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Hei 
 
Skien kommune takker for muligheten til å komme med innspill til Utviklingsplan 2040 for Helse 
Sør-Øst. Høringen er behandlet av administrasjonen i kommunalområdet Helse og velferd, og 
den er politisk behandlet i Utvalg for helse og omsorg 14.09.22. Protokoll med deres innspill 
følger vedlagt. 
 
I utkastet har begrepet helsekompetanse fått en sentral plass i ett av de seks 
satsningsområdene til Helse Sør-Øst. Administrasjonen i Skien kommune støtter bruk av dette 
begrepet og fokuset det medfører. Begrepet er også et introdusert tema i høringen om den nye 
folkehelsemeldingen, og er slik adressert også i andre fora. 
 
Digital hjemmeoppfølging har fått et eget avsnitt i utkastet. Dette støtter oppunder både 
innspillene fra Helsedirektoratet til den nye folkehelsemeldingen, og høringsinnspill fra 
direktoratet vedrørende digital hjemmeoppfølging. Skien kommune mener derfor det er bra dette 
også omtales i utviklingsplanen til Helse Sør-Øst. 
 
Videre støtter Skien kommune presiseringen av at også spesialisthelsetjenesten bør ha et økt 
fokus på å forebygge og forhindre sykdomsutvikling, og ikke kun forebygging og forverring av 
allerede oppstått sykdom. Helsefellesskapene vil kunne være en plattform for å utvikle et felles 
utgangspunkt for forebyggende helsearbeid og folkehelsearbeid. Vi mener dette arbeidet vil 
kunne være et viktig bidrag til det totale samfunnsoppdraget for primær- og 
spesialisthelsetjenesten.
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Grete B. Eriksen 
Rådgiver 
Kvalitets- og utviklingsseksjonen, Helse og velferd 
Tlf: 35 58 90 18 | Mob: 995 36 486 
E-post: grete.eriksen@skien.kommune.no
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Saksprotokoll 

Regional utviklingsplan 2040 Helse sør-øst  

 

Arkivsak-dok. 22/10442 
Saksbehandler Grete Backe Eriksen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Utvalg for helse og omsorg 14.09.2022 32/22 

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Administrasjonen i Helse og velferd sender vedlagte høringssvar innen fristen 30. september 
2022. Eventuelle vedtak fra Utvalg for helse og omsorg vedlegges.  
 
 
Utvalg for helse og omsorg har behandlet saken i møte 14.09.2022 sak 32/22 
 
Møtebehandling 
 
Rimestad fremsatte følgende tilleggsforslag på vegne av MDG, AP, KrF, SP, V, SV, H og 
FrP: 
Utvalg for helse og omsorg støtter perspektivene i høringsbrev fra Helse Sør-Øst. Punktene 
som trekkes frem, både ift tidsperspektiv og brukerperspektivet er viktige områder som 
planen skal belyse. I tillegg vil vi anføre følgende punkter til høringen sett med «kommunalt 
blikk»: 
 
-  Det er viktig at samarbeidet mellom helseforetaket og kommunen styrkes ytterligere. For å 
få enda mer sømløs tjeneste mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten, er dette 
essensielt. Det er nødvendig å finne riktig samsvar mellom kommunens og 
spesialisthelsetjenestens kriterier for tildeling av tjenester. 
 
-  Kommune og spesialisthelsetjeneste bør i større grad dimensjonere tilbudene sine for å 
finne korrekt nivå for døgnplassering av pasienter, spesielt innen området psykisk helse. 
 
-   Det er nødvendig med en bedre avstemming ift ansvar for ekstra ressurskrevende 
pasienter, spesielt mennesker som trenger samfunnsvern, mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunen. Disse utfordringene har bygget seg opp over år og det er mye som er 
uavklart. 
 
-   Det bør legges opp til et større samarbeid for å få fordelt kompetanse og ansatte i første - 
og annenlinje tjenestene. Behovet for å tiltrekke seg kompetanse er større enn noen gang, 
og endringene ved at begge områder legger opp til mer og flere tjenester i hjemmet, gjør at 
behovet for menneskelig kapasitet og kompetanse øker. 
 
- På samme måte at planen beskriver at helsepersonellets kompetanse for samisk språk og 
kulturforståelse skal styrkes, må den ta opp i seg at dette også gjelder for nasjonale 
minoriteter. Dette må også gjelde øvrige helsepolitiske satsninger, nasjonale planer og 
strategier. 
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Votering 
Kommunedirektørens innstilling lå til grunn for avstemningen. 
Tilleggsforslaget fremsatt av Rimestad ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for helse og omsorgs vedtak 
Administrasjonen i Helse og velferd sender vedlagte høringssvar innen fristen 30. september 
2022 med følgende innspill fra utvalget: 
 
Utvalg for helse og omsorg støtter perspektivene i høringsbrev fra Helse Sør-Øst. Punktene 
som trekkes frem, både ift tidsperspektiv og brukerperspektivet er viktige områder som 
planen skal belyse. I tillegg vil vi anføre følgende punkter til høringen sett med «kommunalt 
blikk»: 
 
-  Det er viktig at samarbeidet mellom helseforetaket og kommunen styrkes ytterligere. For å 
få enda mer sømløs tjeneste mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten, er dette 
essensielt. Det er nødvendig å finne riktig samsvar mellom kommunens og 
spesialisthelsetjenestens kriterier for tildeling av tjenester. 
 
-  Kommune og spesialisthelsetjeneste bør i større grad dimensjonere tilbudene sine for å 
finne korrekt nivå for døgnplassering av pasienter, spesielt innen området psykisk helse. 
 
-   Det er nødvendig med en bedre avstemming ift ansvar for ekstra ressurskrevende 
pasienter, spesielt mennesker som trenger samfunnsvern, mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunen. Disse utfordringene har bygget seg opp over år og det er mye som er 
uavklart. 
 
-   Det bør legges opp til et større samarbeid for å få fordelt kompetanse og ansatte i første - 
og annenlinje tjenestene. Behovet for å tiltrekke seg kompetanse er større enn noen gang, 
og endringene ved at begge områder legger opp til mer og flere tjenester i hjemmet, gjør at 
behovet for menneskelig kapasitet og kompetanse øker. 
 
- På samme måte at planen beskriver at helsepersonellets kompetanse for samisk språk og 
kulturforståelse skal styrkes, må den ta opp i seg at dette også gjelder for nasjonale 
minoriteter. Dette må også gjelde øvrige helsepolitiske satsninger, nasjonale planer og 
strategier. 
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