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Høringsnotat  -  Nasjonal helseplan  (  2007 - 2010 )

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sosial- og helseavdelingen har desverre hatt begrenset tid til
å sette seg inn i høringsnotatet. Vi opplever at Nasjonal helseplan er et viktig dokument og
høringsutkastet oppfyller våre forventninger på flere områder. Vi ønsker allikevel å komme
med noen kommentarer.

Helseplanens utfordringsdel beskriver manglende ansvar for forløp og flaskehalser mellom
sektorer. Det vises til rapporter fra Helsetilsynet, men kun tilsynsrapporter fra
spesialisthelsetjenesten. Helsetilsynet har gjennomført flere viktige tilsyn med kommunale
tjenester, som for eksempel tilsynet i forhold til voksne med langvarige behov for helse- og
sosialtjenester. Dette tilsynet viste nettopp sektorvise tjenester som manglet samhandling
mellom sektorene. Vi så stor mangel på systematikk i å etablere samhandlingspraksis på tvers
av de etablerte fag- og tjenesteområder. Høringsutkastet synes å konkludere med
samhandlingsbehov mellom nivåene i helsevesenet, men mangler fokus på det store
samhandlingsbehovet på tvers innen samme nivå.

Kommunene har ansvaret for befolkningens basale helse- og sosialtjenester. Nasjonal
helseplan virker å legge for lite vekt på hva bruker/pasient har behov for i
primærhelsetjenesten og en kan få inntrykk av at det er akuttmedisin og
spesialisthelsetjeneste som er utgangspunkt for tverrfaglighet og samhandling.

Habilitering og rehabilitering setter særlige krav til tverrfaglighet og samhandling både på
tvers av og mellom nivåene i helsevesenet. Det arbeides med en Nasjonal strategi for
habilitering og rehabilitering og temaet kunne godt hatt en mer sentral plass i planen.

Fastlegene har fått stor plass, men det står lite om deres samhandlingsansvar i tverrfaglig
sammenheng. Både som Fylkesmann og Helsetilsyn opplever vi til stadighet at andre
faggrupper savner legenes deltakelse i tverrfaglige fora enten det gjelder enkeltpasienter eller
mer strategisk arbeid i kommunehelsetjenesten. Andre viktige fagområder i
kommunehelsetjenesten, som for eksempel fysioterapitjenesten, er knapt nevnt.

Vi stiller også spørsmål om planen i det hele tatt burde hete "Nasjonal helseplan". På områder
hvor helsevesenet står overfor store utfordringer, som rehabilitering, psykiatri og rusfeltet, er
sosialtjenesten en avgjørende samarbeidspartner og denne viktige sammehengen kunne vært
understreket gjennom å lage en helse- og sosialplan.
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Helseplanen sier lite om betydningen av frivillig sektor. Frivillige organisasjoner spiller en
betydelig rolle på alle nivå og har vært en viktig faktor i utviklingen av vårt helse- og
sosialvesen.

Kjønn er en viktig faktor både når det gjelder tilbud og etterspørsel etter helsetjenester. Dette
har ikke fått noen plass i planen.

Vi har hatt gleden av å lese høringssvaret til Fylkesmannen i Rogaland, sosial- og
helseavdelingen. Dette svaret berører en del området som ikke er tatt opp i vårt svar. Sosial-
og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil gjerne stille seg bak de
påpekningene som er gjort der.

Med hilsen

Jan Vaage (e.f.) Ragnar Hermstad
fylkeslege ass.fylkeslege


