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Høring om regionale utviklingsplaner 2035 
 

Det vises til høringssak publisert på Min side datert 6. juli 2018. 

 

Norsk overlegeforening (Of) har gått igjennom utkastene til utviklingsplaner fra Helse Nord, 

Helse Midt og Helse Sør-øst. Of velger å gi et felles høringsinnspill til de tre planene.  

 

Innledende bemerkninger 

Siktemålet med utviklingsplanene bør være å bidra med et godt plangrunnlag som kan 

understøtte at de regionale helseforetakene også i fremtiden kan tilfredsstille eiers krav og 

befolkningens forventninger til sykehustjenester med god kvalitet på en kostnadseffektiv måte. 

Utviklingsplanene bør danne grunnlag for prioriteringer av virksomhetsmessige og 

bygningsmessige tiltak, som er godt begrunnet, fremtidsrettede og avstemt i en helhetlig 

utvikling. Utviklingsplanene bør beskrive samhandlingen med øvrige aktører i helsetjenesten, 

og skissere utviklingsmuligheter for samhandlingen.  

 

Etter Ofs syn innfrir planutkastene i liten grad disse målsetningene. Planene gir i noen grad 

detaljert fremstilling av underliggende virksomhet og aktivitet, og framskrivning av 

aktivtetsnivå. Men i planenes beskrivelse av nødvendige endringer og framtidige tiltak er 

planene ikke tilstrekkelig konkrete, og preges av generelle målsetninger som har begrenset 

verdi. Dette gjelder i særlig grad planutkastene til Helse Nord og Helse Midt. Helse Sør-Øst 

sin plan er mer konkretisert og utviklet, og tiltakene såpass detaljert beskrevet at det er mulig å 

gjøre en vurdering av innretning og om tiltakene er ønskede og gjennomførbare. Men også 

denne planen mangler vesentlige elementer, som beskrivelse av ønsket virksomhetsutvikling, 

og ivaretakelse av kapasiteten i hovedstadsområdet. 

 

Etter Ofs syn bør planene til Helse Nord og Helse Midt gjennomgås og videreutvikles. 

Planutkastene er ikke av høy nok kvalitet eller tilstrekkelig konkretisert til at de kan danne 

grunnlag for utviklingen i en så viktig sektor.  

 

Samarbeid med andre 

De regionale planutkastene beskriver i liten grad hvordan spesialisthelsetjenesten skal bidra til 

en samlet utvikling av pasientens helsetjeneste; altså hvordan de ulike behandlingsleddene kan 

tilpasses og utvikles gjennom samhandling, oppgavedeling og kompetanseoverføring. Det 

skisseres en rekke utviklingstrekk som bidrar til aktivitetsøkning , men det er i liten grad 

redegjort for hvordan oppgavedeling og samhandling kan bidra til at oppgavene løses nærmest 

pasienten, i tråd med LEON-prinsippet. 

 

Utviklingsplanene beskriver i noen grad nye arbeidsformer, men er ikke tilstrekkelig konkrete. 



Det er derfor vanskelig å avlede hvilke konsekvenser endret oppgavedeling og nye 

arbeidsformer vil ha for dimensjonering og planlegging i tidsperioden, for samarbeidende 

instanser som øvrige sykehus i landet og regionen, avtalespesialister eller 

kommunehelsetjenesten. Tiltak som allerede er bestemt av Storting eller regjering, som økt 

bruk av private ideelle og avtalespesialister, er i liten grad omtalt.  

 

Framskrivninger 

I alle planene presenteres framskrivninger som peker på en betydelig behovsøkning i perioden, 

særlig innenfor poliklinisk aktivitet og dagbehandling. Framskrivningene er gjort av 

Sykehusbygg i selvstendige rapporter som danner underlag for de regionale planutkastene. 

Framskrivningene danner utgangspunktet for planenes senere kapitler og tiltakene som foreslås 

er gjennomgående innrettet for å håndtere utfordringene som oppstilles i framskrivningene.  

 

Etter Ofs syn kunne med fordel både framskrivningene i seg selv, og de modifiserende 

komponentene omtales i større grad, da de blir så sentrale i planinnretningen. Det tegnes et 

bilde av en betydelig behovsøkning kombinert med stram finansiering som til sammen skaper 

betydelig press i tjenestene. Etter Ofs syn er det ikke grunnlag for en så dyster beskrivelse av 

framtidige utfordringer i spesialisthelsetjenesten. I Perspektivmeldingen 2017 som Helse midt 

referer til, legges det til grunn en videreføring av årviss standardheving i helsetjenesten på 0,5 

prosent (per innbygger, basisforløpet), og dette følges av en moderat vekst i offentlig konsum i 

perioden fram til 2060. 
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Befolkningsandelen i yrkesaktiv alder vil i perioden fram til 2035 heller ikke representere 

særskilte utfordringer sammenlignet med perioden fra 1970. 
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Etter Ofs syn gis det altså gjennomgående en for dyster framstilling av utfordringsbildet i 

planperioden.  

 

Forslag til tiltak 

Forslagene til tiltak er gjennomgående rettet mot de skisserte utfordringene knyttet til 

behovsøkning. Tiltakene som skal bidra til å løse oppgaveveksten er i liten grad konkretisert, 

og det pekes i hovedsak mot at kommunene skal overta oppgavene til spesialisthelsetjenesten, 

uten at dette synes å være omforent med kommunene. 

 

Etter Ofs syn er dette en for enkel tilnærming. Bedre samhandling og oppgaveoverføring 

forutsetter at partene i fellesskap utvikler løsninger tilpasset pasientenes behov. Det er 

imidlertid i liten grad skissert hvordan dette skal gjennomføres, og det er ganske påfallende at 

det ikke i noen av planene beskrives dialog med kommunene, KS eller andre aktører i tjenesten 

rundt fremtidige løsninger og utvikling av pasientforløpene.  

