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Emne: Vi har varslet søksmål mot staten når det gjelder Nye OUS 
 
Til styret og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
 
I morgen kl. 1100 har Redd Ullevål Sykehus invitert til pressekonferanse på Lynx 
Advokatkontor angående varslet om søksmål som ble sendt til Kommunal- og 
distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Regjeringsadvokaten onsdag 
ettermiddag. 
 
Aftenposten og Nrk har allerede omtalt sak så den er trolig kjent for dere.  
 
Vedlagt er varslet som vi ber styret ta stilling under behandlingen av sak 146-2022 Oslo 
universitetssykehus HF – forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Vi ber om at 
vårt varsel om søksmål vedlegges styresaken. 
 
Vi håper at dere velger å stoppe disse planene grunnet for stor gjennomføringsrisiko og går 
inn for å vurdere andre alternativer. Trinnvis utbygging ved å starte med å bygge et nedskalert 
sykehus på Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen mener vi ville være en god løsning. 
 
Vi vil også gjøre oppmerksom på at Oslo bystyre onsdag behandlet Regional Utviklingsplan 
for Helse Sør-Øst og vedtok uttalelse som vi mener bør tillegges stor vekt. 
 
Først avsnitt: 
Oslo kommune er imot den omfattende endringen av sykehusstrukturen som planlegges. Oslo 
kommune kan dermed ikke slutte seg til utviklingsplanen som helhet. I den regionale 
utviklingsplanen for Helse Sør-Øst er hverken risikoen knyttet til de radikale endringene av 
strukturen ved regionens hovedsykehus eller den sterke motstanden mot planen vektlagt. 
Byggeprosjektet i Oslo vil påvirke utviklingen i hele regionen og utviklingen fremover. Det er 
en klar mangel at planen ikke omtaler at dette prosjektet legger føringer på hele regionen og 
på den planlagte utviklingen i alle sykehusene. Risikoen planene påfører Helse Sør-Øst 
omtales heller ikke. 

Vedlegger protokoll fra ekstraordinært møte i Bystyrets helse- og sosialutvalg som ble 
avholdt i forkant av onsdagens bystyremøte med kun regional utviklingsplan på agendaen. 
Protokoll fra bystyremøtet der uttalesen ble vedtatt foreligger ikke ennå. Ber om at også 
uttalelsen fra Oslo bystyre vedlegges styresaken. Bystyrets vedtak avviker vesentlig fra 
Byrådets innstilling i saken som dere har fått tidligere i høst. 
 
Håper at den økonomiske situasjonen i OUS med nedjustering av budsjettmålet for 2023 til 50 
millioner og de omfattende kuttene som må gjennomføres for å nå selv et såpass lavt mål, 
sammenlignet med målet som var satt opp i ØLP kombinert med den politiske motstanden, 
motstanden fra arbeidstagerorganisasjonene og den folkelige motstanden gjør inntrykk på 
styret. Dette sammen med muligheten for at vi vinner frem med vårt syn ovenfor 



Riksadvokaten eller i retten bør føre til at dere ser på saken på nytt og vurderer andre 
muligheter. 
 
Mvh Lene Haug 
Redd Ullevål Sykehus 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Lene Sundfær Haug, Waldemar Thranesgate 62D, 0173 Oslo, tlf. 91697833 
_____________________________________________________________ 

• Leder i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus 
• Styremedlem i Alternativ til helseforetaksmodellen 

 
 

tel:91697833
https://www.facebook.com/reddullevalsykehus
https://www.facebook.com/alternativtilhelseforetaksmodellen




















Oslo kommune
Helse- og sosialutvalget

Møtebok fra møte i  Helse- og sosialutvalget 
Onsdag 14.12.2022 kl. 11:00

Sak 
114/22 Byrådssak 247/2022 - Oslo kommunes høringssvar til 

Regional utviklingsplan 2040 Helse Sør-Øst RHF

Til stede:
Cecilie Lyngby FP
Morten Georg Edvardsen Sp
Hassan Nawaz H
Jon Reidar Øyan A
Henrik Dahl Jacobsen A
Viktor Rakov Gjengaar MDG
Marianne Borgen SV
Julianne Ferskaug V
Maren Rismyhr R
Karoline Grosås Nordbø KrF

Forfall:
Camilla Strandskog H

Møtet ble hevet kl. 11:30 



Side 2 av 29

Arkivsak:  22/2080- 2

Sak 114/22 Byrådssak 247/2022 - Oslo kommunes høringssvar til 
Regional utviklingsplan 2040 Helse Sør-Øst RHF

 
 

 
 

Helse- og sosialutvalgets innstilling: 

3.

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til Helse Sør-Østs forslag til Regional 
utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst:

Generelt

Oslo kommune er imot den omfattende endringen av sykehusstrukturen som planlegges. Oslo 
kommune kan dermed ikke slutte seg til utviklingsplanen som helhet. I den regionale 
utviklingsplanen for Helse Sør-Øst er hverken risikoen knyttet til de radikale endringene av 
strukturen ved regionens hovedsykehus eller den sterke motstanden mot planen vektlagt. 
Byggeprosjektet i Oslo vil påvirke utviklingen i hele regionen og utviklingen fremover. Det er en 
klar mangel at planen ikke omtaler at dette prosjektet legger føringer på hele regionen og på den 
planlagte utviklingen i alle sykehusene. Risikoen planene påfører Helse Sør-Øst omtales heller 
ikke. 

Årsakene til motforestillingene mot endringene sykehusstrukturen i Oslo er imidlertid til en viss 
grad også sammenfallende med momenter som vektlegges i forslaget til utviklingsplan. 

•          En rekke oppgaver er planlagt overført til Oslo kommune uten at konsekvensene for 
kommunen er tilstrekkelig utredet. Hvordan kommunen skal håndtere dette er ikke redegjort for. 
Det følger ikke økonomiske ressurser med overføringene som sees på som innsparinger i 
helseforetakene. Kommunen får regningen. Det vil også bli svært krevende for kommunen å få 
tilstrekkelig med helsepersonell til å overta så krevende oppgaver. Et eksempel er 
fødselsomsorgen. Dette er en oppgave som sykehusene i stor grad har tatt seg av tidligere. På 
det nye Aker planlegges det med like mange fødsler som på Haukeland sykehus på halvparten 
arealet. Det betyr at barselomsorg blir det ikke plass til, så dette må Oslo kommune håndtere 
ved å ansette jordmødre og barnepleiere.

•          Sykehusstrukturen som planlegges gir Oslo for liten kapasitet. I OUS, men også for 
opptaksområdet til Ahus. Det er naturlig å se Oslo sykehusområde og Ahus sykehusområde 
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under ett i og med at 20 prosent av Oslos befolkning har Ahus som sitt lokalsykehus og fordi 
Oslos innbyggere tar opp mye kapasitet på Ahus og dessuten koster Ahus mye fordi sykehuset 
må kjøpe gjestedøgn ved andre sykehus for rundt en milliard i året.

•          De høye kostandene til byggene som planlegges i Oslo får også konsekvenser for de andre 
sykehusområdene som grunnet krevende økonomiske forhold har fått sine kapasitetsøkende 
prosjekter utsatt til fordel for utbyggingen i Oslo. Gjennomføres sykehusplanene i Oslo vil dette 
få negative konsekvenser for kapasiteten i hele Helse Sør-Øst.

•          Sykehusene planlegger å håndtere plassproblemene med «hjemmesykehus». Hvordan 
dette skal gjøres i praksis er helt på idéstadiet og hva det forventes at kommunene stiller opp 
med av tjenester i hjemmesykehusene er ikke redegjort for. Eksempelvis hvem som skal ta seg av 
hjemmepasientene ved akutte behov kveld, natt, helg. 

Deler av planene harmonerer imidlertid godt med flere av kommunens strategiske planer og 
målsettinger, for eksempel målene om at «innbyggerne skal oppleve sammenhengende og 
tilgjengelige tjenester. Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv. Flere skal 
oppleve god helse og mestring, innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i 
fellesskapet». Viktige premisser for at både mål og satsingsområder oppnås er et styrket 
samarbeid og samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene i bydeler, etater og 
spesialisthelsetjenesten som likeverdige partnere. Den regionale utviklingsplanen til Helse Sør-
Øst er en del av et planhierarki der de enkelte helseforetakenes utviklingsplaner skal være med 
som et grunnlag for de regionale planene. De fire RHF-enes planer skal igjen være viktige 
byggesteiner i den Nasjonale helse- og samhandlingsplanen. Prosessene er viktig, og det er 
derfor uheldig at de er uoversiktlige for høringsinstansene. Spesielt har måten dette har blitt 
gjort på vanskeliggjort politisk behandling av planene Oslos 15 bydelsutvalg.

Det er krevende at utkastene til planene på alle de tre nivåene er på høring omtrent samtidig. For 
eksempel var ikke Utviklingsplan for Oslo Universitetssykehus vedtatt ennå, men høringsutkastet 
til Helse Sør-Østs utviklingsplan har vært klart helt siden mai. Dermed blir det uklart hvordan 
planene kan bygge på hverandre.

Når det gjelder helseforetakenes utviklingsplaner er det uheldig at planene er innbyrdes 
motstridende. Lovisenberg Diakonale sykehus har i sine planer et ønske om å være lokalsykehus 
for innbyggerne i Sagene bydel, mens OUS i sin plan forutsetter at de har ansvaret for Sagene 
bydel. Oslo må forholde seg til planene for fire helseforetak. De enkelte helseforetakene har 
videre operert med så korte høringsfrister at politisk behandling i bydelenes folkevalgte organer 
har vært vanskelig å få gjennomført. Planene for de fire helseforetakene burde vært samordnet 
før de kom på høring.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- 
og omsorgstjenester. Det betyr at kommunen har ansvaret for innbyggernes «sikkerhetsnett» 
hva gjelder helse- og omsorgstjenester, også der spesialisthelsetjenesten ikke prioriterer 
innbyggeren til spesialistbehandling etter prioriteringsforskriften. Det store volumet av 
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helsetjenestene ytes i kommunene og det bør stilles krav til helseforetakene at fremtidige planer 
skal utvikles sammen med kommunene. 

Spesielt for Oslo kommune er at kommunen må samarbeide med fire sykehus, og at 
behandlingslinjene ikke følger kommunens sektorer for flere spesialisthelsetjenesteområder. 
Målet om at et lokalsykehus skal behandle hele pasienten er krevende å oppnå i Oslo. I tillegg gir 
kommunens oppbygging med 15 bydeler og bydelsovergripende tilbud i etater utfordringer i 
samhandlingen, for eksempel behandler fastleger og fysioterapeuter innbyggere på tvers av 
bydeler og sektorer. Overordnet er kommunen bekymret for usikkerheten som ligger i HSØs 
fremskrivning av behov for sengeplasser, med utgangspunkt i demografi og forutsetninger om 
endringer med forskyvning av spesialisthelsetjenestebehandling fra sykehussenger til ambulante 
tilbud, inkludert hjemmesykehus. Kommunen er bekymret for om de nye sykehusene på Gaustad 
og Aker vil kunne dekke veksten i spesialisthelsetjenestetilbud i Oslo. Det blir derfor viktig å 
planlegge robuste løsninger som gir rom for styrking av kapasitet dersom framskrivningene 
skulle vise seg å ikke holde. Det vises til Oslo kommunes høringsuttalelser til de statlige 
reguleringsplanene for Gaustad og Aker, vedtatt av bystyret i møte 07.09.2022, sak 249 og 250. 
I disse anbefaler ikke kommunen reguleringsplanene.

