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SAK NR 051-2018 

REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE-SØR-ØST 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar høringsutkastet til regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst til orientering og 
gir sin tilslutning til at planen sendes på høring med de innspill som ble gitt i møtet. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 12. juni 2018 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Utkast til regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst fremlegges for styret med sikte på 
utsendelse av planen til høring. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 1. februar 2018 (sak 009-
2018) rammer og mandat for utarbeidelse av regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.  
 
I Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 (Meld. St. 11 (2015–2016) er det forutsatt at 
helseforetakene skal utarbeide utviklingsplaner. Videre skal det utarbeides regionale 
utviklingsplaner. Det er fremhevet at utviklingsplanene må kunne sees samlet slik at de legger et 
grunnlag for det samlede tjenestetilbudet i regionen. Det er gitt føringer for arbeidet i 
oppdragsdokumenter og foretaksmøter i 2016, 2017 og 2018. Den regionale planen skal beskrive 
utvikling i kortere og lengre perspektiv.  
 
Regional utviklingsplan 2035 skal danne grunnlag for at Helse Sør-Øst kan møte utviklingstrekk 
og utfordringer helsetjenesten vil stå overfor. Planen skal bidra til utvikling av gode og likeverdige 
helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk 
bakgrunn, kjønn og økonomi. 
 
Ni helseforetak og to private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst har alle utarbeidet egne 
utviklingsplaner, basert på føringer gitt i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner» som ble 
vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2016 (sak 056-2016) og regionale føringer vedtatt i 
februar 2017 (sak 008-2017). Helse Sør-Øst RHF har gjennomgått planene og integrert 
hovedpunkter fra disse i den regionale planen.  

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Den regionale utviklingsplanen gir en sammenfatning av hovedpunkter i helseforetakenes 
utviklingsplaner. Planen peker på at det er behov for å gjøre endringer i arbeidsform og 
organisering som kan sikre at tjenestene er bærekraftige på sikt. 
 
Planlegging fram mot 2035 synes langt fram i tid, spesielt med tanke på at den medisinske 
utviklingen går stadig raskere både med hensyn til utvikling av ny teknologi og arbeidsformer. 
Økt satsning på forskning og innovasjon og utveksling av informasjon i en stadig mer digitalisert 
verden, gjør at nyvinninger blir kjent og tas i bruk i et langt raskere tempo enn før. Ny 
diagnostikk, nye medisiner og behandlingsformer oppstår for raskt til at nye sykehus som bygges 
kan hensynta alle endringer. Løsningen blir å ha fleksibilitet til å håndtere endringene etter hvert.  
 
Planen slår fast at trekkene i befolkningsutviklingen er tydelige og vil vedvare utover 
planleggingsperioden. En økende levealder vil innebære at andelen eldre med store behandlings- 
og hjelpebehov vil fortsette å øke. Videre vil flere overleve livstruende sykdommer og trenge 
behandling og oppfølging over en lengre periode. Det ventes en befolkningsvekt i Helse Sør-Øst 
fram mot 2035. 
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Satsningsområder 

Regional utviklingsplan beskriver fire strategiske satsningsområder i første del av planperioden:  

1. Bedre bruk av teknologi og nye arbeidsformer- mer brukerstyring 

2. Samarbeid om de som trenger det mest- integrerte helsetjenester 

3. Redusere uønsket variasjon - samvalg viktig virkemiddel 

4. Ta tiden tilbake- mer tid for klinisk personale til pasientrettet arbeid 
 
Bruk av teknologi og nye digitale løsninger vil stå sentralt for å sikre tilstrekkelig kapasitet i 
spesialisthelsetjenesten. Disse tiltakene vil i langt større grad enn i dag gjøre helsetjenestene 
tilgjengelig for pasientene uavhengig av tid og sted. Teknologien legger til rette for fleksible 
forløp styrt ut ifra pasientens behov, såkalt brukerstyrt behandling. Ved å legge til rette for 
pasient- og brukermedvirkning gjennom digital kanaler vil man i større grad kunne gjøre 
pasienten til en aktiv medspiller i behandlingsforløpet og på den måten overføre oppgaver fra 
helsetjenesten til pasientene selv.  
 