 

Tiltakene skjer i stedet gjennom nedtrekk av behov framskrivningsmodellen til Sykehusbygg; 

ved overføring til kommunene, eller ved overføring til hotell, dagbehandling, poliklinikk, og 

ved generell effektivisering. 

 

Etter Ofs syn må disse endringsfaktorene forklares og sannsynliggjøres. Tiltakene som 

beskrives i påfølgende kapitler er knyttet til teknologi, overføring til kommunene, bedre 

samhandling, og ny tilnærming til storforbrukerne av helsetjenester, men heller ikke i her gis 

det konkrete forklaringer på hvordan dette er tenkt gjennomført. (Etter Ofs syn er planutkastet 

til Helse Sør-Øst vesentlig bedre utviklet enn de øvrige planene. Planen synes bedre 

gjennomarbeidet, og det gis gode framstillinger av tiltak, som i er konkretisert (brukerstyrte 

poliklinikker og integrerte tjenester) med tilhørende referanser og vurderinger av mulige 

effekter).    

 

Of er skeptisk til at kommunene vil være i stand til å overta oppgaver fra sykehusene i det 

omfang som skisseres i planperioden (også av det omfang som legges til grunn i Helse sør-øst 

sine planer). Nedgangen i liggetid er i ferd med å stoppe opp, og at det ikke er sannsynlig at 

utviklingstendensen vi har sett de siste ti-årene kan videreføres. De demografiske endringene i 

planperioden, med flere eldre, vil gi oppgave-vekst i sykehusene, men i enda større grad i 

kommunene, gitt samme arbeidsdeling som i dag.
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Det skisseres behovsøkning i sykehusene på mellom 30 og 50 prosent i planperioden, og det 

må legges til grunn at økningen i kommunene vil overgå økningen i spesialisthelsetjenesten. 

Det er lite sannsynlig at kommunene vil være i stand til å håndtere en betydelig økning i behov 

innenfor egne tjenester, og samtidig overta en rekke oppgaver fra sykehusene.  

 

Avsluttende bemerkninger 

De regionale utviklingsplanene må baseres på en sammenstilling av foretakenes 

utviklingsplaner kombinert med regionens føringer for innretning av sørge-for ansvaret og 

oppgavedeling. Dette er en uvanlig komplisert prosess som ikke tidligere har vært 

gjennomført. 

 

Of skulle ønske at planarbeidet var kommet lengre, og nådd en større grad av detaljering og 

konkretisering. Det er imidlertid forståelig at regionene ikke har gjennomført en tilstrekkelig 

detaljering på alle områder som hadde vært ønskelig. Of synes imidlertid planene til Helse 

Nord og Helse Midt har så store mangler at de bør gjennomgås og omarbeides. Generelle 

overordnede betraktninger uten reell betydning for utviklingen av tjenesten bør tas ut, og en 

bør innarbeide konkrete tiltak. 

 

Of vil trekke frem fire områder som regionene bør vurdere å videreutvikle etter høringsrunden;  

 

Hvordan kan regionene konkret bidra i rekruttering, utdanning og utvikling av 

tilstrekkelig kompetanse i tjenesten? 

Den største utfordringen de nærmeste ti-årene blir å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i 

tjenestene, gjennom god nok rekruttering og utdanning, samt ved å redusere frafallet. Hvilken 

rollefordeling ser regionene for seg i dette arbeidet, og hvilken sammensetning av 

helsepersonell vil være egnet til å løse oppdraget.  

 

Hvordan kan regionene bevirke en reel desentralisering av tjenestetilbudet? 

Krefter i fagutviklingen, i sykehusene og i samfunnet forøvrig bevirker sentralisering. Et 

desentralisert tilbud i spesialisthelsetjenesten er viktig for å kunne opprettholde vårt 

bosettingsmønster. Sentralisering svekker tilgjengeligheten til tjenestetilbudet for mange 

pasienter, i særlig grad eldre som bor igjen i distriktene, og som er mindre mobile enn yngre 

aldersgrupper. De regionale helseforetakene bør ha aktivt bidra til å desentralisere tjenestene, 

ved å iverksette prosesser som sikrer reell desentralisering og hensiktsmessig oppgavedeling.  

 

Hvordan kan regionene bidra til bedre samarbeid med primærhelsetjenesten og 

kommunene? 

Det samlede tjenestetilbudet svekkes ved manglende samhandling, koordinering og 

kommunikasjon mellom tjenestenivåene. Foretakene må bære en del av ansvaret for mangler i 

samhandlingen. Planen reflekterer i liten grad en grunnleggende erkjennelse av betydningen av 

samhandling, hvor omfattende manglene er på dette området, og det forslås få konkrete tiltak 

til hvordan samarbeidet kan utvikles og styrkes.  

 

Hvordan skal hovedstadsområdet håndteres i planperioden? 

Hovedstadsregionen står foran en uvanlig sterk demografisk betinget oppgave-vekst, og 

utmerker seg samtidig ved etablert kapasitetsmangel til tross for lave forbruksrater. Akershus 

universitetssykehus og Sykehuset Østfold har landets laveste sengefaktor. Helse Sør-Øst har et 

særlig ansvar for kapasiteten i regionen etter at det regionale foretaket har iverksatt større 

endringer i sykehusstrukturen. I planen er det ikke gitt en god fremstilling av de samlede 

kapasitetsutfordringene, og det er ikke gjort gode drøftinger av hvilke tiltak som best setter 



sykehusene i stand til å håndtere den forestående oppgaveveksten. 
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