Oslo Universitetssykehus planlegger svært store investeringer – ikke bare knyttet til planene de 
ønsker å realisere på Aker og Rikshospitalet, men også til Radiumhospitalet, ny storbylegevakt, 
ny avdeling for sikkerhetspsykiatri i Bærum og til laboratoriefunksjonene som planlegges i 
Livsvitenskapsbygget. Kostnadene til prosjektene har allerede steget mye.  Prosjektet Nye Aker 
og Nye Rikshospitalet (etappe 1 og etappe 2) er estimert å koste 50 milliarder. Dette er det 
største sykehusutbyggingsprosjektet i Norge noensinne. Kostnadssprekk vil føre til størrelsen på 
byggene må reduseres og at virksomheten når byggene er ferdig må reduseres ytterligere. 
Redusert kapasitet, som en følge av kutt, vil gi ytterligere belastninger på Oslo kommune og 
kunne redusere beredskapen ytterligere.

Dersom vi i stedet satser på å utvikle Ullevål og å beholde Rikshospitalet vil omfanget av 
prosjektet reduseres betraktelig fordi man kan bruke mye mer av eksisterende bygg og følgelig 
bygge mindre nytt. Å utrede en slik mulighet er på overtid og må komme i gang snarest.

Behovet for å samle regions- og landsfunksjoner har blitt brukt som et argument for ønsket om å 
bygge på Rikshospitalet. Utredningene så langt har vist at det ikke er mulig å samle disse 
funksjonene på tomten ved Rikshospitalet. I stedet vil planene føre til en stor splittelse av akutt- 
og kriseberedskapen. Ullevål har i dag den nasjonale CBRNE-beredskapen samlet. (CBRNE er en 
fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), 
nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale, som kan forårsake tap av liv 
og helse, skade miljøet og samfunnet ellers alvorlig, være seg som en følge av krig, terror, 
naturkatastrofer, høyrisikosmitte eller ulykker.) Denne beredskapen vil, med Helse Sør-Østs 
planer for Oslo-sykehusene, bli splittet mellom Aker og Gaustad. Konsekvensene av å splitte 
denne beredskapen er ikke er ikke risikovurdert på samfunnsnivå og fagfolkene i dette miljøet 
har advart i mange år. Utredningene så langt har vist at det ikke er mulig å få til en 
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hensiktsmessig løsning med disse planene. Oslo kommune har et stort ansvar for innbyggernes 
sikkerhet ved store katastrofer og må ha helseberedskap. 

Sentrale utviklingstrekk

Målsettingen i sykehusenes utviklingsplaner og i kommunens planer om at flere skal bo og 
behandles hjemme stiller strenge krav til samhandlingen mellom sykehus og kommunens 
tjenester. Samarbeid og samskaping må styrkes. Samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjeneste må detaljeres utover det overordnete fokuset i strategien, ved bl.a. 
tydeliggjøring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunen, bydelene og sykehusene.

Samtidig gir demografisk utvikling økende behov for helsepersonellressurser i både kommunen 
og sykehusene i tiden fremover. Forholdsvis redusert tilgang på kompetent helsepersonell som 
følge av nedadgående aldersbæreevne gjør det krevende å sikre tilstrekkelig bemanning til å 
dekke fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester. Dette får betydning for samhandlingen, i 
fellesskap må kommunen og sykehusene enes om på hvilket nivå tjenestene skal gis slik at 
helsepersonellressursene brukes mest effektivt for innbyggeren, der det gir størst helseeffekt 
og der ressursbruken også følger behov for å tilby tjenester til de innbyggerne som trenger det 
mest.

Det er helt avgjørende at oppgaveoverføring og -glidning er kunnskapsbasert og til nytte for 
pasientene, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten inkludert faggruppene som 
helhet. De ansatte er den viktigste ressursen i helsetjenestene og tilrettelagte arbeidsplasser 
med godt arbeidsmiljø er avgjørende for rekrutteringen og for å beholde kompetente 
medarbeidere og ledere. Ved å introdusere nye yrkesgrupper med ansvar for logistikk, 
administrative oppgaver og andre oppgaver som helsepersonell opplever som «tidstyver» kan 
helsepersonell i større grad benytte sin arbeidstid på pasientrettet arbeid. Mer tid til 
pasientrettet arbeid gjennom oppgaveoverføring til støttepersonell er et godt tiltak for å 
fremme fagkompetanse og kvalitet i tjenesten. For å få til god og fungerende samhandling er det 
nødvendig å dele data og informasjon mellom foretakene og mellom kommunen og foretakene. 
Behovet er rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige data. For noen behov kreves at data 
deles mellom virksomhetene (raskt), men ikke nødvendigvis i sanntid, mens for andre tilfeller 
kreves det at man har tilgang til data (som ligger hos andre). Dette er grunnleggende for å lykkes 
med nye arbeidsmåter. All deling av data må skje innenfor de rammene som gis av 
personvernregelverket og helselovgivningen. Fordelingen av helsetjenester og helsepersonell må 
ta hensyn til at det er en stor sosial og geografisk ulikhet i helse og helsetjenestetilgang i en by 
som Oslo. Helsetjenestene kan redusere sosiale ulikheter i helse ved å prioritere de som trenger 
det mest. Helse og levekår henger nøye sammen, og det er flere områder i Oslo med noen av de 
mest uttalte levekårsutfordringene i Norge. HSØs regionale utviklingsplan bør i stor grad ha et 
samhandlingsperspektiv. Den største andelen av helsetjenestene ligger i kommunene og det bør 
stilles krav til helseforetakene at fremtidige planer skal utvikles sammen med kommunene. 
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Utviklingsplanen skal være utgangspunkt for mer konkrete handlingsplaner, og kommunen ser 
frem til involvering og til å bidra til utarbeidelse av handlingsplanene der det er relevant. 
Regional utviklingsplan påpeker viktigheten av helsefelleskapene og samarbeid rundt de 
innbyggerne som trenger det mest. Det etterlyses en mer konkret beskrivelse av Helse Sør-Østs 
rolle i arbeidet med helsefelleskap og i arbeid med felles planer innenfor de prioriterte 
målgruppene. Det etterspørres en sterkere styring fra helseforetakene over prioritering av 
pasientene hos avtalespesialistene.

Forrige regionale utviklingsplan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst er fra 2018. Spesielt 
etterlyses en plan for turnover og inntak av nye pasienter hos avtalepsykiatere og -psykologer 
da det er et stort behov for psykisk helsehjelp i samfunnet. Erfaringer fra regionalt prosjekt for 
innføring av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern for voksne med hensikten å koordinere 
arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen er av stor interesse. 

Avtalespesialistområdet bør omtales i den regionale utviklingsplanen, ikke minst på bakgrunn av 
fremskrevet kapasitetsbehov med forskyvning av spesialisthelsetjenestebehandling fra 
sykehussenger til ambulante tilbud. 

Med digitalisering og ny teknologi vil behandling i hjemmet påvirke kommunehelsetjenestens 
ansvar og oppgaveportefølje. Oppfølgingsansvar og håndtering av akuttsituasjoner vil raskt 
kunne overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Fastlegetjenesten er 
allerede en presset tjeneste og har ikke kapasitet til å fungere som en forlenget arm for 
spesialisthelsetjenesten. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er også en presset tjeneste 
og er ikke rustet til å håndtere oppgaveoverføringer fra spesialisthelsetjenesten med dagens 
ressurssituasjon. Det er derfor nødvendig at kommunen er med som en likeverdig part fra 
drøftingsstadiet og dermed reell mulighet for medvirkning via helsefellesskapene. Oslo kommune 
mener utfordringer knyttet til hjemmesykehus bør utdypes i planen da grenseoppgang og 
arbeidsfordeling vil ha stor betydning for kommunene. 

Det vises til behovet for å tenke forebygging; «Morgendagens kapasitetsutfordringer løses ikke 
innenfor sykehusenes vegger alene. Spesialisthelsetjenesten må ta en mer aktiv rolle også i 
forebyggende helsearbeid. Det er ikke lenger riktig å hevde at forebygging er en oppgave for 
andre deler av helsetjenesten. Spesialisthelsetjenestene har særlig ansvar for videre 
forebygging der sykdom allerede har oppstått, men vi må også bruke vår kunnskap til primær 
forebygging.» Det er viktig at kommunene også inviteres inn i dette arbeidet for å styrke 
etablering av riktige tilbud på riktig nivå og at disse er supplerer hverandre, og det er nødvendig 
å sikre gode insentiver for å rette fokus på forebyggende helsearbeid i spesialisthelsetjenesten 
slik at det blir lønnsomt å forebygge sykdom. 

Oslo kommune støtter at styrket helsekompetanse hos pasienter og pårørende er lansert som et 
nytt satsingsområde i utviklingsplanen. Pasient- og pårørendeopplæring er viktig for å øke 
kunnskapen om egen helsetilstand, og det er nødvendig med likeverdige opplæringstilbud i hele 
helseregionen. Det er viktig at gode retningslinjer blir etablert og at det sikres 
ledelsesforankring og praktisk gjennomføring. Gjennom økt helsekompetanse og pasient- og 
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pårørendeopplæring vil spesialisthelsetjenesten kunne bidra med å avlaste 
primærhelsetjenesten. Å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering må ta 
utgangspunkt i hva som er viktig for pasienten. Dette blir spesielt viktig når sykehuset skal bli 
utadvendt med hjemmet som en fjerde behandlingsarena inkludert hjemmesykehus.

Kvalitetsforbedring gjennom innhenting av data, systematisk arbeid med fagfolk og lederstøtte 
(ledelsesforankring) støttes som viktige elementer for å avdekke variasjon i tilbud, kvalitet og 
forbruk av helsetjenester. Samtidig er det nødvendig å ta høyde for demografi og andre forhold 
som har innvirkning på variasjonen. Kvalitetsregistre bør gjøres tilgjengelig mellom nivåene i 
helsetjenesten slik at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har tilstrekkelig innsikt i 
ovennevnte data. 

Arbeidsmåter

Teamkompetanse må inkluderes i digital kompetanse. Økt bruk av digitale løsninger vil i større 
grad kreve at helsetjenestene jobber i team. Respekt for brukere, pasienter og pårørende må 
være en selvfølge, med god kjennskap til bl.a. kultur og helse, økende andel av innvandrere i 
(hele) befolkningen, og ikke bare i Oslo. Grunnleggende for reelt samarbeid om helhetlige 
pasientforløp og teamarbeid er gjensidig respekt for andre profesjoners og sektorers bidrag. 
Dette må gjennomsyre organisasjoner og virksomheter på alle nivåer for å lykkes. 

HSØ vil i planperioden prioritere å samarbeide tettere med andre aktører om både forskning og 
innovasjon. Helsehusene og langtidssykehjemmene bør også innbefattes i målbildene og 
kommunehelsetjenesten inkluderes i forskning og innovasjon for bedre helsetjeneste. Et kjent 
risikoområde er overgangene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Digitalisering

Utviklingsplanens overordnede beskrivelse og mål for digitalisering støttes, for eksempel «legge 
til rette for samarbeid med flere aktører som tilbyr løsninger og funksjonalitet som kan fungere 
sammen med regionens løsninger». Beskrivelse av utfordringsbildet tar utgangspunkt i sentrale 
publikasjoner som Stortingsmeldinger, NOU-er, SSB data mv. og erkjenner også utfordringer 
utenfor HSØ, bl.a. «kapasitetsutfordringene knyttet til en aldrende befolkning vil treffe 
kommunehelsetjenesten i størst grad».

Planen har lang horisont mot 2040, men oppleves å ha et kortsiktig fokus da den hovedsakelig 
tar utgangspunkt i dagens utfordringer og pågående initiativer, og ser noen år fremover. Planen 
trekker ikke opp de større linjene i digital utvikling, bl.a. er internasjonal utvikling knapt nevnt.