Fem prosent av pasientene i Helse Sør-Øst bruker om lag 48 prosent av ressursene, mens en 
prosent bruker om lag 22 prosent. «Fem prosent gruppen» hadde årlig i snitt 17 kontakter med 
sykehuset, 19 dager liggetid og fikk behandling for 3,5 ulike hoveddiagnoser. 56 prosent av disse 
pasientene hadde en eller flere reinnleggelser. Internasjonale erfaringer viser at det er mulig å 
håndtere gruppen av storforbrukere bedre, gjennom økt integrasjon og samarbeid.  
 

Framskrivninger 

I spesialisthelsetjenesten benyttes i dag to modeller for å framskrive aktivitet og kapasitetsbehov, 
«Sykehusbyggmodellen» og «Nasjonal bemanningsmodell». Modellene beregner behov for areal 
og bemanning basert på beregnet aktivitet for framskrivingsperioden.  
 
Framskrevet kapasitetsbehov (areal) beregnes i dag ved hjelp av «Sykehusbyggmodellen», ved å ta 
utgangspunkt i et basisår og framskrive aktiviteten i basisåret med:  

 Statistisk sentralbyrå (SSB) sine framskrivninger av demografi og befolkningsvekst 

 Kvalitative vurderinger av forventet sykdomsutvikling 

 Andre modifiserende endringsfaktorer  
- overføring til kommunene 
- effektivisering (redusert liggetid)  
- overføring av aktivitet fra døgn til dag og poliklinikk 

 
De modifiserende faktorene er lagt inn i modellen for å beregne arealer, inkludert den relative 
reduksjonen av senger som følge av utviklingen i helsetjenesten.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i 2014 å benytte «høy utnyttelsesgrad» som 
grunnforutsetning ved planlegging av byggeprosjekter (sak 090-2014). Dette innebærer bl.a. at 
man har planlagt med følgende utnyttelsesgrader innen somatiske helsetjenester:  

 365 dagers drift for senger 

 90 prosents utnyttelsesgrad for normalsenger 

 80 prosent utnyttelsesgrad for observasjonssenger  

 75 prosent utnyttelsesgrad for pasienthotell 

 240 dagers drift av dagenheter, poliklinikker og operasjonsrom, samt 10 timers drift  
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En målsetting med regional utviklingsplan har vært å revurdere modellen for framskrivninger, og 
en ny modell omtales i planens kapittel 6.6. Følgende utnyttelsesgrader er foreslått innen 
somatiske helsetjenester:  

 365 dagers drift for senger 

 85 prosents utnyttelsesgrad for normalsenger 

 75 prosent utnyttelsesgrad for observasjonssenter  

 75 prosent utnyttelsesgrad for pasienthotell 

 230 dagers drift av dagenheter, poliklinikker og operasjonsrom, samt 8 timers drift  
 
Når det gjelder endringsfaktorene er disse foreslått modifisert i ny framskrivningsmodell basert 
på nye tiltak det vil arbeides med i planperioden: 

 Bedre bruk av teknologi og nye arbeidsformer - mer brukerstyring 

 Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester 
 
Det estimeres at det fortsatt vil skje en overføring fra døgn til dag og poliklinikk som før. 
 

Videre prosess  

Utkast til regional plan er planlagt sendt på bred høring i perioden 1. juli – 15. oktober 2018. 
Parallelt vil det regionale foretaket arbeide med en tiltaksplan for planperioden med vekt på 
perioden fram mot 2025. Den regionale utviklingsplanen vil bli gjenstand for justeringer etter 
høringsrunden og forelagt styret i desember 2018.  
 
Arbeidet med planen har vært ledet av en styringsgruppe som består av ledergruppen i Helse Sør-
Øst RHF, leder og nestleder i brukerutvalget og konserntillitsvalgte. Styringsgruppen vil 
videreføres for å lede arbeidet med forslag til gjennomføringsplan og justering av planen etter at 
høringsrunden er over. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør mener regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst svarer på 
oppdraget som ble gitt i mandatet og at arbeidet har vært gjennomført i tråd med føringer fra 
styret. 
 
Administrerende direktør ber om styrets tilslutning til at planen sendes på høring. Styret vil få 
fremlagt en endelig plan i desember 2018.       
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Utkast til regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst 
 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 


