
Vedlegg 2 

Høringsuttalelser – kortversjon  
 

Høringsinstans Stikkord 

Halden kommune 
 

Oppfatter at gjennomføring av utviklingsplanen innebærer overføring av ansvar og 
oppgaver fra helseforetaket til kommunene, og har en del kommentarer i forhold 
til dette. 
Behov for langtids døgnplasser for alvorlig psykisk syke og utfordringer med 
bistand innen alderspsykiatri. 
Forslag til samarbeid om helsefremmende og forebyggende tiltak. 

Våler kommune Forskyvning av arbeidsoppgaver fra sykehus til kommune. En villet og ønsket 
utvikling hvor det er viktig med samtidig og fullverdig ressursoverføring. 
Utfordringer med å konkurrere om de samme fagpersonene. 
Behov for døgnplasser for de alvorligst syke pasientene i psykisk helsevern. 
Viktig med samhandling, og ta hensyn til at kommunene er ulike i størrelse og 
ressurstilgang. Oppgaveoverføring krever lokalkunnskap. 

Fagforbundet Døgnkapasiteten på psykiatrisk avdeling er for lav, kapasitetsutfordringer over lang 
tid. 

Sarpsborg kommune Svært positivt med søkelys på aktiv deltakelse fra bruker/pasient og samarbeid 
mellom SØ og kommunene. Oppgaveoverføring til kommunene vil legge press på 
kommunale tjenester, og en finansieringsordning er avgjørende. Har bekymring 
knyttet til økt bruk av poliklinikk til de sykeste innen psykisk helsevern. 

Indre Østfold 
kommune 

Oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene påvirker behov for 
kompetanse og ressurser i kommunen. Påpeker at spesialisthelsetjenesten ensidig 
kan bygge ned tilbud og forvente tilsvarende oppbygging i kommunen uten 
forankring og planlegging. Har dyp uro når det gjelder tilbudet til de alvorlig psykisk 
syke. 

Hvaler kommune Ut fra folkehelsestatistikk om psykisk helse skårer Østfolds befolkning lavt, og SØ 
anbefales å ta utgangspunkt i denne når vi planlegger kapasitet. Planlegge for en 
reell kapasitets- og ressursøkning innen døgnbaserte og polikliniske 
behandlingstiltak for barn og voksne i psykisk helsevern. 

SØ, seksjon for 
habilitering (barn, 
unge og voksne) 

Innspill til endringer i teksten i pkt. 2.2 for å beskrive habiliteringsfeltet bedre. 

Mental Helse Moss og 
omegn 

«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 ivaretas disse brukerne på en 
god måte.» 

FO (felles-
organisasjonen for 
barnevern-pedagoger, 
velferdsvitere, 
sosionomer og 
vernepleiere) i SØ 

Peker på utfordringer knyttet til behandling av barn og unge med 
spiseforstyrrelser. Mener problemene kan løses ved at det opprettes egen seksjon 
for barn og unge med spiseforstyrrelser. Dagens helhetlige drift i BUPP/HABU bør 
også sees på. 

Kreftforeningen Støtter opp om etablering av stråletilbud og er opptatt av et helhetlig tilbud i hele 
pasientforløpet. Ønsker at utviklingsplanen berører frivillighet og vektlegger 
betydningen av samarbeid med frivillige organisasjoner. Berømmer sykehuset for å 
vektlegge brukermedvirkning og persontilpasset medisin. Kliniske studier må øke.  

Moss kommune Ser et taktskifte i planen; flere av spesialisthelsetjenestene skal forskyves ut til 
kommunene. Under forutsetning av at finansiering følger ordningen, stiller de seg 
positive til dette. Stiller spørsmål ved at kapasiteten for døgnplasser for voksne 
innen psykisk helsevern kan reduseres. 



Norsk 
Sykepleierforbund 
Viken 

Innspill innen områdene samhandling, arbeidsbelastning og heltid, kompetanse, 
ledelse og oppgavedeling. Peker bl.a. på at utviklingsplanen mangler tiltak rettet 
mot økt kompetanse på mangfold og migrasjonshelse. 

Høgskolen i Østfold Peker på flere svakheter i planen, bl.a. når det gjelde beskrivelse av 
virksomhetsprofil og samarbeid. De synes det er oppsiktsvekkende at sykehusets 
rolle som utdanningsaktør er fullstendig fraværende i planen. 

NAV Øst-Viken Peker på at de er utelatt under kapitlet om samarbeid, og spør om de burde inngå i 
samarbeidsutvalg. De nevner ressurssenter for IPS, HelseIArbeid og oppfølging av 
utviklingsforstyrrelser som aktuelle/pågående samarbeidstiltak. 

Fredrikstad kommune Bekymring knyttet til habiliteringstilbudet for barn. Stiller spørsmål ved 
døgnkapasitet voksne i psykisk helsevern. Fokus på folkehelse, likeverdige 
helsetjenester og velferdsteknologi. Felles utfordringer med kompetanse og 
ressurssituasjonen, ønsker kompensasjon når oppgaver overføres. 

Marker kommune For mange reinnleggelser ettersom pasientene skrives ut for raskt. Undrende til at 
døgnplasser for voksne psykisk helsevern ikke skal økes. Ønsker ikke usunn 
konkurranse om helsepersonell. 

 