Utviklingsplanen kan virke lite ambisiøs, med bruk av uforpliktende beskrivelser som «kan føre 
til», «mulig» osv. Det kan virke som om planen har lagt til grunn at dagens situasjon og 
organisering skal bestå og at det kun skal gjøres forbedring av dagens etablerte teknologi. Ny 
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teknologi som forbrukerteknologi er ikke tatt opp i strategien i tilstrekkelig grad. Det er flere 
muligheter ved å jobbe mer virtuelt som i liten grad er vurdert, og særlig i samarbeid med 
virksomheter utenfor egen organisasjon. Områder som automatisering av oppgaver er i liten grad 
omhandlet. Dette svarer ikke til de store utfordringene rundt digital samhandling vi ser i dag, der 
det er lavere tempo enn forventet og nødvendig.

Avsnittet "Sentralisere, desentralisere eller pasientsentrere" går langt i å konkludere at 
løsningen alltid er å desentralisere; "Det er samtidig viktig at det hele tiden søkes etter nye 
områder som lar seg desentralisere". Hovedmålet må være løsninger som er mest effektivt i 
behandlingen. 

Helsekompetanse og digital kompetanse

I takt med økt digitalisering i helsetjenestene er behovet for økt "digital helsekompetanse" 
sentralt og en forutsetning for nødvendige gevinster, og for at digitalisering skal kunne brukes 
som virkemiddel for å "effektivisere" og gi økt kvalitet og nytte for innbyggerne. Økt (digital) 
helsekompetanse bør sees på fra et innbyggerperspektiv - på tvers av forvaltningsnivåene, slik at 
innbyggerne kan benytte helsekompetanse i møte med hele helsevesenet. Digitalt utenforskap 
må unngås med effektive digitale læringsressurser, men det vil i lang tid fremover være deler av 
målgruppene som mangler digital kompetanse og tilgjengelighet. Det trengs tilpassede 
læringsressurser med språk og kulturkompetanse for å forstå pasient- og pårørendes ståsted og 
tilpasse informasjon og tjenesteutøvelse deretter. 

Det er viktig at også brukere, pasienter og pårørende kan øke sin helsekompetanse. Et klart 
språk fra helsetjenestene er viktig. Det er fremdeles stor bruk av fagterminologi som kan virke 
ekskluderende for pasient og pårørende. Det bør i større grad brukes tjenestedesign som 
metode i utarbeidelsen av kommunikasjonsverktøy og informasjon rettet mot befolkningen. Det 
er også et mål å redusere tiden som personalet bruker til administrative oppgaver til fordel for 
mer direkte pasient kontakt. Bedre tid til aktiv pasientbehandling og da bedre tid til dialog og 
mulighet til å stille og besvare spørsmål vil også ha en positiv innvirkning på helsekompetansen 
blant befolkningen som igjen vil gi gode forutsetninger for økt grad av samvalg i behandling.

Innvandrere blir trukket frem som fokusgruppe og det er viktig at de også får høyere 
helsekompetanse. På dette området har pandemien gitt oss viktige erfaringer. Ansatte i 
spesialist- og kommunehelsetjenestene må ha tilstrekkelig kompetanse om kultur og helse for å 
tilpasse informasjonen til minoritetsgrupper. Det kan vises til Samhandlingsreformen hvor det 
står «Prinsippene for behandling kan være de samme, men jo mindre en helsearbeider kan ta for 
gitt når det gjelder sykdomsforståelse og forkunnskaper, jo større krav stilles til språk, 
kommunikasjonsferdigheter og tid. Avhengig av hvor folk kommer fra i verden, kan brukerne 
fortolke sin helsetilstand og symptomer på ulike måter» (Helse- og omsorgsdepartementet 
2009:121). I dette arbeidet kan utdanningsinstitusjoner og andre med kunnskap om status og 
behov, som f.eks. IMDI, inviteres i utarbeidelsen til tiltak i handlingsplanen, og øke det kulturelle 
mangfoldet i ressursbeholdningen på alle nivåer – også blant leger, fysioterapeuter, 
ernæringsfysiologer mv. 
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Det er mange utfordringer innenfor digital samhandling, og situasjonen preges av langsom 
utvikling av digitalisering. Det er mange piloter (initiativ) og lite som er skalert ut i hele 
regionen.  Særlig innen styring og organisatorisk utvikling medfører virksomhetenes ulike 
tolkning av lov og forskrift lange og arbeidskrevende prosesser. Begrenset utviklingskapasitet 
gjør at man bør se på forholdet mellom utvikling i egen regi eller kjøp av løsninger fra markedet, 
og hvordan man tilrettelegger for innovasjon gjennom anskaffelser og kontraktstrategi. 

Utviklingsplanen legger til grunn at vedtatte nasjonale løsninger skal benyttes og tas i bruk, jf. 
"Målet er at dokumentdeling fra våre helseforetak skal være på plass i løpet av 2022." 

Deling av data (helsedata) er lite omtalt. Tilgang til helsedata på tvers av virksomheter og nivåer 
er viktig for å drive kvalitetsforbedring og utvikle tjenester for innbygger hvor innbygger er i 
sentrum - og ikke den enkelte løsning eller virksomhet. Fokus virker å være helsepersonell i 
spesialisthelsetjenesten, men utviklingsplanen bør sette innbygger i sentrum - uavhengig av 
forvaltningsnivå.

Personvern er behandlet i planen, men kunne med fordel detaljeres ytterligere. For å få til god og 
fungerende samhandling mellom aktørene på tvers av virksomheter der også pasienten er 
involvert, er det nødvendig å dele informasjon og helsedata. Dette er avgjørende for at 
helsepersonell skal kunne gi riktig pasientbehandling og pasienten være informert om og 
involvert i egen helse. Det er stort behov for datadeling på tvers av virksomheter og nivåer i hele 
helse- og omsorgssektoren. Det bør tydeliggjøres at personvern og pasientsikkerhet ikke er 
motsetninger, men utfyller hverandre. Personvern må ivaretas i all utvikling av nye tjenester og 
ved deling av informasjon og data.

Eierskap til data er et viktig tema som bør diskuteres ved datadeling. Hvem som eier dataene er 
et større samfunnsspørsmål som ikke er endelig landet, men som vil kreve en grundigere 
vurdering, bredere involvering og et lenger løp enn planen gir rom for. Eierskap til data er heller 
ikke et spørsmål som kan avklares isolert i helse- og omsorgssektoren, men må sees i en større 
samfunnssammenheng. Det er ikke nødvendigvis et naturlig utgangspunkt at pasienten selv 
«eier» dataene som sådan da helselovgivningen pålegger helsepersonell flere plikter som tilsier 
at eierskap ikke ligger hos pasienten i tradisjonell forstand. Et eksempel på dette er 
helsepersonells dokumentasjonsplikt som medfører at pasienten som hovedregel ikke har rett til 
retting og sletting av egne personopplysninger i journal. 

Behov for regelverksutvikling

Det at innbyggerne skal oppleve sammenhengende og tilgjengelige tjenester forutsetter 
datadeling. Her er det snakk om et behov for å dele store mengder av personopplysninger på 
tvers av virksomheter og nivåer i helse- og omsorgssektoren. Helselovgivningen setter snevre 
rammer for hva som lovlig kan deles, og i mange tilfeller vil det kreve regelverksutvikling for at 
datadeling skal kunne skje selv om behovet for datadeling er legitimt og godt begrunnet.
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Sammenhengende og tilgjengelige tjenester vil kreve integrasjoner mellom tjenester og løsninger 
samt til felles løsninger. Noen problemer løses kanskje best med felles løsninger, som ikke er på 
plass i dag og som i tillegg vil kreve regelverksutvikling.

Behovet for regelverksutvikling for å muliggjøre datadeling er omfattende og bør tydeliggjøres i 
planen. Oslo kommune anbefaler at HSØ tar en proaktiv rolle for å utforske mulighetsrommet for 
datadeling i helse- og omsorgssektoren innenfor dagens regelverk, og for å fremme behovet for 
regelverksutvikling der dette er til hinder for deling av pasientopplysninger.

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er sentrale i helhetlige pasientforløp med overganger mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommune. Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering er 
tydelig, og roller og oppgaver knyttet til koordinator, barnekoordinator og koordinerende enhet 
må utvikles og profesjonaliseres for å være gode verktøy for økt samhandling. Det er positivt at 
det skal utarbeides en egen fagplan innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er viktig at 
planen utarbeides sammen med kommunehelsetjenesten, og slik sikrer at feltet utvikler seg 
helhetlig og sammenhengende i tråd med brukernes behov. Dagnes oppfølging av personer med 
behov for rehabilitering er i dag fragmentert, og består av ulik kvalitet og kompetanse. Klare 
rammer og oppgavebeskrivelser mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten vil medvirke til 
forbedring av rehabiliteringstjenestene, og slik bidra til prioritering til riktig hjelp til riktig tid. 
Oslo kommunes rehabiliteringstjenester skal være likeverdige, helhetlige, sammenhengende og 
av god kvalitet til byens innbyggere. Bruk av kompetanse og nye verktøy skal komme 
befolkningen til gode og god involvering skal gi treffsikre og bærekraftige tjenester. Ved å rette 
mer oppmerksomhet til forebyggende og helsefremmende arbeid, kan innbyggere settes i stand 
til å mestre en hverdag med funksjonsnedsettelse, i størst mulig grad i eget hjem. 
Brukermedvirkning, tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid er essensielt, og rehabiliteringsinnsats 
må være målrettet, og tjenestene virkningsfulle. 

Utover avsnittene om Helsefelleskapet er behovet for samarbeid med kommunene nevnt 
innledningsvis på side 6 «Det har i lang tid vært fokus på samhandling og gode overganger. 
Brukerutvalget ser at det fortsatt er mye å gå på for å få dette til. Vi har store forventinger til at 
samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i helsefellesskapene skal lykkes 
med dette» og avslutningsvis i fra plan til gjennomføring (s. 63) «Og til sist må helseforetak, 
sykehus og kommuner arbeide sammen, ikke med tanke på ensidige oppgaveoverføringer, men 
om løsninger som gir fleksibel oppfølging av våre felles pasienter». Utviklingsplanen må 
tydeliggjøre at helseforetakene ikke skal kunne løse oppgavene alene, men er avhengig av 
samspill med kommunen og andre aktører for å utvikle sine tjenester. 

Budskapet om behov for bedre helsekunnskap, større medbestemmelse eller samvalg, og 
inkludering av pårørende er viktig. Kommunen kan vi vise til Oslostandarden for 
pårørendesamarbeid. Bedre helsekunnskap, involvering og samvalg er avhengig av samspill med 
kommunehelsetjenesten hvor mye av forebygging, rehabilitering og vedlikeholdstjenester ytes. 
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Valg av tilbud/behandling i spesialisthelsetjenesten vil påvirke oppfølging i 
kommunehelsetjenesten. Det er fokus på kommunikasjon og informasjon, og fokus på språk og 
kultur, og fokus på samisk. Norsk tegnspråk inngår også i den nye språkloven og kan løftes frem i 
utviklingsplanen. Ny teknologi og digitalisering er en nødvendighet for fremtidige bærekraftige 
tjenester der manglende evne til å bruke digitale løsninger ikke bare gjelder eldre. Andelen ikke-
digitale eldre vil være betydelig lavere om 15-20 år, men mennesker med funksjonsnedsettelser 
utgjør 15-20% av befolkningen og flere trenger tilpassede løsninger for å kunne ta til seg 
informasjon. Begrepene universell utforming og tilgjengelighet er fraværende i utviklingsplanen. 

