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Nasjonal helseplan 2007  -  2010 - innspill til høringsnotat

Det vises til oversendelse datert 22.05.06 hvor vi inviteres til å komme med innspill til
høringsnotat knyttet til Nasjonal helseplan (2007-2010) innen 23.06.06. Vi er spesielt blitt
oppfordret til å svare på følgende spørsmål:

• Er det andre forhold som bør trekkes frem i omtalen av status?
• Er det lagt vekt på de mest sentrale utfordringene?
• Hva bør stå sentralt i de strategier og tiltak som skal møte utfordringene?
• Hvilke prosesser bør gjennomføres før strategier og tiltak besluttes?

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at det er et grundig og leservennlig høringsnotat vi er blitt
forelagt. På grunn av den korte høringsfristen har vi dessverre ikke hatt anledning til å
behandle denne saken slik vi ønsket. Det kommer derfor bare noen hovedsynspunkter fra oss
som innspill til høringsnotatet.

Er det lagt vekt på de mest sentrale utfordringene?
Høringsnotatet har valgt ut 7 områder hvor det er særlig viktig at utviklingsarbeidet skjer
innenfor koordinerte og helhetlige rammer; utfordringer for folkehelsen - forebygging,
strategi for kvalitet og prioritering og for samhandling, psykisk helse, IKT i helsetjenesten,
forskning for bedre helse og tverrfaglige satsninger, handlingsplaner og strategier.

Vi synes utfordringene knyttet til helsetjenester til rusmiddelmisbrukerere også er såpass store
at de kvalifiserer til å bli inkludert i denne gruppen.

Er det andre forhold  som bor trekkes frem i omtalen av status?
Siden psykisk helse, til tross for pågående Opptrappingsplan, omtales så vidt bredt, er det vår
oppfatning at handlingsplanene innenfor rusfeltet også burde trekkes frem i omtalen av status.

Pasientgruppen psykisk utviklingshemmede omtales ikke i høringsnotatet, noe vi savner. Det
er vår erfaring at der er utfordringer knyttet til helsetjenestetilbudet til denne pasientgruppen,
særlig de med dobbeltdiagnose psykisk utviklingshemming og psykiatriske lidelser. Det er vår
oppfatning at denne gruppen med fordel kunne få mer oppmerksomhet.

Andre  innspill
I del III behandles den kommunale helse- og sosialtjenesten. Her savner vi omtale av
problemstillinger knyttet til kommunale og interkommunale legevaktordninger.
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Spesialisthelsetjenesten vies uforholdsmessig stor oppmerksomhet i forhold til
kommunehelsetjenesten i høringsnotatet. Til tross for dette savner vi omtale av
spesialisthelsetjenestens ansvar når det gjelder folkehelsearbeid.
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