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Utviklingsplan 2035 – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus –
invitasjon til innspill
«NKS Olaviken er den største aktøren innen fagområdet alderspsykiatri i felles opptaksområde med
Helse Bergen. Vi er en aktiv pådriver for utvikling av et felles bærekraftig alderspsykiatrisk fagmiljø.
Vi er i førersetet i forhold til tjenesteinnovasjon for å skape et «utadvendt sykehus» og bringe
spesialistkompetanse ut til pasientene.
Vi skal i årene fremover i økende grad bringe den høyt spesialiserte alderspsykiatriske kompetansen
ut til pasientene i kommunene og DPS, heller enn at veksten i behov av alderspsykiatriske tjenester
løses med flere senger og flytting av eldre og svært syke pasienter mellom helsetjenestenivåer.
Vi skal differensiere tjenester for å i større grad kunne møte behov knyttet mot den enkelte pasient.
Vi skal øke samhandlingen mot andre deler av spesialisthelsetjenesten og kommunene, herunder
koordinere det samlede alderspsykiatriske spesialisttilbudet i felles opptaksområde («rett pasient på
rett sted til rett tid»).»

Ovennevnte tekst er del av sammendraget i NKS Olavikens Utviklingsplan 2035, og gjenspeiler
kortfattet våre ambisjoner.
Som del av Helse Vest RHF`s «sørge for ansvar» innen spesialisthelsetjenesten, har også NKS Olaviken
krav til å definere en overordnet plan med langsiktig perspektiv, dette i tillegg til eksempelvis
fireårige strategi-og handlingsplaner.
Ut fra ulike årsaker knyttet til tidspress, pandemi og annet har en dessverre ikke fått inkludert
kommunene tett nok i utformingsprosessen av planen som her er vedlagt. Imidlertid har NKS
Olaviken fortløpende en så tett og god dialog med sine kommunale samarbeidspartnere, at vi tror
planen vil kunne speile fokus-og satsingsområder kommunene både vil kjenne seg igjen i, og være
enige i er sentrale ift å løse felles utfordringer i årene fremover.
I tillegg til at vi mener planen fanger opp sentrale utviklingsområder på tvers av vår virksomhet og
kommunene, er den og i stor grad samstemt mot gode samarbeidspartnere innen
spesialisthelsetjenesten, herunder bl.a. Helse Bergens pågående arbeid «Psykisk helsevern for
framtida» - i denne sammenheng deler som belyser felles utfordringer knyttet mot eldre med
sammensatte lidelser (alderspsykiatri) og i tillegg samarbeidet mot geriatrien (Haraldsplass Diakonale
sykehus).
Utviklingsplanens tre «søyler» er tuftet nettopp på samhandling – med kommunene og på tvers av
spesialisthelsetjenesten. I tillegg til fokus på intern endringsvilje og innovasjon.

Eldreveksten, inkludert økning i antall alvorlig syke, i denne sammenheng spesielt psykisk syke eldre
og eldre med sammensatte lidelser, representerer store utfordringer for helsetjenesten både i dag og
videre i årene fremover.
Utfordringer som må møtes sammen, på tvers av kommuner og spesialister og på tvers av
spesialister. Innen rammen av tenkningen rundt «Helsefellesskapet» og «Vår felles helsetjeneste».
NKS Olaviken inviterer med dette både kommuner og samarbeidsparter innen
spesialisthelsetjenesten i felles opptaksområde til innspill på vår utviklingsplan mot 2035.
Vi ønsker tilbakemeldinger på hele planen, men spesielt knyttet til delene:



5. Analyse og veivalg
6. Målbilde, tiltak og organisering for pasientens helsetjeneste

Innspillsfrist
Vi tillater oss å sette en frist for innspill for kommunene direkte og via Su-ene til 18.mars.
Dette ut fra hensyn til vår videre saksbehandling internt og ift vår frist for levering av endelig plan til
vår oppdragsgiver Helse Vest RHF.
Så langt det er praktisk mulig vil NKS Olaviken kunne inviteres til videre dialog direkte med den
enkelte kommune og i SU-møtene i starten av mars. Det samme gjelder og for våre gode
samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten.
Slik ønsker vi å sikre at vår Utviklingsplan 2035 blir et best mulig felles arbeidsredskap – for å nå felles
mål for våre felles pasienter i årene fremover.

Send evt innspill til følgende adresse: olaviken@olaviken.no
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