Det påpekes at habiliteringsområdet trenger et skikkelig løft og at «tilbakemelding fra brukerne 
er at disse tjenestene er fragmenterte og dårlig koordinert - særlig i overgangen mellom primær- 
og spesialisthelsetjenesten». Her er også samhandlingskompetanse og gode samhandlingsavtaler 
vesentlig. Det bør i utviklingsplanen spesifiseres hva som er helseforetakenes ansvar og hvordan 
det kan jobbes videre for mindre fragmenterte og bedre koordinerte tjenester. Bruk av 
tjenestedesign og design-think metodikk blir nevnt i utviklingen av teknologi, men er også godt 
egnet for utvikling av samhandling mellom forskjellige aktører. Personer med kroniske 
sykdommer og personer med medfødt eller ervervet hjerneskade og utviklingshemming er 
avhengig av et godt samspill mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten for koordinerte 
tjenester. Koordinerende enhet er ikke nevnt i hele planen og bør absolutt synliggjøres i Figur 5 
Det utadvendte sykehuset (s. 26). 

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og 
brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enhetenes 
overordnede ansvar for individuell plan og koordinator er sentralt. Ansvaret omfatter alle 
pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke 
avgrenset til habilitering og rehabilitering. Enhetene skal være pådrivere for at tjenesteyterne i 
fellesskap kan lykkes i å sette pasient og brukers helhetlige behov i sentrum for tjenesteytingen. 
Det vises til Riksrevisjonens rapport fra 2021 som peker på at det er store forskjeller og 
utilstrekkelig kapasitet i helseforetakenes habiliteringstilbud til barn, og at foreldrene selv må 
gjøre mye for å få den hjelpen de har behov for. Videre at det skal utarbeides en fagplan for 
habilitering av barn, unge og voksne og at samarbeid med kommunene er et av sentrale 
innsatsområder. Dette er veldig bra, men viktige aktører som koordinerende enhet og 
barnekoordinator i kommunene og samarbeidet med disse bør fremheves i utviklingsplanen. 
Barnekoordinator er en viktig endring i velferdstjenestelovgivningen fra 01.08.2022 og vil være 
en viktig aktør for å avlaste foreldre fra koordineringsoppgaver og være en ressurs på andre 
områder i behandlingsforløp.

Psykisk helse - barn og unge

Fokuset på samhandling med kommunale tjenesteytere som en forutsetning for et vellykket 

pasientforløp for barn og unge er særskilt viktig. Samarbeid mellom tjenester i kommunen og 
spesialisthelsetjenesten er sentralt for å nå mål om sammenhengende og koordinerte tjenester. 
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Det er positivt at utviklingsplanen tar for seg digital innovasjon og tilrettelegging for i større 
grad å sikre barn og unge tilgang på helsetjenester der de er. Tidlig informasjon til barn og unge, 
opplæring i å ivareta egen psykisk helse, kunnskap om hvor det er hjelp å få og hvordan man ber 
om hjelp, er grunnleggende for å sikre at barn og unge får rett hjelp til rett tid. Slik kan 
spesialisthelsetjenesten bidra også på feltet forebygging. 

Koronakommisjonens rapport nr. 2 peker på den tunge smitte- og tiltaksbyrden som innbyggerne 
i de levekårsutsatte bydelene i Oslo har måttet tåle, og at det særlig har rammet barn og unge, 
og unge voksne. 

Flere bydeler melder bekymring for den økende forekomsten av psykisk uhelse hos barn og unge, 
særlig økning av spiseforstyrrelser, og beskriver manglende kapasitet i spesialisthelsetjenesten 
og et mangelfullt behandlingstilbud i helse- og omsorgstjenesten som en utfordring. Oslo 
kommune understreker behovet for at Helse Sør-Øst sikrer tilstrekkelig kapasitet i 
spesialisthelsetjenestene for å kunne håndtere disse komplekse forholdene i samarbeid med 
bydelens tjenester. 

Den psykiske helsetilstanden i befolkningen i enkeltbydeler ble forverret under pandemien. I 
levekårsutsatte deler av Oslo, rapporterer en høy andel av innbyggerne nedstemthet, 
bekymring, engstelse og en følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden, og angst eller 
depresjonsliknende symptomer. Det var en særlig høy andel blant unge voksne og personer med 
innvandrerbakgrunn. Nivået av psykisk uhelse i enkelte bydeler er bekymringsverdig og 
bekreftes i Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler. Bydelene melder om stor pågang på 
lavterskel psykisk helsetilbud, som «Rask psykisk helsehjelp», og ventelistene er fortsatt lange 
på tross av oppbemannet tilbud. 

Psykisk helse og rus

Planen beskriver innhold og innretningen for behandlingstilbudet til pasienter med samtidig rus- 
og psykisk lidelse. Det legges blant annet opp til en noe høyere døgnkapasitet, mer vekt på 
ambulante og arenafleksible tjenester, større vekt på helse og arbeid/funksjonsnivå fremfor 
diagnoser, samt en ytterligere styrking av brukermedvirkningen i forskningsinnretningen til 
helseforetaket. Disse endringene vurderes å være både hensiktsmessige og i tråd med Oslo 
kommunes egne føringer på rus- og psykisk helsefeltet. Det er positivt at brukerrepresentanter 
trekkes med i all (relevant) forskning innen området. Det er også behov for at kommunene aktivt 
og planmessig involveres i helseforetakets forskning, så langt som mulig, og i relevante 
forskningsprosjekter. Oslo kommune registrerer fremskrivningen som gir en reduksjon i 
liggedøgn innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) på 10 %. Samtidig 
fremkommer det at ambulante og oppsøkende behandlingstilbud skal styrkes. Oslo kommune er 
av den oppfatning at endrings- og mestringsarbeid ved rusproblemer også kan skje på 
hverdagslivets arenaer.



Side 13 av 29

Kapasitet og fremskrivning

Her vil vi kommentere når det gjelder endringfaktoren «samarbeid om de som trenger det mest». 
Dette er et såkalt dempende tiltak for helseforetakene som skal redusere bruken av 
spesialisthelsetjenester – det er dermed et nytt begrep for samhandling. Effekten av dette er 
planlagt å være 15 prosent for sykehusene. Og gevinstene er beskrevet fra RHF-ets ståsted, ikke 
fra kommunenes. 15 prosent reduksjon betyr naturlig nok enten reduksjon av kvalitet for 
pasientene eller økte kostnader for kommunene. 

Bystyret mener at 15 prosent overføring av ansvar og oppgaver til kommunene er helt 
urealistisk. Kommunene har ikke ressurser til å håndtere dette. Dimensjoneringen av nye 
sykehusbygg og kapasiteten i sykehusene ellers kan ikke baseres på dette. Slik vi har oppfattet 
det kommer planene om hjemmesykehus på toppen av dette. 

Hjemmesykehus kommer i tillegg til denne oppgaveoverføringen. I hjemmesykehus skal det 
fortsatt være spesialisthelsetjenestene som har behandlingsansvaret. I OUS snakkes det om at 
målet er at 30 prosent av pasientbehandlingen i 2031 skal foregå i hjemmesykehus. De sier at: 
«Hjemmesykehuset skal bli vår største avdeling.»

Hvis man planlegger og dimensjonerer med 15 prosent av pasientene overført til kommunene og 
30 prosent av pasientene på hjemmesykehus, er dette så radikale grep at disse planene bør 
løftes opp til bred debatt og vedtak i Stortinget. De innebærer en storstilt nedbygging av den 
offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. Spørsmålet er om de regionale 
helseforetakenes skal kunne vedta noe så overgripende uten debatt og demokratiske vedtak i 
Stortinget.

Sammendrag:

Helse Sør-Øst har invitert Oslo kommune til å avgi høringsinnspill til ny Regional utviklingsplan 
2040 for Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Planen har to tidsperspektiv, den langsiktige utviklingen i 
HSØ fram mot 2040 og et kortere fireårs perspektiv. 

Overordnet er bystyret bekymret for usikkerheten som ligger i HSØs fremskrivning av behov for 
sengeplasser, med utgangspunkt i demografisk utvikling og forutsetninger om forskyvning av 
spesialisthelsetjenestebehandling fra sykehussenger til ambulante tilbud, inkludert 
hjemmesykehus. Tilsvarende er det lite avklart hva slike endringer i 
spesialisthelsetjenestetilbudet vil bety for behovet for og dimensjonering av kommunale helse- 
og omsorgstjenester. Viktig premiss for at både mål og delmål innen satsingsområdene skal nås 
er at samarbeid og samhandling mellom kommunens helse- og omsorgstjenester og 
spesialisthelsetjenesten styrkes, med likeverd mellom aktørene. Fra tjenestene i bydelene 
formidles bekymring for økt forekomst av psykiske symptomer og økt antall henvisninger til 
spesialisthelsetjenesten for psykisk lidelse.
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Med digitalisering og ny teknologi vil behandling i hjemmet påvirke kommunehelsetjenestens 
ansvar og oppgaveportefølje. Tilgang til helsedata på tvers av virksomheter og nivåer er viktig 
for å drive kvalitetsforbedring og utvikle tjenester for innbygger der innbygger er mer i sentrum 
enn den enkelte løsning eller virksomhet. 

Personvern er behandlet i planen, men kunne med fordel detaljeres ytterligere. For å få til god og 
fungerende samhandling mellom aktørene på tvers av virksomheter der også pasienten er 
involvert, er det nødvendig å dele informasjon og helsedata. Dette er avgjørende for at 
helsepersonell skal kunne gi riktig pasientbehandling og for at pasienten skal være informert om 
og involvert i egen helse.  Det er stort behov for datadeling på tvers av virksomheter og nivåer i 
hele helse- og omsorgssektoren. Det bør tydeliggjøres at personvern og pasientsikkerhet ikke er 
motsetninger, men utfyller hverandre. All utvikling av nye tjenester og deling av informasjon og 
data må skje innen de rammene som gis av personvernregelverket og helselovgivningen. I mange 
tilfeller vil datadeling innenfor helse- og omsorgssektoren kreve regelverksutvikling. Behovet for 
regelverksutvikling for å muliggjøre datadeling er omfattende og bør tydeliggjøres i planen. 
Bystyret anbefaler at HSØ tar en proaktiv rolle for å utforske mulighetsrommet for datadeling i 
helse og omsorgssektoren innenfor dagens regelverk, og for å fremme behovet for 
regelverksendringer der disse er til hinder for deling av pasientopplysninger. 

Forholdsvis redusert tilgang på kompetent helsepersonell som følge av nedadgående 
aldersbæreevne gjør det krevende å sikre tilstrekkelig bemanning til å dekke fremtidens behov 
for helse- og omsorgstjenester. Dette får betydning for samhandlingen, i fellesskap må 
kommunen og sykehusene enes om på hvilket nivå tjenestene skal gis slik at 
helsepersonellressursene brukes mest effektivt for innbyggeren, der det gir størst helseeffekt 
og der ressursbruken også følger tilbudet til de innbyggerne som trenger det mest. 

 

1. 

Bystyret er bekymret for usikkerheten som ligger i HSØs fremskrivning av behov for 
sengeplasser, med utgangspunkt i demografisk utvikling og forutsetninger om forskyvning av 
spesialisthelsetjenestebehandling fra sykehussenger til ambulante tilbud, inkludert 
hjemmesykehus. Tilsvarende er det lite avklart hva slike endringer i 
spesialisthelsetjenestetilbudet vil bety for behovet for og dimensjonering av kommunale helse- 
og omsorgstjenester. Når det gjelder ambulante tilbud og hjemmesykehus, vil bystyret bemerke 
at hele 47 % av husholdningene i Oslo er enpersonshusholdninger, 41 % av dem over 67 år bor 
alene, mens 54 % over 80 år bor alene. Samtidig vil små leiligheter, trangboddhet og gårder uten 
heis gjøre boligen mindre egnet både for ambulante tilbud og som hjemmesykehus.

