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Bruksanvisning

2

• Denne presentasjonen går gjennom hele Regional utviklingsplan
• Den følger rekkefølgen i planen – det betyr at du finner mer fakta 

knyttet til hvert bilde i selve planen
• Den finner du lettest på vår eksterne nettside Regionale planer og 

strategier - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)
• Det er supplert med noen eksempler under brukerstyring og 

sykehus i nettverk

• God fornøyelse!

andreas

https://helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/regionale-planer-og-strategier#regional-utviklingsplan
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• 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

Fire overordnede mål
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• 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
• Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid
• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Seks satsingsområder – et nytt
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For og med hvem
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Nøkkeltall 2019
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Norsk helsetjeneste er i verdenstoppen
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Befolkningsutvikling mot 2040
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En større utfordring for kommune enn sykehus
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Brukerstyring
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Prehabilitering
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Samvalg
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Kommunikasjon
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Samisk kultur og språk
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Fra døgn til dag til hjemme
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Måltall: 15%

HSØ 2021: 13.8%
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Brukerstyring er på vei inn i alle helseforetak
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Brukerstyring – sykehus når du trenger det 
1 2 3Spørreskjema i stedet for oppmøte Sortering av svar

Kontroll
bare ved
behov
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Virtuelt sykehus – samme kompetanse uansett dør inn
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Mercy, Cleveland, USA.
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2022: 

703 prosjekter oppgavedeling/-fordeling i Helse Sør-
Øst
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Framskriving – vi planlegger ikke lenger for 
uspesifisert oppgaveoverføring til kommunene
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Brukerstyring, hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging erstatter
«oppgaveoverføring til kommunene»
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