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Høring - Nasjonal helseplan  (2007-2010 )-  høringsuttalelse

Spørsmål til høringsinstansene:

1) Er det andre forhold som bør trekkes fram i omtale av status? - Nei.

2) Er det lagt vekt på de mest sentrale utfordringene? - Ja.

3) Hva bør stå sentralt i de strategier og tiltak som skal møte utfordringene? - God forankring
av strategier og tiltak hos alle samarbeidspartnerne og pasientene.

4) Hvilke prosesser bør gjennomføres før strategier og tiltak besluttes? Kommunene/
helsetjenesten må også få ta aktiv del i prosessene for strategiene og tiltakene er besluttet!

Det står mange fine ting i Nasjonal helseplan, men ingenting om hvordan dette skal
finansieres eller hvor resursene skal taes fra. Det hadde vart interessant å få hvite mer om
dette!

Det nevnes at det skal være: "Et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av sosial
bakgrunn, er et sentralt mål for norsk helse- og omsorgspolitikk". Vi bemerker oss at
helseforetakene fiinksjonsfordeler og planlegger å legge ned visse funksjoner som f. eks akutt
kirurgien på Helgelanssykehuset avdeling Mosjøen - da vil vi påstå at de sentrale målene ikke
overholdes og kanskje spesielt ikke ute i distrikts Norge?

5.2 I status for psykisk helsevern står det at "fastleger er for lite involvert i tverrfaglig
samarbeid særlig i forhold til barn og unge" - her må det være individuelle forskjeller, i
Hattfjelldal kommune har vi en mangeårig tradisjon for ett tverrfaglig samarbeid!
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