
Nas'onal helse lan 2007-2010.

Hørin suttalelse  fra f  lkeseldrerådet  i Vestfold.

Den korte høringsfristen har gjort at Vestfold fylkeskommune ikke har hatt anledning til på
vanlig måte å oversende denne saken til behandling i eldrerådet. Eldrerådet er blitt orientert
om dette. Eldrerådet har gitt arbeidsutvalget fullmakt til å avgi en uttalelse og sende denne
direkte til høringsinstansen med kopi til fylkeskommunen. En har forstått departementets
følgeskriv slik at det er anledning til dette.
Eldrerådet støtter Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse. En vil spesielt trekke fram det
som sies om økonomi og kravet om å være i balanse innen 2006-2007.
Eldrerådet har hatt representanter i Brukerutvalget ved SiV HF og i Brukerutvalget i Helse
Sør RHF siden starten i 2002 og har fulgt utviklingen på nært hold.
Selvsagt skal spesialisthelsetjenesten streve etter å holde seg innenfor gitte økonomiske
rammebetingelser. Men kravet om kortere køer og kortere ventetider og samtidig tilpasse seg
et markedspreget investerings- og avskrivningssystem som i utgangspunktet var et kompromi,
har krevd omfattende omorganiseringer over altfor kort tid. De gode intensjonene om å bedre
kvaliteten på helsetjenesten og å føre en god personalpolitikk som står om i plandokumentet
"Resept 2006", har vært stilt i bero til fordel for en sterkt resultatorientert drift. Dette som en
innledning til spørsmålet om en i Høringsnotatet har lagt vekt på de mest sentrale
utfordringene.
Det samlede finansieringssystem er modent for en omlegning. Det fremmer ikke den utvikling
som det uttrykkes ønske om i Høringsnotatet.

- Det bidrar ikke til å sette pasienten i sentrum på pasientens premisser. Spesielt gjeller
det eldre som i snitt har 2-3 diagnoser.

- Det fremmer ikke samarbeide med l.linjen. De har et helt annet økonomisk system.
- Det bygger opp under den ekstremt diagnosebaserte organiseringen av de medisinske

tjenester. Dette står i kontrast til ønsket om tverrfaglig samarbeid. Eldre ønsker seg en
spesialisttjenest som er preget av teamarbeid og som ser på hele mennesket.

- Systemet omkrig invistering i nye bygg er hentet fra industrien og passer ikke for en
virksomhet som leverer helsetjenester.

Høringsnotatet har sterke formuleringer om samhandling, Folkehelse, mestringsevne,
kronikersatsing og brukermedvirkning. Summen av dette, om det taes på alvor, er en
annen spesialisthelsetjenste enn den vi ser i dag. Det er en tjeneste som eldre gjerne ser
komme. En får ikke ved gjennomlesning Høringsnotatet inntrykk av at dette er behandlet
med den tyngde det fortjener.

Tønsberg, 22.juni 2006.
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