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Innleiing/om saka
Haraldsplass Diakonale sykehus har laget ny utviklingsplan 2022-2035. Planen er nå på en
innspillsrunde til kommunene i Helse Bergen sitt nedslagsfelt og andre samarbeidsparter. Som
tidligere meldt skal saken opp på samarbeidsmøtene i mars for å få dialog og innspill til den digitale
planen.

Bakgrunn
En utviklingsplan er en overordnet plan som beskriver hvordan sykehusene vil utvikle virksomheten
for å møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester. Alle sykehusene i Helse Vest, inkludert privat
ideelle, har fått i sine bestillinger at det skal utarbeides utviklingsplaner i 2021. Disse er viktige
innspill til den regionale utviklingsplanen Helse Vest RHF skal utarbeide gjennom 2022. Alle de fire
RHF-ene sine utviklingsplaner vil danne grunnlag for den nye nasjonale Helse- og
samhandlingsplanen som regjeringen skal legge frem i 2023. Helse Vest RHF har utsatt frist for
endelig plan, ny frist er satt til første kvartal 2022.

Drøfting/vurdering
Siden Helsefellesskapet ikke er på plass i vårt område, sender Haraldsplass Diakonale sykehus nå vår
digitale utviklingsplan til medlemmene i samarbeidsutvalgene og til postmottaket i kommunene,
med frist for innspill og tilbakemeldinger fredag 11.mars da siste SU er ferdig. Innspill kan enten
komme skriftlig eller muntlig i selve møtet, og det er ønske om dialog om innholdet i planen.
Innspillene vil deretter vurderes, og endelig versjon skal styrebehandles 30.03.22, og deretter sendes
Helse Vest RHF.
Planen er heldigital på våre egne nettsider, og i utkastet har vi definert fire strategiske
satsingsområder for sykehusets pasienttilbud (se illustrasjon under), med tilhørende seks
innsatsområder som skal bidra til å oppnå satsingsområdene. Geriatri har fått en stor plass i
utviklingsplanen da et sterkt senter for geriatri er særdeles viktig for eldre med sammensatte behov.
Samhandling med kommunehelsetjenesten er også helt sentral, og en av de seks innsatsområdene.
Vi har et sterkt ønske om innspill til alle deler av planen som kan leses via denne linken:
https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/om-haraldsplass/utviklingsplan-2022-2035
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Forsalg til vedtak
Samarbeidsrådet tar utviklingsplanen for Haraldsplass 2022-2035 til orientering og tilbakemeldinger
og innspill gis skriftlig eller muntlig i SU møtene innen fredag 11.mars.
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