
Innspill til høringsutkast «Utviklingsplan for sykehuset Østfold 2022-2037».  
 
Innledningsvis vil jeg påpeke at økonomiske tilskudd til sykehusene burde vært høyere slik at mennesker med 
alvorlige psykiske lidelser ikke skulle behøve å skyves «nedover i behandlingssystemet». 
 
I utviklingsplanen beskrives en forventet økning av eldre pasienter med psykiske og sammensatte lidelser. 
HOD21 konkluderer med at det ikke er behov for økning av antall døgnplasser for voksne, og det beskrives at et 
behov for økt døgnplassering til de alvorligst syke kan løses gjennom å forskyve behandling fra døgn til 
poliklinikk for de pasientene som best kan hjelpes på et lavere omsorgsnivå. Et satsningsområde beskrevet i 
planen er å bedre samhandlingen med kommunene i opptaksområdet, og en ønsket utviklingsretning er at 
pasienten opplever sammenhengene tjenester på tvers av sykehus og kommunen der spesialisthelsetjenester 
gis fysisk eller virtuelt, på sykehuset, hjemme hos pasienten, i ambulant virksomhet, i kommunehelsetjenesten 
og sammen med andre helsetjenester. 
 
 
Kommentar: Enkelte eldre pasienter med psykiske og sammensatte lidelser kan man forvente har vært i 
behandlingsapparatet lenge, at de har mottatt mengder relevant behandling, og at mye ressurser er brukt. 
Dermed kan man tenke seg at disse kan få et tilbud som er mindre intensiv og kostnadsbærende. Om man skal 
legge dette kostnadsargumentet til grunn, noe jeg dessverre regner med gjøres, er følgende sentralt: Pasienter 
som tidligere ville blitt tilbudt døgnplasser, må få god tilgang til polikliniske tjenester. Disse pasientene vil mest 
sannsynlig føle økt trygghet ved tilknytning til poliklinikken, og bør ikke vurderes kun ut fra hvilken klinisk nytte 
de har av behandlingen med utgangspunkt i primærsykdommen. Det må også legges en god plan ved 
overgangen til «life as usual» for disse pasientene som har vært utsatt for denne «innskrenkningen av tilbud» 
Om behandling/oppfølging i kommunene tillegges større vekt, må god kvalitet på tjenestene sikres. Dette 
krever økt samarbeid med kommunene, og anerkjennelse av at det økte ansvaret kommunene pålegges. Disse 
siste prosentene i behandlingsforløpet som da forgår i kommunene, gir en mulig fremtidig innsparing av 
ressursbruk i helsevesenet, for ikke å snakke om de menneskelige aspektene ved å oppleve økt livskvalitet for 
brukerne. Da må en forutsette økte, øremerkede kommunale bevilgninger og økt tilretteleggelse. 
 

 Ressurser spart ved redusert bruk av døgnplasser, bør forutsettes «sendt nedover» med pasientene, 
og inn via poliklinikkene og kommunene, slik at kvaliteten av behandlingen på lavere omsorgsnivå 
ivaretar disse brukerne på en god måte. 
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