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HØRINGSUTTALELSE REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 HELSE NORD

Høringsnotat regional utviklingsplan 2035 Helse Nord har vært lest i Sør-Varanger kommune
med stor interesse. Vi prøver å følge med på det som skjer både i Finnmarkssykehuset og i
Helse Nord generelt, og vi er av den oppfatning at det har vært gjort mye godt arbeid siden
foretaksreformen kom. Når det gjelder «regional utviklingsplan 2035» ser vi imidlertid det er
et svært langt tidsrom planen er laget for, den er lite konkret og det er derfor vanskelig å
komme med konkrete tilbakemeldinger. Tidsperioden er lang, særlig i en tid hvor utviklingen
på mange fronter skjer med så stor hastighet at det kan være vanskelig å se bare noen få år
fremover. Det fortoner seg derfor ambisiøst å si noe 20 år frem i tid. «Krystallkulen» virker
ikke så lenge i våre dager.
Planen er generell, noe den selvfølgelig må være når tidsperspektivet er så langt, men det gjør
at innholdet blir mer preget av fyndord enn konkrete tiltak; videreutvikle, styrke, øke, bedre
og arbeide for er gjennomgangsord i planen. Det er selvfølgelig vanskelig å være uenig i slike
ord, men hva innholdet blir vet vi jo ikke. Planen er logisk og godt oppbygget og det er
selvfølgelig vanskelig ikke å være enig i mesteparten av planen, men det blir på et generelt
grunnlag. Konkrete tilbakemeldinger fra en mellomstor kommune med en liten helsetjeneste
blir derfor meget vanskelig. Kanskje tidsperspektivet er for langt og ambisiøst? Trolig har at
4-års planer større verdi for enkeltkommuner fordi de kan være mer konkrete. Kanskje en plan
for de neste nesten 20 år bare skulle peke ut noen få satsningsområder uten å gå nærmere inn
på disse? Det vi med sikkerhet vet er at fremtiden er usikker.
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