 

 

Helse- og sosialutvalgets behandling:
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MERKNADER:

Utvalgets mindretall, medlemmene fra H, støtter i all hovedsak de sentrale trekkene som tas opp 
i høringssvaret fra Oslo kommune. I høringssvaret til regional utviklingsplan 2040 viser byrådet 
til Oslo kommunes høringsuttalelser til de statlige reguleringsplanene for Gaustad og Aker, 
vedtatt av bystyret i møte 07.09.2022, sak 249 og 250. Disse medlemmer støttet ikke flertallets 
tilnærming i sak 249 og 250 om de statlige reguleringsplanene. På bakgrunn av dette stemmer 
medlemmene fra Høyre mot høringssvaret til regional utviklingsplan slik det står avgitt av 
byrådet.

 

FORSLAG:

Jon Reidar Øyan på vegne av A og Henrik Dahl Jacobsen på vegne av A fremmet følgende 
endringsforslag til innstillingen punkt 1 - All tekst under erstatter 1. avsnitt under generelt:

5.
Utviklingsplanens hovedmål og satsingsområder harmonerer godt med flere av kommunens 
strategiske planer og målsettinger, for eksempel målene om at «innbyggerne skal oppleve 
sammenhengende og tilgjengelige tjenester. Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve 
selvstendige liv. Flere skal oppleve god helse og mestring, innbyggerne skal ha mulighet til å 
delta, bidra og bli inkludert i fellesskapet». Viktige premisser for at både mål og satsingsområder 
oppnås er et styrket samarbeid og samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene i bydeler, 
etater og spesialisthelsetjenesten som likeverdige partnere. 

Med Helse sørøst sine planer for Oslo, med full avvikling av Ullevål sykehus og å fjerne det 
verdifulle fagmiljøet innenfor psykiatri og rus på Gaustad, tror Oslo kommune det vil bli vanskelig 
å oppfylle utviklingsplanens fire hovedmål. 

Oslo har vokst med 200000 innbyggere de siste 20 åra og prognosene viser fortsatt stabil vekst. 
De neste 20 åra vil antall over 80 år doble seg. Likevel er sykehustilbudet i Oslo innrettet for en 
langt mindre og langt friskere befolkning enn vi faktisk har.

Oslo kommune er sterkt bekymret for at Helse Sørøst undervurderer kapasitetsbehovet, spesielt 
for lokalsykehus i Oslo sykehusområde. Det medfører stor risiko for kommunen og innbyggerne 
både når det gjelder kapasitet og kostnader.

Helse Sør-Øst (HSØ) har stått bak utbyggingen av flere sykehus i østlandsområdet, som allerede 
ved åpningen viste seg å være for små for nedslagsområdets behov og som har hatt en 
uhensiktsmessig utforming i forhold til effektiv drift.
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Oslo kommune vil nok engang understreke viktigheten av at Oslo trenger Aker sykehus, 
Rikshospitalet på Gaustad og Ullevål sykehus. Når Aker står ferdig må alle bydelene i 
Groruddalen få Aker som sitt lokalsykehus. Det skal fortsatt være drift ved Ullevål sykehus og 
sykehuset må videreutvikles som en del av den framtidige sykehusstrukturen i Oslo. 
Rikshospitalet skal være et spesialsykehus for hele landet. Gaustad må også fortsette som 
psykiatrisk institusjon. Fagmiljøet innen akuttmedisin og traumebehandling som i dag har 
ansvaret for tunge, nasjonale oppgaver på sitt felt, bør videreføres som samlet fagmiljø og ikke 
splittes opp på flere sykehus. 

En rekke oppgaver er planlagt overført til Oslo kommune uten at konsekvensene er tilstrekkelig 
utredet. Sykehusene har for eksempel uttalt at hjemmesykehus ikke skal belaste kommunen 
økonomisk. Det gjenstår å utrede og avklare følger. Oslo kommune legger til grunn at kommunen 
blir kompensert for alle merutgifter ved overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunen.

 

Morten G. Edvardsen på vegne av Sp fremmet følgende alternative forslag:

3.
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til Helse Sør-Østs forslag til Regional 
utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst:

Generelt

Oslo kommune er imot den omfattende endringen av sykehusstrukturen som planlegges. Oslo 
kommune kan dermed ikke slutte seg til utviklingsplanen som helhet. I den regionale 
utviklingsplanen for Helse Sør-Øst er hverken risikoen knyttet til de radikale endringene av 
strukturen ved regionens hovedsykehus eller den sterke motstanden mot planen vektlagt. 
Byggeprosjektet i Oslo vil påvirke utviklingen i hele regionen og utviklingen fremover. Det er en 
klar mangel at planen ikke omtaler at dette prosjektet legger føringer på hele regionen og på den 
planlagte utviklingen i alle sykehusene. Risikoen planene påfører Helse Sør-Øst omtales heller 
ikke. 

Årsakene til motforestillingene mot endringene sykehusstrukturen i Oslo er imidlertid til en viss 
grad også sammenfallende med momenter som vektlegges i forslaget til utviklingsplan. 

•          En rekke oppgaver er planlagt overført til Oslo kommune uten at konsekvensene for 
kommunen er tilstrekkelig utredet. Hvordan kommunen skal håndtere dette er ikke redegjort for. 
Det følger ikke økonomiske ressurser med overføringene som sees på som innsparinger i 
helseforetakene. Kommunen får regningen. Det vil også bli svært krevende for kommunen å få 
tilstrekkelig med helsepersonell til å overta så krevende oppgaver. Et eksempel er 
fødselsomsorgen. Dette er en oppgave som sykehusene i stor grad har tatt seg av tidligere. På 
det nye Aker planlegges det med like mange fødsler som på Haukeland sykehus på halvparten 
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arealet. Det betyr at barselomsorg blir det ikke plass til, så dette må Oslo kommune håndtere 
ved å ansette jordmødre og barnepleiere.

•          Sykehusstrukturen som planlegges gir Oslo for liten kapasitet. I OUS, men også for 
opptaksområdet til Ahus. Det er naturlig å se Oslo sykehusområde og Ahus sykehusområde 
under ett i og med at 20 prosent av Oslos befolkning har Ahus som sitt lokalsykehus og fordi 
Oslos innbyggere tar opp mye kapasitet på Ahus og dessuten koster Ahus mye fordi sykehuset 
må kjøpe gjestedøgn ved andre sykehus for rundt en milliard i året.

•          De høye kostandene til byggene som planlegges i Oslo får også konsekvenser for de andre 
sykehusområdene som grunnet krevende økonomiske forhold har fått sine kapasitetsøkende 
prosjekter utsatt til fordel for utbyggingen i Oslo. Gjennomføres sykehusplanene i Oslo vil dette 
få negative konsekvenser for kapasiteten i hele Helse Sør-Øst.

•          Sykehusene planlegger å håndtere plassproblemene med «hjemmesykehus». Hvordan 
dette skal gjøres i praksis er helt på idéstadiet og hva det forventes at kommunene stiller opp 
med av tjenester i hjemmesykehusene er ikke redegjort for. Eksempelvis hvem som skal ta seg av 
hjemmepasientene ved akutte behov kveld, natt, helg. 

Deler av planene harmonerer imidlertid godt med flere av kommunens strategiske planer og 
målsettinger, for eksempel målene om at «innbyggerne skal oppleve sammenhengende og 
tilgjengelige tjenester. Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv. Flere skal 
oppleve god helse og mestring, innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i 
fellesskapet». Viktige premisser for at både mål og satsingsområder oppnås er et styrket 
samarbeid og samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene i bydeler, etater og 
spesialisthelsetjenesten som likeverdige partnere. Den regionale utviklingsplanen til Helse Sør-
Øst er en del av et planhierarki der de enkelte helseforetakenes utviklingsplaner skal være med 
som et grunnlag for de regionale planene. De fire RHF-enes planer skal igjen være viktige 
byggesteiner i den Nasjonale helse- og samhandlingsplanen. Prosessene er viktig, og det er 
derfor uheldig at de er uoversiktlige for høringsinstansene. Spesielt har måten dette har blitt 
gjort på vanskeliggjort politisk behandling av planene Oslos 15 bydelsutvalg.

Det er krevende at utkastene til planene på alle de tre nivåene er på høring omtrent samtidig. For 
eksempel var ikke Utviklingsplan for Oslo Universitetssykehus vedtatt ennå, men høringsutkastet 
til Helse Sør-Østs utviklingsplan har vært klart helt siden mai. Dermed blir det uklart hvordan 
planene kan bygge på hverandre.

Når det gjelder helseforetakenes utviklingsplaner er det uheldig at planene er innbyrdes 
motstridende. Lovisenberg Diakonale sykehus har i sine planer et ønske om å være lokalsykehus 
for innbyggerne i Sagene bydel, mens OUS i sin plan forutsetter at de har ansvaret for Sagene 
bydel. Oslo må forholde seg til planene for fire helseforetak. De enkelte helseforetakene har 
videre operert med så korte høringsfrister at politisk behandling i bydelenes folkevalgte organer 
har vært vanskelig å få gjennomført. Planene for de fire helseforetakene burde vært samordnet 
før de kom på høring.
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Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- 
og omsorgstjenester. Det betyr at kommunen har ansvaret for innbyggernes «sikkerhetsnett» 
hva gjelder helse- og omsorgstjenester, også der spesialisthelsetjenesten ikke prioriterer 
innbyggeren til spesialistbehandling etter prioriteringsforskriften. Det store volumet av 
helsetjenestene ytes i kommunene og det bør stilles krav til helseforetakene at fremtidige planer 
skal utvikles sammen med kommunene. 

Spesielt for Oslo kommune er at kommunen må samarbeide med fire sykehus, og at 
behandlingslinjene ikke følger kommunens sektorer for flere spesialisthelsetjenesteområder. 
Målet om at et lokalsykehus skal behandle hele pasienten er krevende å oppnå i Oslo. I tillegg gir 
kommunens oppbygging med 15 bydeler og bydelsovergripende tilbud i etater utfordringer i 
samhandlingen, for eksempel behandler fastleger og fysioterapeuter innbyggere på tvers av 
bydeler og sektorer. Overordnet er kommunen bekymret for usikkerheten som ligger i HSØs 
fremskrivning av behov for sengeplasser, med utgangspunkt i demografi og forutsetninger om 
endringer med forskyvning av spesialisthelsetjenestebehandling fra sykehussenger til ambulante 
tilbud, inkludert hjemmesykehus. Kommunen er bekymret for om de nye sykehusene på Gaustad 
og Aker vil kunne dekke veksten i spesialisthelsetjenestetilbud i Oslo. Det blir derfor viktig å 
planlegge robuste løsninger som gir rom for styrking av kapasitet dersom framskrivningene 
skulle vise seg å ikke holde. Det vises til Oslo kommunes høringsuttalelser til de statlige 
reguleringsplanene for Gaustad og Aker, vedtatt av bystyret i møte 07.09.2022, sak 249 og 250. 
I disse anbefaler ikke kommunen reguleringsplanene.

Oslo Universitetssykehus planlegger svært store investeringer – ikke bare knyttet til planene de 
ønsker å realisere på Aker og Rikshospitalet, men også til Radiumhospitalet, ny storbylegevakt, 
ny avdeling for sikkerhetspsykiatri i Bærum og til laboratoriefunksjonene som planlegges i 
Livsvitenskapsbygget. Kostnadene til prosjektene har allerede steget mye.  Prosjektet Nye Aker 
og Nye Rikshospitalet (etappe 1 og etappe 2) er estimert å koste 50 milliarder. Dette er det 
største sykehusutbyggingsprosjektet i Norge noensinne. Kostnadssprekk vil føre til størrelsen på 
byggene må reduseres og at virksomheten når byggene er ferdig må reduseres ytterligere. 
Redusert kapasitet, som en følge av kutt, vil gi ytterligere belastninger på Oslo kommune og 
kunne redusere beredskapen ytterligere.

