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Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst
Vedlagt er høringsutkast til ny regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst, med frist for
høringsinnspill 30. september 2022.
Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst er en oppdatering av den eksisterende
regionale utviklingsplan. Revidert plan viderefører overordnede satsingsområder.
Læringspunkter fra arbeidet med den første planen og erfaringer med gjennomføringen er
innarbeidet. Planen samler overordnede føringer og innspill fra helseforetak og
samarbeidspartnere.
Planen har to tidsperspektiv; den langsiktige utviklingen i Helse Sør-Øst fram mot 2040 og
et kortere fireårs perspektiv. I likhet med forrige regionale utviklingsplan har den reviderte
planen fire hovedmål for utviklingen av spesialisthelsetjenesten:
 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
Helse Sør-Øst RHF mener samarbeid med brukerne er avgjørende for å lykkes framover.
Tilrettelegging for å styrke helsekompetansen hos pasienter og pårørende er lansert som et
nytt satsingsområde. De seks satsingsområdene som skal bidra til at målene nås er dermed:





Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering
Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi
Samarbeid om de som trenger det mest
Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av tjenester

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Vestfold og Telemark, Viken,
Oslo og Innlandet. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres
spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private leverandører og avtalespesialister.

Journalført i Public 360°

 Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid
 Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste
Høringsperioden skal brukes til fortsatt dialog og til videre utvikling av endelig plan som
skal styrebehandles i Helse Sør-Øst RHF i november 2022.
I den grad det er mulig henstiller vi høringsinstanser som favner flere organisasjoner om å
sende felles høringssvar.
Regional utviklingsplan 2040 og mer informasjon om høringen ligger på vår nettside:
Høring - regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)
Høringsuttalelser sendes til postmottak@helse-sorost.no og merkes «Høringsuttalelse
Regional utviklingsplan 2040». Høringsuttalelsene vil bli publisert på våre nettsider.
Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Jan Frich
viseadministrerende direktør
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