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1. Hva saken gjelder 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst i desember 
2018 (sak 114-2018).  
 
Med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (Meld. St. 7 (2019-2020)) og 
oppdrag i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene den 14. januar 2020, er det 
utarbeidet en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Veilederen ble vedtatt av styret i 
Helse Sør-Øst RHF i desember 2020 (sak 148-2020).  
 
Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner (sak 043-2021) ble vedtatt av 
styret i Helse Sør-Øst RHF den 22. april 2021. Styret ba om en egen sak for arbeidet med 
regional utviklingsplan, herunder organisering av og tidsplan for arbeidet. 
 
Denne saken beskriver kort planen for oppdatering av Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 
2035 (heretter kalt Regional utviklingsplan). 
 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
Prosess og prinsipper 
Arbeidet med å revidere den Regionale utviklingsplanen forankres i en styringsgruppe 
bestående av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF, konserntillitsvalgte og brukere.  
 
Det legges opp til en åpen og inkluderende prosess slik det er beskrevet i veileder for 
utviklingsplaner. Erfaringen fra forrige runde er at involvering og åpenhet bidrar til en 
bedre plan. I arbeidet med oppdateringen vil det legges vekt på å involvere brukerutvalg, 
egne ansatte, tillitsvalgte, verneombud, og eksterne interessenter. Eksterne interessenter 
omfatter blant andre alle kommunene i regionen, relevante organisasjoner og private 
leverandører av helsetjenester. 
 
Oppdatert regional utviklingsplan skal sendes på bred høring med minimum tre måneders 
høringsfrist. 
 
Tidslinje 
Oppdatert plan foreslås lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for statusoppdatering og 
innspill i første styremøte i 2022, og for ny behandling i styremøtet i april 2022 før planen 
sendes til høring. Det tas sikte på å sende planen på høring 1. mai 2022. Oppdatert regional 
utviklingsplan legges frem for endelig behandling i styret i oktober 2022. Fristen for 
oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet er innen utgangen av 2022. 
 
Om innhold i planen 
Regional utviklingsplan har i dag fem satsningsområder:  

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester  
3. Redusere uønsket variasjon  
4. Mer tid til pasientrettet arbeid  
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste   
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I oppdatert regional utviklingsplan vil satsingsområdene oppdateres, og nye føringer fra 
Nasjonal helse- og sykehusplan og fra gjeldende oppdragsdokumenter vil inkluderes. I stor 
grad sammenfaller føringene i disse dokumentene med de prioriteringer Helse Sør-Øst RHF 
har lagt til grunn i dagens plan. 
 
Noen spesifikke punkter er kommet til gjennom foretaksmøter i 2020 og 2021: 

• Prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette 
planarbeidet skal være tuftet på felles planlegging og utvikling i helsefellesskapene. 
Barn og unge, voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige 
eldre og personer med flere kroniske lidelser skal prioriteres i dette arbeidet. 

• Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i samarbeid med 
kommunene. Fastsette konkrete mål for flytting av tjenester hjem til pasientene ved 
hjelp av teknologi. 

• Gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene og foreslå 
forbedringstiltak.  

• Lage en plan for å oppnå tilstrekkelig kompetanse. Det skal legges til rette for 
livslang læring og en heltidskultur. Sykepleiere og helsefagarbeidere skal gis 
prioritet i dette planarbeidet. 

• Planlegge for å ha tilstrekkelig kompetanse i samisk språk og samisk 
kulturforståelse.  

 
De samme strategier og planer legges til grunn for arbeidet med å oppdatere den regional 
utviklingsplanen som for helseforetakenes utviklingsplaner (sak 043-2021).  
 
Framskrivninger 
Framskrivning av aktivitet i Regional utviklingsplan vil basere seg på en felles nasjonal 
modell, hvor det også skal gjøres framskrivninger av aktivitet innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Arbeidet med framskrivninger koordineres av en 
interregional arbeidsgruppe for framskrivninger som ledes av Helse Sør-Øst RHF. Helse Vest 
RHF har ansvar for bemanningsmodellen. 
 
Beredskap 
Koronapandemien har gitt helseforetakene godt grunnlag for å vurdere dagens 
beredskapskapasitet, samt vurdere innen hvilke områder det er behov for å styrke 
kompetanse og/eller kapasitet. Erfaringer og vurderinger fra koronapandemien, samt tiltak 
for å styrke beredskap for å håndtere større hendelser skal beskrives kort både i lokale 
utviklingsplaner og den regionale utviklingsplanen. 

Samarbeid med helseforetakene 
Som beskrevet i sak 43-2021 Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner, 
vil Helse Sør-Øst RHF bidra til dialog mellom helseforetakene i utformingen av 
utviklingsplanene. Dette vil skje gjennom dialogmøter og ved å legge til rette for seminarer 
om aktuelle tema. I første dialogmøte 23. juni 2021 ble det diskutert hvilke temaer som bør 
adresseres i fellesskap. Neste møte 9. september vil ha framskrivninger, pandemi og 
beredskap, helsefellesskap, organisering av akuttmottak samt kapasitet og organisering 
innen psykisk helse som tema. Samtidig vil videre behov for felles temamøter avklares. 
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Dialog med regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte 
Det har vært dialog med regionalt brukerutvalg og de konserntillitsvalgte om ønsket 
arbeidsform. Både regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte ønsker bred involvering og 
at arbeidet forankres i en styringsgruppe slik det ble gjort ved utarbeidelse av nåværende 
plan.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør viser til at Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst ligger 
til grunn for utviklingen i regionen frem mot 2035 og har fire hovedmål:  

• Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 
spesialiserte helsetjenester  

• Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer  
• Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til 

pasientbehandling  
• Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

 
Det er en styrke for det langsiktige utviklingsarbeidet i regionen at overordnede mål og 
retning for utviklingen ligger fast. Arbeidet med nye utviklingsplaner vil i lys av dette 
innebære en rullering av eksisterende planverk, samtidig som den oppdaterte planen må ta 
opp i seg nye tema, føringer og oppdrag.  
 
Da den den forrige planen ble utarbeidet forelå det ikke framskrivinger innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Disse områdene vil derfor omtales 
særskilt i den reviderte og oppdaterte utviklingsplanen. 
 
Administrerende direktør vil understreke at gode prosesser forutsetter god involvering av 
brukere, egne ansatte, tillitsvalgte, verneombud samt samarbeidspartnere. Oppdatert 
regional utviklingsplan skal sendes på høring og behandles i styret før den oversendes til 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Administrerende direktør inviterer styret til å slutte seg til planen for arbeidet med 
oppdatert regional utviklingsplan slik den er beskrevet i denne saken.  
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Regional%20utviklingsplan_endelig%20og%20godkjent%20versjon.pdf
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