Dersom vi i stedet satser på å utvikle Ullevål og å beholde Rikshospitalet vil omfanget av 
prosjektet reduseres betraktelig fordi man kan bruke mye mer av eksisterende bygg og følgelig 
bygge mindre nytt. Å utrede en slik mulighet er på overtid og må komme i gang snarest.

Behovet for å samle regions- og landsfunksjoner har blitt brukt som et argument for ønsket om å 
bygge på Rikshospitalet. Utredningene så langt har vist at det ikke er mulig å samle disse 
funksjonene på tomten ved Rikshospitalet. I stedet vil planene føre til en stor splittelse av akutt- 
og kriseberedskapen. Ullevål har i dag den nasjonale CBRNE-beredskapen samlet. (CBRNE er en 
fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), 
nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale, som kan forårsake tap av liv 
og helse, skade miljøet og samfunnet ellers alvorlig, være seg som en følge av krig, terror, 
naturkatastrofer, høyrisikosmitte eller ulykker.) Denne beredskapen vil, med Helse Sør-Østs 
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planer for Oslo-sykehusene, bli splittet mellom Aker og Gaustad. Konsekvensene av å splitte 
denne beredskapen er ikke er ikke risikovurdert på samfunnsnivå og fagfolkene i dette miljøet 
har advart i mange år. Utredningene så langt har vist at det ikke er mulig å få til en 
hensiktsmessig løsning med disse planene. Oslo kommune har et stort ansvar for innbyggernes 
sikkerhet ved store katastrofer og må ha helseberedskap. 

Sentrale utviklingstrekk

Målsettingen i sykehusenes utviklingsplaner og i kommunens planer om at flere skal bo og 
behandles hjemme stiller strenge krav til samhandlingen mellom sykehus og kommunens 
tjenester. Samarbeid og samskaping må styrkes. Samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjeneste må detaljeres utover det overordnete fokuset i strategien, ved bl.a. 
tydeliggjøring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunen, bydelene og sykehusene.

Samtidig gir demografisk utvikling økende behov for helsepersonellressurser i både kommunen 
og sykehusene i tiden fremover. Forholdsvis redusert tilgang på kompetent helsepersonell som 
følge av nedadgående aldersbæreevne gjør det krevende å sikre tilstrekkelig bemanning til å 
dekke fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester. Dette får betydning for samhandlingen, i 
fellesskap må kommunen og sykehusene enes om på hvilket nivå tjenestene skal gis slik at 
helsepersonellressursene brukes mest effektivt for innbyggeren, der det gir størst helseeffekt 
og der ressursbruken også følger behov for å tilby tjenester til de innbyggerne som trenger det 
mest.

Det er helt avgjørende at oppgaveoverføring og -glidning er kunnskapsbasert og til nytte for 
pasientene, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten inkludert faggruppene som 
helhet. De ansatte er den viktigste ressursen i helsetjenestene og tilrettelagte arbeidsplasser 
med godt arbeidsmiljø er avgjørende for rekrutteringen og for å beholde kompetente 
medarbeidere og ledere. Ved å introdusere nye yrkesgrupper med ansvar for logistikk, 
administrative oppgaver og andre oppgaver som helsepersonell opplever som «tidstyver» kan 
helsepersonell i større grad benytte sin arbeidstid på pasientrettet arbeid. Mer tid til 
pasientrettet arbeid gjennom oppgaveoverføring til støttepersonell er et godt tiltak for å 
fremme fagkompetanse og kvalitet i tjenesten. For å få til god og fungerende samhandling er det 
nødvendig å dele data og informasjon mellom foretakene og mellom kommunen og foretakene. 
Behovet er rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige data. For noen behov kreves at data 
deles mellom virksomhetene (raskt), men ikke nødvendigvis i sanntid, mens for andre tilfeller 
kreves det at man har tilgang til data (som ligger hos andre). Dette er grunnleggende for å lykkes 
med nye arbeidsmåter. All deling av data må skje innenfor de rammene som gis av 
personvernregelverket og helselovgivningen. Fordelingen av helsetjenester og helsepersonell må 
ta hensyn til at det er en stor sosial og geografisk ulikhet i helse og helsetjenestetilgang i en by 
som Oslo. Helsetjenestene kan redusere sosiale ulikheter i helse ved å prioritere de som trenger 
det mest. Helse og levekår henger nøye sammen, og det er flere områder i Oslo med noen av de 
mest uttalte levekårsutfordringene i Norge. HSØs regionale utviklingsplan bør i stor grad ha et 
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samhandlingsperspektiv. Den største andelen av helsetjenestene ligger i kommunene og det bør 
stilles krav til helseforetakene at fremtidige planer skal utvikles sammen med kommunene. 

Utviklingsplanen skal være utgangspunkt for mer konkrete handlingsplaner, og kommunen ser 
frem til involvering og til å bidra til utarbeidelse av handlingsplanene der det er relevant. 
Regional utviklingsplan påpeker viktigheten av helsefelleskapene og samarbeid rundt de 
innbyggerne som trenger det mest. Det etterlyses en mer konkret beskrivelse av Helse Sør-Østs 
rolle i arbeidet med helsefelleskap og i arbeid med felles planer innenfor de prioriterte 
målgruppene. Det etterspørres en sterkere styring fra helseforetakene over prioritering av 
pasientene hos avtalespesialistene.

Forrige regionale utviklingsplan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst er fra 2018. Spesielt 
etterlyses en plan for turnover og inntak av nye pasienter hos avtalepsykiatere og -psykologer 
da det er et stort behov for psykisk helsehjelp i samfunnet. Erfaringer fra regionalt prosjekt for 
innføring av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern for voksne med hensikten å koordinere 
arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen er av stor interesse. 

Avtalespesialistområdet bør omtales i den regionale utviklingsplanen, ikke minst på bakgrunn av 
fremskrevet kapasitetsbehov med forskyvning av spesialisthelsetjenestebehandling fra 
sykehussenger til ambulante tilbud. 

Med digitalisering og ny teknologi vil behandling i hjemmet påvirke kommunehelsetjenestens 
ansvar og oppgaveportefølje. Oppfølgingsansvar og håndtering av akuttsituasjoner vil raskt 
kunne overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Fastlegetjenesten er 
allerede en presset tjeneste og har ikke kapasitet til å fungere som en forlenget arm for 
spesialisthelsetjenesten. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er også en presset tjeneste 
og er ikke rustet til å håndtere oppgaveoverføringer fra spesialisthelsetjenesten med dagens 
ressurssituasjon. Det er derfor nødvendig at kommunen er med som en likeverdig part fra 
drøftingsstadiet og dermed reell mulighet for medvirkning via helsefellesskapene. Oslo kommune 
mener utfordringer knyttet til hjemmesykehus bør utdypes i planen da grenseoppgang og 
arbeidsfordeling vil ha stor betydning for kommunene. 

Det vises til behovet for å tenke forebygging; «Morgendagens kapasitetsutfordringer løses ikke 
innenfor sykehusenes vegger alene. Spesialisthelsetjenesten må ta en mer aktiv rolle også i 
forebyggende helsearbeid. Det er ikke lenger riktig å hevde at forebygging er en oppgave for 
andre deler av helsetjenesten. Spesialisthelsetjenestene har særlig ansvar for videre 
forebygging der sykdom allerede har oppstått, men vi må også bruke vår kunnskap til primær 
forebygging.» Det er viktig at kommunene også inviteres inn i dette arbeidet for å styrke 
etablering av riktige tilbud på riktig nivå og at disse er supplerer hverandre, og det er nødvendig 
å sikre gode insentiver for å rette fokus på forebyggende helsearbeid i spesialisthelsetjenesten 
slik at det blir lønnsomt å forebygge sykdom. 

Oslo kommune støtter at styrket helsekompetanse hos pasienter og pårørende er lansert som et 
nytt satsingsområde i utviklingsplanen. Pasient- og pårørendeopplæring er viktig for å øke 
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kunnskapen om egen helsetilstand, og det er nødvendig med likeverdige opplæringstilbud i hele 
helseregionen. Det er viktig at gode retningslinjer blir etablert og at det sikres 
ledelsesforankring og praktisk gjennomføring. Gjennom økt helsekompetanse og pasient- og 
pårørendeopplæring vil spesialisthelsetjenesten kunne bidra med å avlaste 
primærhelsetjenesten. Å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering må ta 
utgangspunkt i hva som er viktig for pasienten. Dette blir spesielt viktig når sykehuset skal bli 
utadvendt med hjemmet som en fjerde behandlingsarena inkludert hjemmesykehus.

Kvalitetsforbedring gjennom innhenting av data, systematisk arbeid med fagfolk og lederstøtte 
(ledelsesforankring) støttes som viktige elementer for å avdekke variasjon i tilbud, kvalitet og 
forbruk av helsetjenester. Samtidig er det nødvendig å ta høyde for demografi og andre forhold 
som har innvirkning på variasjonen. Kvalitetsregistre bør gjøres tilgjengelig mellom nivåene i 
helsetjenesten slik at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har tilstrekkelig innsikt i 
ovennevnte data. 

Arbeidsmåter

Teamkompetanse må inkluderes i digital kompetanse. Økt bruk av digitale løsninger vil i større 
grad kreve at helsetjenestene jobber i team. Respekt for brukere, pasienter og pårørende må 
være en selvfølge, med god kjennskap til bl.a. kultur og helse, økende andel av innvandrere i 
(hele) befolkningen, og ikke bare i Oslo. Grunnleggende for reelt samarbeid om helhetlige 
pasientforløp og teamarbeid er gjensidig respekt for andre profesjoners og sektorers bidrag. 
Dette må gjennomsyre organisasjoner og virksomheter på alle nivåer for å lykkes. 

HSØ vil i planperioden prioritere å samarbeide tettere med andre aktører om både forskning og 
innovasjon. Helsehusene og langtidssykehjemmene bør også innbefattes i målbildene og 
kommunehelsetjenesten inkluderes i forskning og innovasjon for bedre helsetjeneste. Et kjent 
risikoområde er overgangene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Digitalisering

Utviklingsplanens overordnede beskrivelse og mål for digitalisering støttes, for eksempel «legge 
til rette for samarbeid med flere aktører som tilbyr løsninger og funksjonalitet som kan fungere 
sammen med regionens løsninger». Beskrivelse av utfordringsbildet tar utgangspunkt i sentrale 
publikasjoner som Stortingsmeldinger, NOU-er, SSB data mv. og erkjenner også utfordringer 
utenfor HSØ, bl.a. «kapasitetsutfordringene knyttet til en aldrende befolkning vil treffe 
kommunehelsetjenesten i størst grad».

Planen har lang horisont mot 2040, men oppleves å ha et kortsiktig fokus da den hovedsakelig 
tar utgangspunkt i dagens utfordringer og pågående initiativer, og ser noen år fremover. Planen 
trekker ikke opp de større linjene i digital utvikling, bl.a. er internasjonal utvikling knapt nevnt.
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Utviklingsplanen kan virke lite ambisiøs, med bruk av uforpliktende beskrivelser som «kan føre 
til», «mulig» osv. Det kan virke som om planen har lagt til grunn at dagens situasjon og 
organisering skal bestå og at det kun skal gjøres forbedring av dagens etablerte teknologi. Ny 
teknologi som forbrukerteknologi er ikke tatt opp i strategien i tilstrekkelig grad. Det er flere 
muligheter ved å jobbe mer virtuelt som i liten grad er vurdert, og særlig i samarbeid med 
virksomheter utenfor egen organisasjon. Områder som automatisering av oppgaver er i liten grad 
omhandlet. Dette svarer ikke til de store utfordringene rundt digital samhandling vi ser i dag, der 
det er lavere tempo enn forventet og nødvendig.

