Strategi 2020 – Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge.

Høringsuttalelse fra FFO Sør-Trøndelag.
Høringsutkastet bærer preg av et fyldig dokument med gjennomtenkte fakta.

1. Er det enighet om de fire hovedutfordringene som beskrives i Strategi 2020 ?
Vi sier oss enig i de fire hovedutfordringene som beskrives i Strategi 2020.
Vu synes at de fire hovedutfordringene som styret i Helse Midt-Norge har vurdert som de
viktigste for perioden fram til 2020 vil være riktig ut i fra dagens ståsted.
Befolkningens sammensetning og behov vil endres i tiden framover. Brukerne vil i økende
grad sette seg inn i egen sykdom og sette fram krav til kvalitet på de tjenester de vil ha utført.
Det må også tas høyde for at ansettelse i helsesektoren ikke skal gå ut over andre samfunnsområder. Det er viktig å sikre tilstrekkelig bemanning i alle ledd innen helse- og
omsorgstjenesten samt systemer for å kvalitetssikre nytilsatte. Dette arbeidet må gjøres i tett
samarbeid med utdanningsenhetene.
2. Er det enighet om de 5 strategiske målene som Helse Midt-Norge har satt for
spesialhelse-tjenesten mot 2020 ?
Vi sier oss enig i de 5 strategiske målene som Helse Midt-Norge har satt for spesialhelsetjenesten mot 2020.
En vil anta at de strategiske målene er forbedringsområder som Helse Midt-Norge vil ta på
alvor.
Spesielt synes vi det er positivt at mindre ressurser skal brukes til passiv beredskap og mer til
aktiv pasientbehandling.
Videre er vi også enig i at det skal skje omfordeling av oppgaver i tråd med Samhandlingsreformen.
Vi mener at DMS kan spille en viktig rolle ved innføring av Samhandlingsreformen.
Sikkerhet må få en bred plass så vel innen offentlig som privat behandlingstilbud i Helse
Midt-Norge.
Forebygging er nevnt i rapporten, men vi mener at rapporten på dette punktet kunne vært mer
konkret og at forebyggende tiltak burde vært tatt med som et sjette punkt.
Livsstilsykdommer øker i omfang, som sammen med eldrebølgen vil utfordre kvalitet og
kapasitet i helsetjenesten. Det burde være et mål for Helse Midt-Norge om å bidra til å
redusere trenden mhp livsstilsykdommer.

3. Er det enighet om de prinsippene for oppgavedeling som styret har vedtatt sendt ut på
høring ?
Vi er enig i prinsippene for oppgavedeling.
FFO vil poengtere at den frigjorte kapasiteten i forbindelse med forslaget om oppgavedeling
vil bli benyttet til å redusere ventetider og forbedre kvaliteten på tjenestene.
Det tror vi vil gange brukerne/pasientene på sikt. Alle helseforetak kan ikke betjenes alle
tjenestene en bruker har behov for. Det vil, etter vår mening, være viktig for kvaliteten av
helsetjenesten at spesielle tjenester blir lagt til ett sykehus, som for eksempel akuttkirurgisk
beredskap.
4. Har høringsinstansene konkrete forslag til oppgavedeling/tjenesteorganisering som
kan bidra til å øse de målene som er satt, herunder forholdet mellom å sentralisere noen
spesialiserte tjenester og desentralisere andre oppgaver ?
FFO Sør-Trøndelag har ikke noen konkrete forslag til oppgavedeling/tjenesteorganisering,
men er ikke uenig i at noen tjenester kan sentraliseres og andre desentraliseres.
Det nevnes i høringsdokumentet at tilbudet til pasientgrupper med størst behov skal styrkes.
Dette er bra, men det er også små pasientgrupper som ikke må bli glemt.
5. Andre tilbakemeldinger.
Ambulansetjenesten (bil, båt og fly) må styrkes så vel kvalitetsmessig som kvantitetsmessig.
Videre må Helse Midt-Norge aktivt påvirke det offentlige Norge mht bedring av kommuneøkonomien slik at kommunehelsetjensten ikke blir svekket grunnet svak økonomi.
For oss som representerer brukerne/pasientene er det aller viktigste god kvalitet på de
tjenester som tilbys.
Helse Midt-Norge har som rettesnor verdiene TRYGGHET, RESPEKT OG KVALITET.
Vi håper at disse verdiene blir videreført i Strategi 2020.

Bjugn, 20.05.10.
FFO Sør-Trøndelag
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