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HØringsuttalelse - Utkast til Regional Utviklingsplan 2035

Vi vil innledningsvis påpeke det uheldig i at bare KS av Hovedorganisasjonene står på

høringslisten til en så viktig plan - en plan som skal være førende for utviklingen i mange år

fremover og berører mange av HSØ's private leverandører.
CatoSenteret er medlem i Virke, og viser derfor til egne høringsuttalelser fra Virke Rehab og

Virke ldeell.
Stiftelsen CatoSenteret støtter også høringsuttalelsen fra Rehabiliteringssenteret AiR gitt i brev
signert Svein Kostveit og datert L!.10.2OL8.

Ut over å støtte de ovennevnte uttalelser, vi vi for eget vedkommende bare understreke noen

få punkter:

Deltakelse (her under arbeid og helse|
De tverrfaglige spesialiserte rehabiliteringsinstitusjonene (TSR- virksomhetene) står for en stor
andel av spesialisthelsetjenestens rehabiliteringstilbud. De har stort fokus på arbeid og helse,

og setter deltakelsesperspektivet i sentrum for all rehabilitering. lkke bare arbeid, men skole,

utdanning og sosial deltakelse må stå sentralt i all rehabilitering.

Forskningssamarbeid
Når Virke Rehab initierer et FoU-nettverk på tvers av organisasjonstilknytning for å få fortgang i

nØdvendig forskning, er det samtidig uheldig at HSØ RHF ikke nevner offentlig/privat
forskningssamarbeid og legger forholdene til rette for dette.

Antibiotikaresistens
Til å møte <vår tids største helseutfordring>, synes utelukkende målet om redusert bruk av

antibiotika i institusjonene å være et alt for begrenset virkemiddel. Utv¡kling av

antibiotikaresistens må også møtes med blant annet smitteforebyggende tiltak og forskning på

a lternative behandlingsformer.
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Avhengighet av medikamenter
Planen har lite fokus på opioid-epidemien som brer raskt om seg i hele verden og som for lengst
har inntatt Norge. De kognitive bivirkningene medfører fare i trafikken, i arbeid og i forhold til å

kunne ivareta omsorgen for kommende generasjoner. Det er i dag ingen planmessig håndtering
av de som er blitt avhengige av opioider og andre avhengighetsskapende medikamenter- Det er
også lite kunnskap om effektive awenningsregimer. Vi hadde håpet at Utviklingsplanen også
fokuserte på denne store utfordringen.

Komplekse og sammensatte symptomlidelser
Andre benevnelser på denne store gruppen pasienter er MUPS, Funksjonelle Nevrobiologiske
Symptomlidelser (FND) eller Bodily Distress Syndrome (BDS). Disse pasientene opptar mye av
kapasiteten både i Kommunehelsetjenesten og Spesialisthelsetjenesten. De går runde etter
runde med stadig nye og mer sofistikerte undersøkelser, men uten at det finnes noe galt.
Langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet er svært utbredt og det har hittil
vært lite effektiv behandling å t¡lby. Ny forskning tyder imidlertid på at det er mulig å hjelpe
også disse pasientene, i all hovedsak med ikke-medikamentelle strategier. Men det krever
samordnet, tverrfaglig og tverrsektoriell innsats.

Det er behov for å se på finansieringssystemet for å legge til rette for nødvendig innsats. Det er
i dag åpenbare systemhindringer i vegen for at sykehusspesialistene kan sette av tid til
samhandling med rehabiliteringsinstitusjonene og kommunehelsetjenesten. Takstsystemet
angis som viktigste hindring, fordi det ikke finansierer aktiviteten tilstrekkelig.
Avtalene inngått med de private leverandørene har heller ikke tatt høyde for denne utviklingen
og må gjennomgås for å sikre gode behandlingsforløp.

Vi ønsker Helse Sør-Øst RHF lykke til videre med dette viktige arbeidet og stiller oss gjerne til
rådighet for mer utfyllende kommentarer om ønskelig.
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