Norges Handikapforbund NHF Flekkefjord og Omegn

Har du andre kommentarer/innspill til andre kapitler eller utviklingsplanen?
Utviklingsplan 2035 SSHF Høringsuttalelse NHF Flekkefjord og omegn representerer en gruppe
mennesker som har brukererfaring med SSHF generelt og SSF spesielt og ønsker derfor å bidra med
vårt syn på hvordan høringsutkastet framtrer for oss. Vår helse kan være en utfordring for alle.
Omgivelsene påvirker oss. Helsegevinsten er stor der trygghet og stabilitet preger tilværelsen.
Omdømmet og usikkerhet er i seg selv en faktor som påvirker både sykdomsbildet og stabilitet i
fagkompetansen. Våre tanker Hva er en utviklingsplan? En utviklingsplan skal peke på ønsket
utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte
framtidens behov og utfordringer for helsetjenester. Peker høringsutkastet for Utviklingsplanen 2035
på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket? Presentasjonsform og innhold gir oss ikke
den trygghet innen utvikling i SSF som vi trenger. Oppbygging og strategi er uklart. Forordet siste
avsnitt: «Overordnet handler Utviklingsplan 2035 om å velge en hovedretning for hvordan SSHF bør
innrette sin virksomhet» Det foreligger nå en nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) med føringer,
samt vedtatt sykehusstruktur. Dette må være retningsgivende og gi ro innenfor en trygg ramme.
Høringsutkastet drøfter unødvendige strukturspørsmål «Spesialistene innen helse søker tunge
fagmiljø der de kan få utviklet sine interesser. Det kan stå i motsetning til pasientenes ønske om
nærhet» Det må skapes interessant, utviklende kultur, til befolkningens beste, for både det generelle
og spesielle miljø i alle tre sykehus. Vi forventer beste kvalitet på alle tjenester og nivå. Nærhet gir
trygghet når du trenger det mest Styret, NHF Flekkefjord og omegn.

Utviklingsplan 2035 SSHF
Høringsuttalelse

NHF Flekkefjord og omegn representerer en gruppe mennesker som har brukererfaring med SSHF
generelt og SSF spesielt og ønsker derfor å bidra med vårt syn på hvordan høringsutkastet framtrer
for oss.
Vår helse kan være en utfordring for alle. Omgivelsene påvirker oss. Helsegevinsten er stor der
trygghet og stabilitet preger tilværelsen. Omdømmet og usikkerhet er i seg selv en faktor som
påvirker både sykdomsbildet og stabilitet i fagkompetansen.
Våre tanker

Hva er en utviklingsplan?
En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og
hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for
helsetjenester.
Peker høringsutkastet for Utviklingsplanen 2035 på ønsket utviklingsretning for sykehusene i
helseforetaket?
Presentasjonsform og innhold gir oss ikke den trygghet innen utvikling i SSF som vi trenger.
Oppbygging og strategi er uklart.
Forordet siste avsnitt:
«Overordnet handler Utviklingsplan 2035 om å velge en hovedretning for hvordan SSHF bør innrette
sin virksomhet»
Det foreligger nå en nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) med føringer, samt vedtatt
sykehusstruktur.
Dette må være retningsgivende og gi ro innenfor en trygg ramme. Høringsutkastet drøfter
unødvendige strukturspørsmål
«Spesialistene innen helse søker tunge fagmiljø der de kan få utviklet sine interesser. Det kan stå i
motsetning til pasientenes ønske om nærhet»
Det må skapes interessant, utviklende kultur, til befolkningens beste, for både det generelle og
spesielle miljø i alle tre sykehus. Vi forventer beste kvalitet på alle tjenester og nivå.
Nærhet gir trygghet når du trenger det mest
Styret,
NHF Flekkefjord og omegn.

