
Fra: Tysnes, Ole-Bjørn  
Sendt: onsdag 27. juni 2018 13:01 
Til: Sunde, Ingvild <ingvild.sunde@helse-bergen.no>; Gjesdal, Clara Beate Gram 
<clara.beate.gram.gjesdal@helse-bergen.no> 
Emne: is: Utkast til Utviklingsplan 2035 Helse Bergen HF. 

 

Ingvild, 

Jeg har nå sett mer på utviklingsplanen. Jeg mener diagnostikk og behandling av hjernesykdommer 
burde komme bedre frem under pkt 6.2.4.  

Mitt forslag er: 

Teksten under pkt 6.2.4: «Sentralt framover er spørsmålet korleis vi skal bygge vidare på 
geriatrikompetansen som finnes både i ulike einingar isjukehuset, hos dei private ideelle og i 
kommunane.» 

erstattes med: 

«Sentralt fremover vil være diagnostikk, behandling og håndtering av pasienter i den eldste 
aldergruppen. Sykdommer i hjernen vil her utgjøre en hovedutfordring. Vi må forvente at det vil 
tilkomme ny behandling av nevrodegenerative tilstander. I tillegg til spesifikk diagnostikk og 
behandling av hjernesykdommer vil pasientgruppen ha andre og sammensatte sykdommer som 
krever tilgang til geriatrisk kompetanse eller annen spesialistkompetanse. Helseforetak og kommuner 
vil måtte bygge opp kompetanse for å håndtere et økende behov for helsetjenester til den eldre 
delen av befolkningen.» 

 

Fra: Tysnes, Ole-Bjørn  
Sendt: fredag 22. juni 2018 15:02 
Til: Sunde, Ingvild <ingvild.sunde@helse-bergen.no>; Gjesdal, Clara Beate Gram 
<clara.beate.gram.gjesdal@helse-bergen.no> 
Kopi: Gilhus, Nils Erik <nils.erik.gilhus@helse-bergen.no>; Myhr, Kjell-Morten <kjell-
morten.myhr@helse-bergen.no> 
Emne: is: Dokument Utviklingsplan 2035 Helse Bergen 
 

Clara og Ingvild, 
 
INNSPILL TIL UTKAST TIL UTVIKLINGSPLANEN 2035 FOR HELSE BERGEN  
 
 
I avsnittene punkt 4.2 og 4.3 beskrives forventet sykdomsutvikling og etterspørsel etter 
helsetjenester i befolkningen. 
 
Fra Nevrologisk avdeling kan en ikke være enig i hvordan den forventede sykdomsutviklingen i 
befolkningen er beskrevet i dokumentet. Det vil åpenbart skje en demografisk endring med flere 
eldre i befolkningen. Dette vil føre til behov for endrede helsetjenester. En svært viktig årsak til 
endret helsebehov når befolkningen eldes er sykdommer i hjernen, og etter undertegnedes 
vurdering kommer dette ikke frem i dokumentet.  
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Jeg vil foreslå at det settes inn et tilleggsavsnitt under punkt 4.2 sykdomsutvikling:  
 
«Forekomsten av alvorlige hjernesykdommer knyttet til høy alder slik som Alzheimers sykdom og 
Parkinsons sykdom forventes å øke eksponentielt over de neste tiårene. Hjerneslag er hyppigere i 
eldre aldersgrupper og vil være årsak til økt belastning for helsesystemet både på helseforetaksnivå 
og på kommunalt nivå. Effekten av aldring i befolkningen vil sannsynligvis gjøre sykdommer i hjernen 
til den viktigste kostnadsdrivende utfordringen i samfunnet i de kommende tiårene».  
 