Avsnittet "Sentralisere, desentralisere eller pasientsentrere" går langt i å konkludere at 
løsningen alltid er å desentralisere; "Det er samtidig viktig at det hele tiden søkes etter nye 
områder som lar seg desentralisere". Hovedmålet må være løsninger som er mest effektivt i 
behandlingen. 

Helsekompetanse og digital kompetanse

I takt med økt digitalisering i helsetjenestene er behovet for økt "digital helsekompetanse" 
sentralt og en forutsetning for nødvendige gevinster, og for at digitalisering skal kunne brukes 
som virkemiddel for å "effektivisere" og gi økt kvalitet og nytte for innbyggerne. Økt (digital) 
helsekompetanse bør sees på fra et innbyggerperspektiv - på tvers av forvaltningsnivåene, slik at 
innbyggerne kan benytte helsekompetanse i møte med hele helsevesenet. Digitalt utenforskap 
må unngås med effektive digitale læringsressurser, men det vil i lang tid fremover være deler av 
målgruppene som mangler digital kompetanse og tilgjengelighet. Det trengs tilpassede 
læringsressurser med språk og kulturkompetanse for å forstå pasient- og pårørendes ståsted og 
tilpasse informasjon og tjenesteutøvelse deretter. 

Det er viktig at også brukere, pasienter og pårørende kan øke sin helsekompetanse. Et klart 
språk fra helsetjenestene er viktig. Det er fremdeles stor bruk av fagterminologi som kan virke 
ekskluderende for pasient og pårørende. Det bør i større grad brukes tjenestedesign som 
metode i utarbeidelsen av kommunikasjonsverktøy og informasjon rettet mot befolkningen. Det 
er også et mål å redusere tiden som personalet bruker til administrative oppgaver til fordel for 
mer direkte pasient kontakt. Bedre tid til aktiv pasientbehandling og da bedre tid til dialog og 
mulighet til å stille og besvare spørsmål vil også ha en positiv innvirkning på helsekompetansen 
blant befolkningen som igjen vil gi gode forutsetninger for økt grad av samvalg i behandling.

Innvandrere blir trukket frem som fokusgruppe og det er viktig at de også får høyere 
helsekompetanse. På dette området har pandemien gitt oss viktige erfaringer. Ansatte i 
spesialist- og kommunehelsetjenestene må ha tilstrekkelig kompetanse om kultur og helse for å 
tilpasse informasjonen til minoritetsgrupper. Det kan vises til Samhandlingsreformen hvor det 
står «Prinsippene for behandling kan være de samme, men jo mindre en helsearbeider kan ta for 
gitt når det gjelder sykdomsforståelse og forkunnskaper, jo større krav stilles til språk, 
kommunikasjonsferdigheter og tid. Avhengig av hvor folk kommer fra i verden, kan brukerne 
fortolke sin helsetilstand og symptomer på ulike måter» (Helse- og omsorgsdepartementet 
2009:121). I dette arbeidet kan utdanningsinstitusjoner og andre med kunnskap om status og 
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behov, som f.eks. IMDI, inviteres i utarbeidelsen til tiltak i handlingsplanen, og øke det kulturelle 
mangfoldet i ressursbeholdningen på alle nivåer – også blant leger, fysioterapeuter, 
ernæringsfysiologer mv. 

Det er mange utfordringer innenfor digital samhandling, og situasjonen preges av langsom 
utvikling av digitalisering. Det er mange piloter (initiativ) og lite som er skalert ut i hele 
regionen.  Særlig innen styring og organisatorisk utvikling medfører virksomhetenes ulike 
tolkning av lov og forskrift lange og arbeidskrevende prosesser. Begrenset utviklingskapasitet 
gjør at man bør se på forholdet mellom utvikling i egen regi eller kjøp av løsninger fra markedet, 
og hvordan man tilrettelegger for innovasjon gjennom anskaffelser og kontraktstrategi. 

Utviklingsplanen legger til grunn at vedtatte nasjonale løsninger skal benyttes og tas i bruk, jf. 
"Målet er at dokumentdeling fra våre helseforetak skal være på plass i løpet av 2022." 

Deling av data (helsedata) er lite omtalt. Tilgang til helsedata på tvers av virksomheter og nivåer 
er viktig for å drive kvalitetsforbedring og utvikle tjenester for innbygger hvor innbygger er i 
sentrum - og ikke den enkelte løsning eller virksomhet. Fokus virker å være helsepersonell i 
spesialisthelsetjenesten, men utviklingsplanen bør sette innbygger i sentrum - uavhengig av 
forvaltningsnivå.

Personvern er behandlet i planen, men kunne med fordel detaljeres ytterligere. For å få til god og 
fungerende samhandling mellom aktørene på tvers av virksomheter der også pasienten er 
involvert, er det nødvendig å dele informasjon og helsedata. Dette er avgjørende for at 
helsepersonell skal kunne gi riktig pasientbehandling og pasienten være informert om og 
involvert i egen helse. Det er stort behov for datadeling på tvers av virksomheter og nivåer i hele 
helse- og omsorgssektoren. Det bør tydeliggjøres at personvern og pasientsikkerhet ikke er 
motsetninger, men utfyller hverandre. Personvern må ivaretas i all utvikling av nye tjenester og 
ved deling av informasjon og data.

Eierskap til data er et viktig tema som bør diskuteres ved datadeling. Hvem som eier dataene er 
et større samfunnsspørsmål som ikke er endelig landet, men som vil kreve en grundigere 
vurdering, bredere involvering og et lenger løp enn planen gir rom for. Eierskap til data er heller 
ikke et spørsmål som kan avklares isolert i helse- og omsorgssektoren, men må sees i en større 
samfunnssammenheng. Det er ikke nødvendigvis et naturlig utgangspunkt at pasienten selv 
«eier» dataene som sådan da helselovgivningen pålegger helsepersonell flere plikter som tilsier 
at eierskap ikke ligger hos pasienten i tradisjonell forstand. Et eksempel på dette er 
helsepersonells dokumentasjonsplikt som medfører at pasienten som hovedregel ikke har rett til 
retting og sletting av egne personopplysninger i journal. 

Behov for regelverksutvikling

Det at innbyggerne skal oppleve sammenhengende og tilgjengelige tjenester forutsetter 
datadeling. Her er det snakk om et behov for å dele store mengder av personopplysninger på 
tvers av virksomheter og nivåer i helse- og omsorgssektoren. Helselovgivningen setter snevre 
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rammer for hva som lovlig kan deles, og i mange tilfeller vil det kreve regelverksutvikling for at 
datadeling skal kunne skje selv om behovet for datadeling er legitimt og godt begrunnet.

Sammenhengende og tilgjengelige tjenester vil kreve integrasjoner mellom tjenester og løsninger 
samt til felles løsninger. Noen problemer løses kanskje best med felles løsninger, som ikke er på 
plass i dag og som i tillegg vil kreve regelverksutvikling.

Behovet for regelverksutvikling for å muliggjøre datadeling er omfattende og bør tydeliggjøres i 
planen. Oslo kommune anbefaler at HSØ tar en proaktiv rolle for å utforske mulighetsrommet for 
datadeling i helse- og omsorgssektoren innenfor dagens regelverk, og for å fremme behovet for 
regelverksutvikling der dette er til hinder for deling av pasientopplysninger.

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er sentrale i helhetlige pasientforløp med overganger mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommune. Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering er 
tydelig, og roller og oppgaver knyttet til koordinator, barnekoordinator og koordinerende enhet 
må utvikles og profesjonaliseres for å være gode verktøy for økt samhandling. Det er positivt at 
det skal utarbeides en egen fagplan innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er viktig at 
planen utarbeides sammen med kommunehelsetjenesten, og slik sikrer at feltet utvikler seg 
helhetlig og sammenhengende i tråd med brukernes behov. Dagnes oppfølging av personer med 
behov for rehabilitering er i dag fragmentert, og består av ulik kvalitet og kompetanse. Klare 
rammer og oppgavebeskrivelser mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten vil medvirke til 
forbedring av rehabiliteringstjenestene, og slik bidra til prioritering til riktig hjelp til riktig tid. 
Oslo kommunes rehabiliteringstjenester skal være likeverdige, helhetlige, sammenhengende og 
av god kvalitet til byens innbyggere. Bruk av kompetanse og nye verktøy skal komme 
befolkningen til gode og god involvering skal gi treffsikre og bærekraftige tjenester. Ved å rette 
mer oppmerksomhet til forebyggende og helsefremmende arbeid, kan innbyggere settes i stand 
til å mestre en hverdag med funksjonsnedsettelse, i størst mulig grad i eget hjem. 
Brukermedvirkning, tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid er essensielt, og rehabiliteringsinnsats 
må være målrettet, og tjenestene virkningsfulle. 

Utover avsnittene om Helsefelleskapet er behovet for samarbeid med kommunene nevnt 
innledningsvis på side 6 «Det har i lang tid vært fokus på samhandling og gode overganger. 
Brukerutvalget ser at det fortsatt er mye å gå på for å få dette til. Vi har store forventinger til at 
samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i helsefellesskapene skal lykkes 
med dette» og avslutningsvis i fra plan til gjennomføring (s. 63) «Og til sist må helseforetak, 
sykehus og kommuner arbeide sammen, ikke med tanke på ensidige oppgaveoverføringer, men 
om løsninger som gir fleksibel oppfølging av våre felles pasienter». Utviklingsplanen må 
tydeliggjøre at helseforetakene ikke skal kunne løse oppgavene alene, men er avhengig av 
samspill med kommunen og andre aktører for å utvikle sine tjenester. 
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Budskapet om behov for bedre helsekunnskap, større medbestemmelse eller samvalg, og 
inkludering av pårørende er viktig. Kommunen kan vi vise til Oslostandarden for 
pårørendesamarbeid. Bedre helsekunnskap, involvering og samvalg er avhengig av samspill med 
kommunehelsetjenesten hvor mye av forebygging, rehabilitering og vedlikeholdstjenester ytes. 
Valg av tilbud/behandling i spesialisthelsetjenesten vil påvirke oppfølging i 
kommunehelsetjenesten. Det er fokus på kommunikasjon og informasjon, og fokus på språk og 
kultur, og fokus på samisk. Norsk tegnspråk inngår også i den nye språkloven og kan løftes frem i 
utviklingsplanen. Ny teknologi og digitalisering er en nødvendighet for fremtidige bærekraftige 
tjenester der manglende evne til å bruke digitale løsninger ikke bare gjelder eldre. Andelen ikke-
digitale eldre vil være betydelig lavere om 15-20 år, men mennesker med funksjonsnedsettelser 
utgjør 15-20% av befolkningen og flere trenger tilpassede løsninger for å kunne ta til seg 
informasjon. Begrepene universell utforming og tilgjengelighet er fraværende i utviklingsplanen. 

Det påpekes at habiliteringsområdet trenger et skikkelig løft og at «tilbakemelding fra brukerne 
er at disse tjenestene er fragmenterte og dårlig koordinert - særlig i overgangen mellom primær- 
og spesialisthelsetjenesten». Her er også samhandlingskompetanse og gode samhandlingsavtaler 
vesentlig. Det bør i utviklingsplanen spesifiseres hva som er helseforetakenes ansvar og hvordan 
det kan jobbes videre for mindre fragmenterte og bedre koordinerte tjenester. Bruk av 
tjenestedesign og design-think metodikk blir nevnt i utviklingen av teknologi, men er også godt 
egnet for utvikling av samhandling mellom forskjellige aktører. Personer med kroniske 
sykdommer og personer med medfødt eller ervervet hjerneskade og utviklingshemming er 
avhengig av et godt samspill mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten for koordinerte 
tjenester. Koordinerende enhet er ikke nevnt i hele planen og bør absolutt synliggjøres i Figur 5 
Det utadvendte sykehuset (s. 26). 

