkerhet og statssikkerhet er utydelig. Totalforsvarsarbeidet er derfor 
viktig for å sikre gode spesialisthelsetjenester til regionen i hele krisespekteret, 
sammen med et tett tverrsektorielt beredskapssamarbeid med relevante sivile 
aktører.  

 
Lykke til med gjennomgangen av høringsinnspillene. Vi ser frem til nyttig og god 
interregional meningsutveksling om utviklingsplanarbeid også i fortsettelsen. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Cecilie Daae Espen Mælen Hauge 
adm.dir. spesialrådgiver 
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