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Departementet har sendt ut et høringsnotat knyttet til Nasjonal helseplan og skal være en
tematisk gjennomgang av status og utfordringer som vil være sentrale. Nasjonal helseplan skal
fremlegges i tilknytning til statsbudsjettet 2007. Planen er ment å være helhetlig og skal gjøre
helsepolitikken og den samlede helsetjenesten bedre sett fra pasientens ståsted.

Departementet ønsker innspill på valg av temaer og problemstillinger, herunder:

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

Her følger kommentarer fra Trøgstad kommune,  med utgangspunkt i de 4 spørsmålene hvor
departementet ønsket innspill.

1. Er det andre forhold som bør trekkes frem i omtale av status?
Planen bringer lite nytt - status nevner generelt bare en del av det arbeidet som allerede har
pågått noen år og delvis er pålagt i lov eller forskrift.

2. Er det lagt vekt på de mest sentrale ufordringene?
Norsk helsevesen er kostbart, og på alle områder øker utgiftene. Det brukes generelt mye penger
på forskjellige typer behandling. Det er ingen tydelig etisk og moralsk linje for bruken av ressurser

Forebygging er ofret liten plass, på lik linje med folkehelsearbeidet. Sett fra kommunal side er de
ønskelig at disse aspektene styrkes betydelig i forhold til hva det er i dag.
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Vi har også en jevnt økende andel eldre og dermed blir det også en Økning av personer med
alvorlig grad av demens.  Dette er en gruppe som i stor grad ikke er på sykehus men i egne hjem
eller lokalt sykehjem.  Det savnes en betydelig styrkning av behandlingstilbudet til denne gruppen -
for kommunene er dette snakk om økonomiske ressurser. Med dagens tilskudd vil en styrking av
arbeidet for demente gå på bekostning av andre hjelpe-  og pleietrengende.
Nasjonalt og lokalt det en økende bruk av rusmidler,  dette arbeidet må løftes betylig.  Dt mangler
tilfredsstillende antall behandlingsplasser på regionalt nivå og lokalt må arbeidet styrkes, kanskje
med en opptrappingsplan på lik linje med det psykiske helsearbeidet.

3. Hva bør stå sentralt i de strategier som skal møte utfordringene?
Utfordringen må være å sette grensene for hva helsevesenet skal bruke ressurser på.
Dette kan ikke være tema i en plan, fordi det hele tiden vil være motstridene interesser.
For Øvrig er en del av utfordringene på lavere nivå omtalt under punkt 2.

4. Hvilke prosesser bør gjennomføres før strategier og tiltak besluttes?
Som anført under pkt i inneholder planen lite nytt og dette kan være avgjørende for det videre
arbeidet med planen. Slik det nå er det få strategier og tiltak som har avgjørende for planen.

Med vennlig hilsen

Erik Skauen
Forvaltningssjef
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