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Vi viser til brev fra Helse Vest 21.03.11 der sykehuset inviteres til å gi høringsuttalelse om
den reviderte strategi- og handlingsplanen Helse 2020.

Haraldsplass Diakonale Sykehus as har med stor interesse gjennomgått det reviderte forslaget.
Det mottas positivt blant sykehusets ledere. Planen har gode mål og er passe ambisiøs, og vi
ser at foimuleringene gjør at vi må handle lokalt. Det oppleves riktig og viktig; likevel det
nok et ønske at handlingsplanen kunne vært enda mer konkret.

HDS synes det er bra at de private ideelles plass som offentlige tjenesteytere er nevnt spesielt.

Vårt sykehus har også noen punkter som vi mener ikke er tilstrekkelig ivaretatt i
planforslaget, og som vi derfor gjerne ser utdypet bedre:

1. Handlingsplanen skisserer innledningsvis demografiutviklingen med en sterkt aldrende
befolkning som en hovedutfordring, men konkretiserer ingen tiltak der eldremedisin blir angitt
som et prioritert innsatsområde.

2. På samme måte skisseres utfordringene med det sykdomspanoramaet vi forventer de neste
årene, men ingen av tiltakene ser ut til å knyttes spesielt til disse.

3. Samhandlingsreformen vil ventelig medføre store utfordringer de neste årene. Bare 1 av 35
tiltakspunkter omhandler direkte samhandling. Selv om samhandlingen mellom første og
andrelinjetjenesten er berørt også under noen andre tiltak, mener vi de kommende
utfordringene burde fått større plass i handlingsplanen.

4. Vi savner klarere føringer for en evt. modell for desentraliserte spesialisthelsetjenester, for
eksempel vilje til å ta i bruk økonomisk incentivstyring regionalt.
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5. Planen sier ganske mye om informasjon og teknologi, men den tar ikke opp spørsmålet rundt
tilgang til informasjon når du som helsepersonell virkelig trenger den. Vi mener det hadde
vært viktig å få belyst dette punktet.

Vi ser fram til å motta den ferdige strategien og handlingsplanen om ikke altfor lenge.

Med vennlig

Arnbjørn 1ôdt
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