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Invitasjon til høring - Utviklingsplan 2040 - Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har på oppdrag fra Helse Sør-Øst oppdatert
utviklingsplanen for sykehuset. Nåværende plan gjelder for perioden 2018-2035, og i
oppdatert versjon er det gjort aktivitetsframskrivinger til 2040.
Vi ber om høringsinnspill til alle deler av planen, og ber om særskilt tilbakemelding på
følgende spørsmål:
1. Hvordan kan sykehuset i samarbeid med kommune og bydel videreutvikle tilbudet til
særlig utsatte grupper som barn og unge, mennesker med rus- og psykisk lidelse,
personer med sammensatte og/eller kroniske lidelser?
2. Hvordan kan spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeide om å rekruttere
helsepersonell og sikre kompetanse i alle deler av helsetjenesten?
3. Hva vil være de viktigste tiltakene for helhetlige pasientforløp og faglig samarbeid på
tvers av sykehus og behandlingsnivå?
4. Hvordan bør sykehus og kommuner/bydeler samarbeide om forskning og
innovasjon?
Vi ber om høringsinnspill innen 20. mars til post@lds.no. Vennligst merk høringssvaret med
referansenr 2022/16.
Spørsmål om høringen kan rettes til spesialrådgiver Erling Moldal.
Vennlig hilsen
for Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Tone Ikdahl
Administrerende direktør, dr. med
Vedlegg:
Høringsutkast: Utviklingsplan 2040
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Pb 4970 Nydalen, 0440 Oslo
Tlf: 23 22 50 00, post@LDS.no , Org nr: NO 965 985 166 MVA
Sykehuset eies av stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg

Høringsinstanser
Bydelene:
- Gamle Oslo, postmottak@bgo.oslo.kommune.no
- Grünerløkka, postmottak@bga.oslo.kommune.no
- Sagene, postmottak@bsa.oslo.kommune.no
- St. Hanshaugen, postmottak@bsh.oslo.kommune.no
Oslo kommune, postmottak@oslo.kommune.no
- Helseetaten, postmottak@hel.oslo.kommune.no
- Sykehjemsetaten, postmottak@sye.oslo.kommune.no
- Velferdsetaten, postmottak@vel.oslo.kommune.no
- Byrådsavdelingen, postmottak@byr.oslo.kommune.no
Sykehus
- OUS, post@oslo-universitetssykehus.no
- Diakonhjemmet, postmottak@diakonsyk.no
- Ahus, postmottak@ahus.no
- Sunnaas, firmapost@sunnaas.no
Helse Sør-Øst, postmottak@helse-sorost.no
Lovisenberg sykehusapotek, Lovisenberg.oslo@apotek.no
Pasient- og brukerombudet i Oslo, post@ombudet.no
Nasjonalforeningen for folkehelse, post@nasjonalforeningen.no
Landsforeningen for hjerte og lungesyke, post@lhl.no
Kreftforeningen, post@kreftforeningen.no
Mental Helse, post@mentalhelse.no
Diabetesforbundet, post@diabetes.no
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, post@ffo.no
Oslo legeforening, oslo.legeforening@legeforeningen.no
Universitetet i Oslo, postmottak@uoi.no
OsloMet – storbyuniversitetet, post@oslomet.no
Statsforvalteren i Oslo og Akershus, sfovpost@statsforvalteren.no
Det sentrale eldreråd i Oslo; postmottak@byr.oslo.kommune.no
Ung Arena Oslo Sentrum; ungarena@bgo.oslo.kommune.no
Lovisenberg Diakonale Høgskole; post@ldh.no
Norsk Sykepleieforbund Oslo; post@nsf.no
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