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HELSE2020 - HØRINGSUTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Helse 2020 er i hovedsak et dokument for spesialisthelsetjenesten og Rogaland 
fylkeskommune vil kun kommentere området hvor samhandling om folkehelsearbeid er 
sammenfallende med fylkeskommunens oppgaver.

Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune vedtok i møte 31.05.2011, sak 115/11 
enstemmig rådmannens innstilling å fremme følgende høringsinnspill til Helse 2020

1. I dokumentet nevnes ordet ”samhandling” flere plasser, men det er ikke nærmere 
konkretisert hvem som er samhandlingspartnerne. De som nevnes direkte og ofte, 
er samhandling med kommunene, men andre parter er ikke listet opp. 
Fylkesrådmannen ønsker at dokumentet i større grad konkretiserer 
samhandlingpartnere som kan være aktuelle og hvordan Helse Vest RHF ønsker at 
samhandlingen skal skje.

2. Fylkesrådmannen anmoder om at Helse Vest RHF i dokumentet Helse 2020 
oppfordrer helseforetakene om å inngå forpliktende partnerskapsavtaler med 
fylkeskommunen og fylkesmannen, for å bidra aktivt til å skape synergi i 
folkehelsearbeidet. For Rogaland gjelder dette Helse Stavanger HF og Helse Fonna 
HF.

Gjennom et partnerskap vil det også være mulig å få innsikt i forskningsbasert 
satsing og resultater. Forskning er en av fire hovedsatsingsområder i henhold til 
dokumentet.

3. I innledningen av dokumentet vises det til ulike indikatorer som tar for seg 
demografi, sykdomsbillede og behov for helsetjenester. Fylkeskommunene har et 
lovpålagt ansvar for å ha nødvendig oversikt over helsetilstand og viktige 
påvirkningsfaktorer for helse i fylket. Dette er et arbeid som er i startfasen, men bør 
være en arena for samhandling. Det bør oppfordres til at regionen samkjører disse 



indikatorene og at de gjøres tilgjengelige og koordineres for å få en helhetlig 
oversikt over helseutfordringene i fylkene. 

Hensikten med dette er å oppnå at vi i fellesskap kan etablere grunnlaget for et 
systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid i Rogaland. Denne kunnskapen 
bør danne grunnlaget for framtidig politikk og planarbeid.

4. Innovasjon og næringsutvikling er en spennende satsing sett i relasjon til helse og 
bør være et område for samhandling. Denne satsingen er i tråd med 
fylkeskommunens Regionalplan for næringsutvikling og Virkemidler for regional 
FOU og innovasjon(VRI – midler).

Fylkesutvalget kom i tillegg med følgende presiseringer (enstemmig):

5. Rogaland fylkeskommune peker på viktigheten av satsing på rekruttering til 
helsesektoren. Vi vil i den sammenheng særlig be om at det legges vekt på utvikling 
av lærlingeordningen i spesialisthelsetjenesten.

6. Rogaland fylkeskommune vil også utfordre Helse Vest til å gi innspill til utvikling av 
helsefagene i videregående opplæring.
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