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LHL Troms og Finnmark har i sitt styremøte 5.11. gått gjennom utkastet til regional utviklingsplan for 

Helse Nord , og som angir den strategiske retning både på kort og lengre sikt fram mot 2038. 

Faktadelen i planen viser på en meget god måte regionens særpreg og utviklingstrekk framover, 

som igjen fører til viktigheten av omstilling. 

Inndelingen i de tre viktige målområdene vil vi støtte. Vår felles helsetjeneste, Samhandling og 

samarbeid, og Medarbeideren er en god strategi for å møte utviklingstrekkene i befolkningen 

Befolkningsutviklingen og derved også utviklingen for rekruttering av kompetent helsepersonell i 

svært mange av landsdelens kommuner gir grunn til bekymring.  Pasienten vil befinne seg midt i et 

triangel bestående av nye elektroniske hjelpemidler, kommunens helsetjeneste og 

spesialisthelsetjenesten.  Tryggheten for pasienten vil da være at spesialisthelsetjenesten er aktivt 

tilstede med sin kompetanse. 

Spesialistkompetansen som bygges opp ved Universitetssykehuset Nord-Norge må komme hele 

regionen til gode, er en klar tilbakemelding fra LHL. 

Vi vil understreke strategiplanens beskrivelse av hvordan endringer i organisering og 

funksjonsfordeling berører tilstøtende tilbud, som prehospitale tjenester, rehabiliteringtilbud og 

pasienttransport. 

Habilitering og rehabilitering må løftes høyere opp. Det må utarbeides en nasjonal plan! Det gjorde 

LHL  et klart vedtak om i Landsmøtet 2022.  LHL viste da også til Statsråd Kjerkol’s uttalelse til NRK 

10.november 2021; «rehabilitering er et felt som trenger å bli løftet høyere på prioriteringslista.», og 

LHL viste også til KPMG’s konklusjon i sin evaluering av Opptrappingsplan for habilitering og 

rehabilitering 2019-2019; Utarbeid og vedta en nasjonal plan….. . 

Det trenges også klare regionale planer for opptrapping av habilitering og rehabilitering, det vil vi 

sterkt påpeke viktigheten av.  I alt for stor grad vil det bli en diskusjon om hvem som skal ha det 

økonomiske ansvaret, kommunen eller spesialisthelsetjenesten.  Erfaring viser tydelig at et godt 

spesialisert lengre treningsopphold er et utrolig viktig hjelpemiddel for pasienten for å ta vare på sin 

helse/resthelse og unngå nye behandlingsopphold.  

LHL Troms og Finnmark ønsker lykke til videre med det videre planarbeid bygd på den foreslåtte 

strategiplanen. 

 


