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Svar Viken fylkeskommune Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-
Øst 
 

Viken fylkeskommune har mottatt høringsutkast til regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-
Øst (HSØ) og ønsker med dette å gi innspill. 

Det angis fire hovedmål for utviklingen av spesialisthelsetjenesten: 
• Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 

spesialiserte helsetjenester 
• Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 
• Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til 

pasientbehandling  
• Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

 
Disse hovedmålene ønsker fylkesråden å slutte seg til. Fylkesråden ønsker også å støtte de 
seks satsningsområdene som er angitt i planen. Dette gjelder følgende satsningsområder: 

• Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering  
• Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi  
• Samarbeid om de som trenger det mest  
• Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av tjenester  
• Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid 
• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

 
Fylkesråden har i tillegg følgende kommentarer: 
 
Økonomi 
Det kommer ikke frem i utviklingsplanen hvilke utfordringer den økonomiske situasjonen vil gi HSØ 
eller hvilke grep HSØ vurderer for å løse disse utfordringene med tanke på planlagte investeringer, 
sykehusutbygginger og utviklingsprosjekt. 
 
HSØ må revurdere finansieringssystemet med oppspart egenkapital fra det enkelte helseforetak som 
går inn i en felles egenkapitalpott. Vi mener at oppspart egenkapital i det enkelte helseforetak må 
legge grunnlag for investering i det helseforetaket som har spart opp midlene, slik det gjøres i de 
andre helseregionene. Det kan ikke være slik at et helseforetak skal kutte og effektivisere for at andre 
helseforetak i samme region ikke trenger å gjøre det samme for å få gjennomført nødvendige 
investeringer. Det enkelte helseforetak må spare opp sin egen egenkapital for å få satt i gang sine 
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nødvendige investeringstiltak, slik at sparing og effektivisering henger sammen med de framtidige 
investeringene som helseforetaket trenger. Fylkesråden savner en oversikt over hvilke eiendommer 
som skal utvikles og hvilke eiendommer som er planlagt å selges og hvordan dette vil påvirke både 
økonomien, strukturen og behandling av pasienter.  
 
Sengeplasser 
Det blir stilt spørsmål i utviklingsplanen om reduksjonen i sengeantall har nådd bunnen. Til dette 
spørsmålet mener fylkesråden at svaret er ja.  
 
Utdanning og kompetanse 
Det er i utviklingsplanen påpekt hvor viktig det er med fokus på utdanning og kompetanse og at 
helseforetakene tar et særskilt ansvar for å utdanne helsepersonell for hele helsetjenesten. Også her 
mener fylkesråden at man gjennom helsefellesskapet kan jobbe tettere sammen om praksisplasser og 
utdanningsløpet der man har praksisplasser som dekker både helseforetakene og de kommunale 
helsetjenestene. Det er viktig for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten å også ha kjennskap til og 
kunnskap om den kommunale helsetjenesten om vi skal lykkes med helsefellesskap.  
 
Utviklingsarbeid/økonomi 
Nye arbeidsformer er beskrevet, men ikke om det fordrer økt innsats fra kommuner med tanke på 
finansiering. Dette må klargjøres. Helsefellesskapet vil kunne fungere godt dersom reelt 
utskrivningsklare pasienter overføres til en kommune som også har vært med på en riktig og god 
kompetanseoverføring og dermed gitt de helsefaglige ressursene som trengs til å være med på å ta 
ansvaret for et pasientforløp.  
 
Systematisk forbedringsarbeid må settes inn i en gjennomgående struktur, fra den lokale lederen nær 
pasienten, via lokalmedisinske sentra eller lokalsykehus til regionalt eller nasjonalt nivå. I alt 
forbedringsarbeid krevers det åpenhet og tillit. Innsparingskrav, stram økonomi og konsekvenser av 
dette må kartlegges og analyseres for å ta de rette grepene for forbedring. Avveininger mellom faglig 
ansvarlighet og økonomi er en utfordring og krever gode, åpne og tillitsbaserte prosesser. En 
systematisk tilnærming på alle nivå med lokale erfaringer og data som grunnlag.  
 
Teknologi, digitale tjenester og brukerinvolvering 
Satsning på nye teknologiske løsninger er viktig, men brukerinvolvering må vektlegges når en utvikler 
nye digitale tjenester, slik at helsetjenestene sikrer at disse blir tilgjengelige for alle pasienter. Det må 
sikres at de som ikke er digitale involveres på lik linje som andre pasientgrupper. 
 
 

Vennlig hilsen 
 

Annette Lindahl Raakil 
fylkesråd for plan, klima og miljø 
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