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Behandlings    - og utredningssenter for 

mennesker med avhengighetsproblemer 

 

 

 
Til Helse Vest 

        Haugesund, den 21.10.2022 

 

Høring om Regional utviklingsplan 2023 

Vi viser til invitasjon til høring om regional utviklingsplan 2023 – 2035 for Helse Vest mottatt 

av dere den 12. september 2022 med frist for innspill til mandag 24. oktober 2022. 

 

Her kommer innspill fra oss i Blå Kors Haugaland A-Senter som siden 2015 har hatt avtale om 

innen TSB med Helse Vest. 

 

Digitalisering 

Helse Vest ønsker å benytte digitalisering i enda større grad. Både å behandle pasienter hjemme 

og å ta i bruk verktøy som forenkler og effektiviserer hverdagen. 

 

Blå Kors Haugaland A-Senter understreker viktigheten av at vi som privat, ideell aktør får 

tilgang til de samme digitale plattformer som Helse Vest benytter. I dag har vi f.eks både Dips 

og Checkware, men mangler Meona. Dette ønsker vi å få på plass da vi samarbeider tett med 

vurderingsenheter og avrusningspostene på sykehusene, hovedsakelig i Helse Fonna. 

 

Forskning 

For å sikre at private ideelle med avtale bidrar til Helse Vest sitt samfunnsoppdrag, samt 

redusere forskjellsbehandling for pasientgrupper som har større andel private ideelle 

behandlingsbidrag (som TSB) foreslås følgende: 

- Private ideelle med avtale gis tilgang til å søke Helse Vests forsknings og 

innovasjonsmidler innenfor avtaleperioden 

- Private ideelle gis tilgang til å søke såkornmidler innenfor avtaleperioden 

- Private ideelle gis tilgang til å søke om kvalitetsforbedringsmidler innenfor 

avtaleperioden 

- Private ideelle med avtale kan nomineres til kvalitetspris innenfor avtaleperioden 

- Private ideelle med avtale inviteres til relevante pasient og kvalitetsforbedringsfora 

innenfor avtaleperioden 

 

Overnevnte innebærer at en likestilles med andre private ideelle som Betanien, Haraldsplass, 

Solli DPS, Voss DPS etc. 

 

Vennlig hilsen 

Blå Kors Haugaland A-Senter  

 
……………………… 

Arve Kambe 

Direktør 

  
Telefon: 52 73 30 01 

Mobil: 95 08 56 49 

E-post: arve.kambe@bk-vest.no  
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