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Høringsuttalelse 
Helse 2020 – Strategi for helseregionen

Strategidokumentet Helse 2020 er et godt og tjenlig dokument for utarbeidelse av 
strategi-, plan- og handlingsdokument lokalt. Helse 2020 er sammen med Nasjonal 
helse- og omsorgsplan, Regional plan for psykisk helse og bestillingsdokumentet fra Helse 
Vest det samlede grunnlag for tjenesteutviklingen ved Jæren DPS.

Jæren DPS vil også i fortsettelsen arbeide for å oppfylle de krav og forventninger som hviler 
på en privat ideell aktør i helseregionen. For Jæren DPS innebærer dette at institusjonen er i 
forkant av utviklingen innenfor prioriterte områder som kvalitet, pasientsikkerhet, 
prioriteringsbehandling og samhandling (Jmf. 6.1.3). 

Kommentarer:

- Jmf. 3.2. Jæren DPS har samhandling med 1.linjetjenesten som ett av sine prioriterte 
satsingsområder. Som følge av samhandlingsreformen innebærer dette at deler av 
behandlingstilbudet som i dag administreres fra Jæren DPS, blir overtatt av 
kommunene på Jæren, og med Jæren DPS som samarbeidspart. Helse 2020 inneholder 
flere spesifikke områder for samhandling, men det sies ikke noe om økonomiske 
modeller for samhandlingen. Aktuelt for Jæren DPS er samarbeidet med kommunene 
om Lærings- og mestringssenter og fysisk aktivitet, og plan om å inkludere disse 
tiltakene i kommunalt lokalmedisinsk senter og/eller frisklivssentral. 

- Jmf. 6.2.1. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) vil i årene fremover være en 
av de største utfordringene som psykisk helsevern og DPS’ene står overfor. Økt 
ansvar og oppgaver innenfor dette feltet vil fordre økte ressurser både i form av 
kompetanse og personell, i tillegg til bygningsmessige fasiliteter som gjør TSB mulig. 
Videre vil TSB innenfor spesialisthelsetjenesten utfordre samarbeidet med 
1.linjetjenesten ved at roller og ansvar defineres og redefineres gjennom et tjenlig 
samarbeid med alle aktører. Det er ønskelig at det gjennomgående i 
strategidokumentets struktur, og særlig i forhold til TSB, fremkommer noen 
avgrensninger og presiseringer om hva som forventes ivaretatt av 1.linjetjenesten.
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