Høringssvar – Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF
De regionale utviklingsplanene skal gi et samlet bilde av utviklingstrekk og utfordringer
helsetjenesten står overfor. Pasientens helsetjeneste skal stå i fokus. Utviklingsplanene skal
peke på fremtidens behov og konkretisere strategier for hvordan disse målene kan nås.
Sentrale tema er helsepersonell med riktig kompetanse, og samarbeid med kommunene. Bruk
av teknologi og nye digitale løsninger vil videre stå sentralt for å sikre tilstrekkelig kapasitet i
spesialisthelsetjenesten.
AF mener:

Allmennlegeforeningen er skuffet over Helse Vest sin utviklingsplan. I en tid hvor
fastlegeordningen er under stort press og oppgavedeling mellom primærhelsetjeneste og
spesialisthelsetjeneste er i konstant endring har rapporten i begrenset grad belyst samhandling
med førstelinjetjenesten. Det er likevel positivt at planen anerkjenner at samhandling er
utfordrende, og at virkemidlene som har vært benyttet hittil ikke har vært gode nok.
I planen står det at antallet henvisninger fra fastlegene er for høyt, og at det ikke alltid er de
rette pasientene som blir henvist. Dette er en påstand som bør dokumenteres. Det oppleves
provoserende at helseforetaket påpeker dette uten å samtidig si noe om egen rolle i pasientens
sårbare overgangssituasjon mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Lovverket
beskriver at fastlegen har en henvisningsrett, samtidig som spesialisthelsetjenesten har en
plikt til å vurdere og yte bistand. Henvisningspraksis må ses i lys av det totale helsetilbudet,
og både overforbruk og underforbruk er per i dag dårlig kartlagt.
Praksiskonsulentordningen er ikke nevnt. Rapporten beskriver at foretakene har egne
samhandlingsenheter, men det kommer ikke frem noen konkrete visjoner, planer eller tiltak
som omhandler samarbeid med fastlegen i planens virketid Alt i alt gir planen en noe
navlebeskuende virkelighetsbeskrivelse, og den oppfattes i liten grad relevant for
Allmennlegeforeningens medlemmer.

På vegne av Allmennlegeforeningen,
Elisabeth Stura
Styremedlem
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