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Høringsuttalelse - Regional Utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst

Vedtak:
Gjerstad kommune slutter seg til Østre Agder regionråds forslag til høringsuttalelse - Helse
Sør-Øst «Regional utviklingsplan 2035».

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg:



Forslag til høringsuttalelse fra Østre Agder
Regional Utviklingsplan Helse Sør-Øst – høringsdokument med høringsbrev

Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
Helse Sør- Øst har som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan sendt «Regional
utviklingsplan 2035» på høring. I forbindelse med høringsarbeidet til «Regional utviklingsplan
2035» har kommunene i Agder gjennom sitt overordnede strategiske samarbeid (KOSS)
utarbeidet et grunnlag for felles innspill. Denne høringsuttalelsen bygger på disse samt
regionale innspill og vurderinger fra Østre Agder.
Kommunene på Agder fikk utsatt høringsfrist til 01.11.2018.

Den regionale utviklingsplanen angir ønsket utvikling frem mot 2035. I høringsbrev av 02.07
2018 bes høringsinstansene gi sine synspunkt til planens målsettinger, satsningsområder,
framskrivninger, samt innspill som omhandler samhandling med kommunene.
Planen beskriver fire satsningsområder
1.
Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi – mer brukerstyring
2.
Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
3.
Redusere uønsket variasjon – samvalg knyttes til uønsket variasjon
4.
Ta tiden tilbake – mer tid til pasientrettet arbeid
Rådmannens vurdering/merknader:
I forslaget til høringsuttalelse støttes valg av satsningsområder. Disse speiler utfordringsbildet
på en god måte, både på kort sikt og frem mot 2035, og de underbygger ambisjonen om at
spesialisthelsetjenesten i større grad skal bidra til at pasienter kan få oppfølging og behandling
utenfor sykehus, at det utvikles fleksible og nye måter å løse oppgavene på. Nye
samarbeidsformer med kommunen skal utvikles.
Det påpekes derfor at satsingene krever gode strategier og prosesser for samhandling med
kommunene. Dette kommenteres mer inngående på flere områder.
I forslaget til høringsuttalelse fremholdes forhold som er av særskilt betydning for kommunene i
Østre Agder. Dette gjelder videreutvikling og styrking av Hjertesenteret (PCI) ved sykehuset i
Arendal som regional behandlingsfunksjon og understøtte utredningsarbeidet med satsing på
universitetssykehus for å bidra til økt legerekruttering.
Melding om vedtak sendes til:
Høringsuttalelser sendes til postmottak@helse-sorost.no og merkes «Høringsuttalelse
Regional utviklingsplan 2035».