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og 
brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enhetenes 
overordnede ansvar for individuell plan og koordinator er sentralt. Ansvaret omfatter alle 
pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke 
avgrenset til habilitering og rehabilitering. Enhetene skal være pådrivere for at tjenesteyterne i 
fellesskap kan lykkes i å sette pasient og brukers helhetlige behov i sentrum for tjenesteytingen. 
Det vises til Riksrevisjonens rapport fra 2021 som peker på at det er store forskjeller og 
utilstrekkelig kapasitet i helseforetakenes habiliteringstilbud til barn, og at foreldrene selv må 
gjøre mye for å få den hjelpen de har behov for. Videre at det skal utarbeides en fagplan for 
habilitering av barn, unge og voksne og at samarbeid med kommunene er et av sentrale 
innsatsområder. Dette er veldig bra, men viktige aktører som koordinerende enhet og 
barnekoordinator i kommunene og samarbeidet med disse bør fremheves i utviklingsplanen. 
Barnekoordinator er en viktig endring i velferdstjenestelovgivningen fra 01.08.2022 og vil være 
en viktig aktør for å avlaste foreldre fra koordineringsoppgaver og være en ressurs på andre 
områder i behandlingsforløp.

Psykisk helse - barn og unge
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Fokuset på samhandling med kommunale tjenesteytere som en forutsetning for et vellykket 

pasientforløp for barn og unge er særskilt viktig. Samarbeid mellom tjenester i kommunen og 
spesialisthelsetjenesten er sentralt for å nå mål om sammenhengende og koordinerte tjenester. 
Det er positivt at utviklingsplanen tar for seg digital innovasjon og tilrettelegging for i større 
grad å sikre barn og unge tilgang på helsetjenester der de er. Tidlig informasjon til barn og unge, 
opplæring i å ivareta egen psykisk helse, kunnskap om hvor det er hjelp å få og hvordan man ber 
om hjelp, er grunnleggende for å sikre at barn og unge får rett hjelp til rett tid. Slik kan 
spesialisthelsetjenesten bidra også på feltet forebygging. 

Koronakommisjonens rapport nr. 2 peker på den tunge smitte- og tiltaksbyrden som innbyggerne 
i de levekårsutsatte bydelene i Oslo har måttet tåle, og at det særlig har rammet barn og unge, 
og unge voksne. 

Flere bydeler melder bekymring for den økende forekomsten av psykisk uhelse hos barn og unge, 
særlig økning av spiseforstyrrelser, og beskriver manglende kapasitet i spesialisthelsetjenesten 
og et mangelfullt behandlingstilbud i helse- og omsorgstjenesten som en utfordring. Oslo 
kommune understreker behovet for at Helse Sør-Øst sikrer tilstrekkelig kapasitet i 
spesialisthelsetjenestene for å kunne håndtere disse komplekse forholdene i samarbeid med 
bydelens tjenester. 

Den psykiske helsetilstanden i befolkningen i enkeltbydeler ble forverret under pandemien. I 
levekårsutsatte deler av Oslo, rapporterer en høy andel av innbyggerne nedstemthet, 
bekymring, engstelse og en følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden, og angst eller 
depresjonsliknende symptomer. Det var en særlig høy andel blant unge voksne og personer med 
innvandrerbakgrunn. Nivået av psykisk uhelse i enkelte bydeler er bekymringsverdig og 
bekreftes i Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler. Bydelene melder om stor pågang på 
lavterskel psykisk helsetilbud, som «Rask psykisk helsehjelp», og ventelistene er fortsatt lange 
på tross av oppbemannet tilbud. 

Psykisk helse og rus

Planen beskriver innhold og innretningen for behandlingstilbudet til pasienter med samtidig rus- 
og psykisk lidelse. Det legges blant annet opp til en noe høyere døgnkapasitet, mer vekt på 
ambulante og arenafleksible tjenester, større vekt på helse og arbeid/funksjonsnivå fremfor 
diagnoser, samt en ytterligere styrking av brukermedvirkningen i forskningsinnretningen til 
helseforetaket. Disse endringene vurderes å være både hensiktsmessige og i tråd med Oslo 
kommunes egne føringer på rus- og psykisk helsefeltet. Det er positivt at brukerrepresentanter 
trekkes med i all (relevant) forskning innen området. Det er også behov for at kommunene aktivt 
og planmessig involveres i helseforetakets forskning, så langt som mulig, og i relevante 
forskningsprosjekter. Oslo kommune registrerer fremskrivningen som gir en reduksjon i 
liggedøgn innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) på 10 %. Samtidig 
fremkommer det at ambulante og oppsøkende behandlingstilbud skal styrkes. Oslo kommune er 
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av den oppfatning at endrings- og mestringsarbeid ved rusproblemer også kan skje på 
hverdagslivets arenaer.

Kapasitet og fremskrivning

Her vil vi kommentere når det gjelder endringfaktoren «samarbeid om de som trenger det mest». 
Dette er et såkalt dempende tiltak for helseforetakene som skal redusere bruken av 
spesialisthelsetjenester – det er dermed et nytt begrep for samhandling. Effekten av dette er 
planlagt å være 15 prosent for sykehusene. Og gevinstene er beskrevet fra RHF-ets ståsted, ikke 
fra kommunenes. 15 prosent reduksjon betyr naturlig nok enten reduksjon av kvalitet for 
pasientene eller økte kostnader for kommunene. 

Bystyret mener at 15 prosent overføring av ansvar og oppgaver til kommunene er helt 
urealistisk. Kommunene har ikke ressurser til å håndtere dette. Dimensjoneringen av nye 
sykehusbygg og kapasiteten i sykehusene ellers kan ikke baseres på dette. Slik vi har oppfattet 
det kommer planene om hjemmesykehus på toppen av dette. 

Hjemmesykehus kommer i tillegg til denne oppgaveoverføringen. I hjemmesykehus skal det 
fortsatt være spesialisthelsetjenestene som har behandlingsansvaret. I OUS snakkes det om at 
målet er at 30 prosent av pasientbehandlingen i 2031 skal foregå i hjemmesykehus. De sier at: 
«Hjemmesykehuset skal bli vår største avdeling.»

Hvis man planlegger og dimensjonerer med 15 prosent av pasientene overført til kommunene og 
30 prosent av pasientene på hjemmesykehus, er dette så radikale grep at disse planene bør 
løftes opp til bred debatt og vedtak i Stortinget. De innebærer en storstilt nedbygging av den 
offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. Spørsmålet er om de regionale 
helseforetakenes skal kunne vedta noe så overgripende uten debatt og demokratiske vedtak i 
Stortinget.

Sammendrag:

Helse Sør-Øst har invitert Oslo kommune til å avgi høringsinnspill til ny Regional utviklingsplan 
2040 for Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Planen har to tidsperspektiv, den langsiktige utviklingen i 
HSØ fram mot 2040 og et kortere fireårs perspektiv. 

Overordnet er bystyret bekymret for usikkerheten som ligger i HSØs fremskrivning av behov for 
sengeplasser, med utgangspunkt i demografisk utvikling og forutsetninger om forskyvning av 
spesialisthelsetjenestebehandling fra sykehussenger til ambulante tilbud, inkludert 
hjemmesykehus. Tilsvarende er det lite avklart hva slike endringer i 
spesialisthelsetjenestetilbudet vil bety for behovet for og dimensjonering av kommunale helse- 
og omsorgstjenester. Viktig premiss for at både mål og delmål innen satsingsområdene skal nås 
er at samarbeid og samhandling mellom kommunens helse- og omsorgstjenester og 
spesialisthelsetjenesten styrkes, med likeverd mellom aktørene. Fra tjenestene i bydelene 
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formidles bekymring for økt forekomst av psykiske symptomer og økt antall henvisninger til 
spesialisthelsetjenesten for psykisk lidelse.

Med digitalisering og ny teknologi vil behandling i hjemmet påvirke kommunehelsetjenestens 
ansvar og oppgaveportefølje. Tilgang til helsedata på tvers av virksomheter og nivåer er viktig 
for å drive kvalitetsforbedring og utvikle tjenester for innbygger der innbygger er mer i sentrum 
enn den enkelte løsning eller virksomhet. 

Personvern er behandlet i planen, men kunne med fordel detaljeres ytterligere. For å få til god og 
fungerende samhandling mellom aktørene på tvers av virksomheter der også pasienten er 
involvert, er det nødvendig å dele informasjon og helsedata. Dette er avgjørende for at 
helsepersonell skal kunne gi riktig pasientbehandling og for at pasienten skal være informert om 
og involvert i egen helse.  Det er stort behov for datadeling på tvers av virksomheter og nivåer i 
hele helse- og omsorgssektoren. Det bør tydeliggjøres at personvern og pasientsikkerhet ikke er 
motsetninger, men utfyller hverandre. All utvikling av nye tjenester og deling av informasjon og 
data må skje innen de rammene som gis av personvernregelverket og helselovgivningen. I mange 
tilfeller vil datadeling innenfor helse- og omsorgssektoren kreve regelverksutvikling. Behovet for 
regelverksutvikling for å muliggjøre datadeling er omfattende og bør tydeliggjøres i planen. 
Bystyret anbefaler at HSØ tar en proaktiv rolle for å utforske mulighetsrommet for datadeling i 
helse og omsorgssektoren innenfor dagens regelverk, og for å fremme behovet for 
regelverksendringer der disse er til hinder for deling av pasientopplysninger. 

Forholdsvis redusert tilgang på kompetent helsepersonell som følge av nedadgående 
aldersbæreevne gjør det krevende å sikre tilstrekkelig bemanning til å dekke fremtidens behov 
for helse- og omsorgstjenester. Dette får betydning for samhandlingen, i fellesskap må 
kommunen og sykehusene enes om på hvilket nivå tjenestene skal gis slik at 
helsepersonellressursene brukes mest effektivt for innbyggeren, der det gir størst helseeffekt 
og der ressursbruken også følger tilbudet til de innbyggerne som trenger det mest. 

 

Maren Rismyhr på vegne av R fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. 
Bystyret er bekymret for usikkerheten som ligger i HSØs fremskrivning av behov for 
sengeplasser, med utgangspunkt i demografisk utvikling og forutsetninger om forskyvning av 
spesialisthelsetjenestebehandling fra sykehussenger til ambulante tilbud, inkludert 
hjemmesykehus. Tilsvarende er det lite avklart hva slike endringer i 
spesialisthelsetjenestetilbudet vil bety for behovet for og dimensjonering av kommunale helse- 
og omsorgstjenester. Når det gjelder ambulante tilbud og hjemmesykehus, vil bystyret bemerke 
at hele 47 % av husholdningene i Oslo er enpersonshusholdninger, 41 % av dem over 67 år bor 
alene, mens 54 % over 80 år bor alene, samtidig som små leilighetEr, trangboddhet og gårder 
uten heis kan gjøre boligen mindre egnet både for ambulante tilbud og som hjemmesykehus.
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Votering:

Byrådets innstilling fikk 2 stemmer (A)
As endringsforslag pkt 5 fikk 2 stemmer (A)
Sps alternative forslag pkt 3 ble tiltrådt mot 3 stemmer (H og A)
Rs tilleggsforslag pkt 1 ble tiltrådt mot 1 stemme (H)

Bystyrets sekretariat
Lina Rosenvinge
utvalgssekretær
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