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Dei viktige spørsmåla
• Kva er dei framtidige helseutfordringane?
– Konsekvensar av sukker, tobakk, alkohol og for lite
bevegelse

• Korleis ivaretek me brukarane og deira
behov?
– Bør me ha eit likt tilbod til innbyggarane våre uavhengig av
kva kommune dei bur i?
– Solidaritet på tvers av kommunane?

• Korleis sikrar me kompetanse og hender til å
handtere utfordringane?
– Er utfordringane så store at det er betre å stå samla for å
løyse dei enn å løyse dei kvar for oss?

Dei viktige spørsmåla
• Korleis utviklar me tenester som er robuste,
held høg kvalitet og er trygge
– Ikkje ta ta utgangspunkt i stoda i dag, men bygge oss opp
mot framtida
– Krav til fagmiljø
– Ikkje for belastande vaktordningar i høve familieliv

• Økonomi – klarer me dette over eigne
budsjett eller?
– Alle statlege reformar er underfinansierte – me kan ikkje
forvente at det vert stilt store driftsmidlar til disposisjon –
altså må me handtere meir innafor eigne budsjettrammer

Dei viktige spørsmåla?
• Kva alternativ har min kommune?
– bygge opp sjølv, samarbeide i regionen eller
samarbeide med andre?
– Kost nytte vurderingar av fleire alternativ?

• Kva skal me eventuelt samarbeide i regionen om?
– Pasientbehandling, systemoppgåver og
kompetansedeling

• Korleis skal me samarbeide med
spesialisthelsetenesta, kan me som region vere
offensive og stille krav til HF?

Vegen vidare – open og inkluderande
• Andre regionar har erkjent at utfordringane,
kompetanse‐ og rekrutteringskrava er for store til
å løyse dei åleine – vil me trekke konsekvensen
av denne kunnskapen?
• Klarer me å legge sjukehusstriden til sides og
fokusere på dei framtidige helse og
omsorgsutfordringane våre?
• Kven som vil vere med på kva vil vere avhengig av
den einskilde kommune sine behov, ønske,
økonomiske‐ og personal‐ og driftsmessige
føresetnader og evner.

