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Høring regional utviklingsplan 2035 Helse Nord .

Helseutvalget Pensjonistforbundet Nordland har følgende tilbakemeldinger på utviklingsplanen .
Punkt 6.1 Utvikling og endring må fortsette :
For om mulig å få slutt på" svingdørs " pasienter ( stadig reinnleggelse ) spesielt for den eldre befolkning
,ser vi svært positivt på at det legges opp til et bedre samarbeid med primærhelsetjenesten .Samarbeidet må
styrkes og nye samarbeidsformer utvikles ,slik at pasienter får behandling på riktig omsorgsnivå og uten
unødvendige forflytninger mellom omsorgsnivåene .
Punkt 6.2 Pasientens helsetjeneste .
Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten må bli bedre .Brukernes stemme må
vektlegges i større grad /evnt .involvere pårørende i større grad .
Punkt 6.3 Pasientbehandling og kvalitet .
Vi ser positivt på at Helse Nord vil styrke kompetansen innen eldremedisin .Ansettelse av helsepersonell
,både leger og sykepleiere med geriatrisk utdannelse .Dette vil være et positivt tilskudd til den nordnorske
aldrende befolkning .
Kvalitetsmessig bedring av tjenester til psykisk helsevern og spesialisert rus-behandling .Godt å se at Helse
Nord har dette som et satsingsområde .
Punkt 6.4 Likeverdig møte m/helsetjenesten for den samiske befolkning.
Arbeidet med å styrke et likeverdig møte med helsetjenesten for denne del av befolkningen imøtesees med
stor interesse .
Punkt 6.5 Regional utvikling og regionalt samarbeid .
Helse Nord anser dette som et så viktig punkt og beskriver samarbeid mellom enheter og nivåer som
Hovedstrategi .
Dette er etter vår mening svært positivt .Riktig funksjonsfordeling er viktig .Ikke minst er det behov for en
felles standard for legemiddelforsyningen .
Punkt 6.6 Samhandling med primærhelsetjenesten .
En godt fungerende kommunehelsetjeneste er en forutsetning for at spesialisthelsetjenesten skal fungere
optimalt .God samhandling med vekt på helhetlige pasientforløp skal være en ledetråd i alt pasientrettet
arbeid .At Helse Nord har dette som en målsetting er noe vi ser frem til med stor glede .Dette vil bli til det
beste for befolkningen .
Sluttord .
Helse Nord,s visjon .
Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse
Nord .Dette er en visjon vi fult ut støtter .
Helse Nord skal være en regional institusjon med tydelig nordnorsk profil .
Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi .Dette vil være med på å få til
sømløse overganger mellom første og andre linjen .
Pensjonistforbundet Nordland ønsker Helse Nord lykke til med gjennomføringen av den Regionale
utviklingsplan 2035
Hilsen For Pensjonistforbundet Nordland .
Olla Finseth
leder helseutvalget .
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