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Nasjonal helseplan  - høring (2007-2010)

Det vises til høringsbrev datert 22.05.2006 om nasjonal helseplan for perioden 2007 - 2010. Unio
vil i den anledning vise til Norsk Sykepleierforbunds og Norsk Fysioterapeutforbunds
høringsuttalelser. I tillegg vil Unio gi noen overordnede kommentarer som følger nedenfor.

Unio savner visjoner for hvordan helsetjenestene kan videreutvikles i utkastet til nasjonal
helseplan. Planen tar i for stor grad utgangspunkt i dagens system, uten å vise retning for
hvordan dette systemet kan forbedres. Vi mener det er nødvendig med en mer prinsipiell drøfting
av organisering av og i helsesektoren. Vi kan ikke se at høringsnotatet angir løsninger eller
strategiske valg for utviklingen framover. I den grad en kurs angis, er det å stevne fram som før,
bare litt bedre.

Unio ønsker en plan som inneholder strategiske grep som tydelig er forankret i
problemforståelse/statusbeskrivelse. Planen må ha et perspektiv langt ut over fire år og være
konkret nok til å være retningsgivende for beslutninger på andre nivåer og sektorer når den er
vedtatt.

I et land med god økonomi, generelt en god helsetjeneste og innbyggere som i det store og hele
har god helse, kan det være vanskelig å gjøre nødvendige grep for å møte både eksisterende
svakheter og varslede utfordringer. Det er lett å gå inn i et "administrativt modus" og tenke at litt
mer og litt bedre på alle måter er en bærekraftig og god løsning. NSF tror ikke at en slik
tilnærming holder. Av høringsnotatet framgår ikke hvilke grep en ønsker å ta for å møte en del av
de utfordringene som skisseres.

Bruker- og mestringsperspektivet, kvalitet i tjenesten med bakgrunn i kunnskap og kompetanse,
likeverdighet i tilbud og samhandling er alle sentrale elementer i et godt helsetjenestetilbud. Unio
ønsker at virkemidlene for å oppnå dette hadde vært mer entydige og konkrete. Dette viser også
at det er behov for tettere samarbeid mellom fagutøvere, sektorer og nivåer i helsetjenesten.
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Videre savner Unio en sterkere vektlegging av det etiske perspektivet både i fagutøvelse og
samhandling.
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