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Høring - Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF. 

 

Det vises til høringssak fra Legeforeningen datert 9. oktober 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på styremøte 15.102018 og i etterkant på e-

post. Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) har gått gjennom planen. Innledningsvis vil Of berømme Helse 

Vest for at planen er relativ kort og konsis, og er framført i et godt og tilgjengelig språk, med 

gode illustrasjoner og bruk av tabeller. Planen gir et generelt godt inntrykk ved gjennomlesing. 

Slik planen nå er formulert og innrettet kan den synes å være stilt til den jevne leser (pasient). 

Men de viktigste mottakerne av plandokumentet er trolig departement, foretakene selv, og 

andre aktører i sektoren, og planen kunne med fordel – etter Ofs syn – være noe mer detaljert 

og spisset inn mot målgruppen. 

 

Som i øvrige regionale utviklingsplaner gis det en overordnet beskrivelse av at helsetjenesten 

har nytt godt av sterk vekst i mange år, men at vi står foran endringer som vil sette tjenesten 

under betydelig press når eldrebølgen skal håndteres samtidig som vi kan gå inn i en periode 

med svakere vekst. Det pekes på at oppgaveveksten i Helse Vest vil ligge på om lag 40 %. 

Bildet som utmales er noe fortegnet etter Ofs syn. Sammenholdt med samfunnsutviklingen 

forøvrig har ikke veksten i spesialisthelsetjenesten vært særlig sterk. For somatiske 

spesialisthelsetjenester var det faktisk en liten nedgang i ressursinnsats per innbygger i 

perioden 2005-15 (ref Jon Magnussen /Samdata). Oppgaveveksten i de kommende tiårene vil 

neppe bli så høy som skissert av Sykehusbygg da modellen ikke tar hensyn til utsatt sykelighet 

(”compression of morbidity”). De demografiske endringene vil også være mindre uttalt i 

Norge enn i øvrige europeiske land (unntatt Tyrkia og Luxembourg) da vi har hatt høye 

fødselstall inntil nylig. Utfordringsbildet vil derfor bli mindre dramatisk i Norge enn i andre 

land, og vi er helt uvanlig godt rustet til å møte disse utfordringene.  

I den første delen av planen presenteres det regionale foretaket og foretaksgruppen, og 

endringer og tiltak fra de siste årene skisseres. Of ser det som hensiktsmessig å gi en kort 

beskrivelse, men synes at denne delen av planen kunne vært gjort mer summarisk og da 

kortere. Det er viktigere å gi en bredere framstilling av framtiden enn av nåsituasjonen og hva 

som er oppnådd. I planen er det også en rekke overordnede formuleringer som vel skal 

synliggjøre eller bidra til å reflektere gode holdninger og forsett (pasientens helsetjeneste, 

bedre samhandling mv). Dette kunne også vært noe dempet i planen.  
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Enkelte andre overordnede betraktninger kan ha reell verdi som retningsvalg for en ønsket 

utvikling, og kunne vært redegjort for i større detalj. Det peker blant annet på at planlegging 

må skje med hensyntaken til hele forløpet, og alle aktørene. Hvordan kan planlegging med 

flere aktører styrkes?  Videre skisseres det at flere forløp kan håndteres av en aktør, slik at en 

kan unngå overganger. Of synes dette høres fornuftig ut, men det kunne vært beskrevet noe 

mer inngående. Kan vi se for oss at forløp som i dag behandles på begge tjenestenivå bare kan 

håndteres i spesialisthelsetjenesten, eller bare i primærhelsetjenesten? Hvilke tilstander kan 

være aktuelle.  

I planen beskrives at basis for helhetlige forløp er bedre digitale verktøy, og en ny digital 

plattform. I tillegg skal pasienten bidra mer aktivt enn tidligere, og nye teknologiske løsninger 

som sensorer, stordata og diagnostisering i sanntid. Of deler alle betraktningene, men savner en 

noe mer inngående redegjørelse, og konkretisering av tiltak. Er det aktuelt å innføre en ny 

digital plattform i perioden? Er det planer for bedre integrering av datasystemene? 

I omtalen av samhandling med andre aktører synes også Of at planen kunne være mer utviklet 

og konkret. Et eksempel er samhandling mellom foretakene. Hvordan kan denne utvikles for å 

nå målet om gode desentraliserte tjenester? Kan nye digitale verktøy bidra til at flere tilstander 

kan ferdig-behandles ved mindre foretak? Hva er i det hele tatt den konkrete strategien for 

ytterligere desentralisering, og hvilke tilstander kan være aktuelle? 

Under beskrivelsen av samhandling med avtalespesialistene er også omtalen helt overordnet. 

På dette feltet reflekterer heller ikke planen den politiske bestillingen om en betydelig styrking 

av ordningen. Dette bør komme tydelig frem, og det bør skisseres hvordan denne styrkingen 

best kan inngå i et samlet pasienttilbud. Kan det legges til rette for at flere tilstander kan 

ferdig-behandles i avtalepraksis? 

Framstillingen av samhandling med primærhelsetjenesten og fastleger fremstår som noe 

ensidig. Det pekes på at fastlegene sender for mange og dårlige henvisninger, og at utviklingen 

gjør at flere pasienter kan skrives ut tidligere, og at dette skaper ”utfordringar i samband med 

forventa rask utskriving”. Virkemidlene beskrives som for dårlige (uten at dette er 

konkretisert), og det beskrives at reformen trenger en fornying. Framstillingen kunne med 

fordel vært mer utfyllende (og konkret), og det bør være mulig å gjøre seg noen betraktninger 

om hvorvidt foretakene selv kan bidra til bedre samhandling. Det bør være godt kjent at både 

kommuner og fastleger kan oppleve at foretakene kan skrive pasienter ut for tidlig, og uten 

tilstrekkelig god informasjon. Hvordan kan foretaket bidra til at denne samhandlingen styrkes? 

Helse Vest har hatt et bedre grep om utvikling og vedlikehold av bygg enn andre regionale 

helseforetak. Også i denne planen gjøres det godt rede for planlagte prosjekter. Of ser dette 

som en styrke i planen, sammenholdt med de øvrige planene. Etter Ofs syn kunne likevel 

denne delen vært enda grundigere framstilt, og gjerne med tilhørende tabeller. Fordeling og 

rekkefølge av investeringer i bygg og MTU er en viktig del av det regionale foretakets 

oppgaver, og kan med fordel gis en tydelig plass i planen. I tillegg kunne 

vedlikeholdsprogrammet (som vel gjennomgående er bedre enn i øvrige regioner) beskrives.  

Til sist i planen gjøres det en oppstilling over hvilke føringer det regionale helseforetaket er 

underlagt og må ta hensyn til, og hvilke tiltak som en ser for seg å innføre i perioden. Of synes 

systematikken og framstillingen i tabeller fungerer godt. Men i tråd med kommentarene over 

skulle Of ønske at denne delen av planen var bedre utbygd, at tiltakene var tydeligere framstilt 

også tekstlig, og gjort gjenstand for en mer inngående drøfting. Det samlede bildet er at 
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foretaket har store ambisjoner, men at det – for en del av tiltakene – ikke er konkretisert 

hvordan tiltakene faktisk skal gjennomføres.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 




