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 … pasientens behov skal være førende for tjenestens innhold og struktur.  
 
… pasienten er ikke et medisinsk problem men først og fremst et menneske, en 
kunde som har behov for vår service         
 

Brukerutvalget Helse Sør-Øst 
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1 Innledning 

1.1 Grunnleggende forankring  

 
Loven og helsepolitikken 
 
Virksomheten til Helse Sør-Øst er tuftet på lovverket, med særlig vekt på helseforetaksloven, 
spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Rammene for virksomheten er 
nærmere definert i vedtektene. Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til det regionale 
helseforetaket konkretiseres og utdypes i nasjonal heleplan, oppdragsdokument og 
foretaksmøter.  
 
Oppgaven består i å gi et kvalitetsmessig godt helsetilbud til den enkelte. Samtidig skal de 
store samfunnsmessige verdier i spesialisthelsetjenesten; personell, kompetanse, utstyr og 
bygg, forvaltes på en god og fremtidsrettet måte. 
 
Visjon og verdigrunnlag 
 
Helse Sør-Østs visjon er å skape: 
 

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi 

 
Helsetjenestens kvalitet måles i møtet med den enkelte pasient. Helsetjenesten har ansvar 
for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets 
ressurser. Helse Sør-Øst vil drive sin virksomhet verdibasert. De tre nasjonale verdiene 
”kvalitet”, ”trygghet” og ”respekt” er i Helse Sør-Øst omsatt til følgende normer for 
virksomheten:  
 

 Åpenhet og involvering 
- i måten vi arbeider på, i våre prosesser 

 
 Respekt og forutsigbarhet 
- i måten vi møter hverandre på  

 
 Kvalitet og kunnskap 
- er vår virksomhet basert på og skal våre beslutninger være bygget på 
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Helse Sør-Øst og omgivelsene 

 
Åpenhet og ærlighet er en forutsetning for tillit og god kommunikasjon både internt og 
eksternt. God kommunikasjon er avgjørende for å lykkes – og for at medarbeiderne skal se 
nye muligheter for seg selv og for virksomheten.  
 
Sykehusene i Norge er – og skal være – i offentlighetens søkelys. Det erkjennes at Helse 
Sør-Øst sin troverdighet bygger på aktiv, åpen og ærlig kommunikasjon.  
 
Helse Sør-Øst står overfor store endringer og omstillinger. I slike faser er det vesentlig at alle 
kjenner og utfører sitt ansvar for å informere og å involvere. Samtidig er det nødvendig at 
medarbeidere og ledere på alle nivå i foretaksgruppen har god kjennskap og faktakunnskap 
om ulike endringsplaner og prioriterte områder. Slik kan foretaksgruppen fremstå samlet og 
koordinert med kommunikasjon basert på god innsikt og kunnskap. 
 
Kommunikasjon handler om å dele kunnskap og å skape forståelse. Medarbeideres aktive 
deltakelse og involvering, med basis i arbeidsmiljølov og overenskomster, er konkretisert i 12 
prinsipper for medvirkning. Deltakelse i prosesser frem mot beslutninger er en viktig 
forutsetning for å bygge lojalitet innad i organisasjonen – og for å skape tillit i forholdet til 
omverdenen.  
 
Medarbeidere er den viktigste aktøren for at Helse Sør-Øst skal nå sine overordnede mål. 
For at medarbeidere skal kunne utøve sine plikter og retter som arbeidstaker er det viktig at 
informasjonen er tilrettelagt.  
 
69.000 medarbeidere i Helse Sør-Øst er hovedmålgruppen i kommunikasjonsarbeidet og 
skal gjennom informasjon gis mulighet for å være aktiv i prosesser knyttet til både faglig, 
organisatoriske og administrative prioriteringer i regionen.  
Ved å styrke kommunikasjonen med målgruppen kan denne også bli en viktig kanal for 
andre målgrupper, spesielt i forhold til pasienter og pårørende.  
 

 



 

 5

  
Helse Sør-Øst forholder seg til mange, og svært ulike eksterne målgrupper.  
 
Helse Sør-Øst har følgende prinsipper for kommunikasjonsarbeidet: 
 

 Bidra til å bygge tillit mellom helsetjenesten og allmennheten generelt og mellom 
tjenesteyter og pasient spesielt. Helse Sør-Øst har ansvar for å bygge, opprettholde 
og videreutvikle dette tillitsforholdet 

 Ansvar for å gi den informasjon som er nødvendig for at allmennheten skal kunne 
ivareta sine rettigheter 

 Organisere en aktiv informasjonsfunksjon overfor brukere, allmennheten og media 
 Gjennom aktiv informasjon skape en åpenhetskultur 
 Underbygge og bære egne og nasjonale verdier 

 

 
 
 
Styringsmodell og konsernorganisering 
 
Ledelsesstruktur og organiseringen skal sikre at Helse Sør-Øst RHF på en optimal måte kan 
ivareta de mål og oppdrag som eier og styret har fastsatt.  
 
Med utgangspunkt i visjon og verdigrunnlag vil Helse Sør-Øst RHF styre underliggende 
helseforetak gjennom to hovedinstrumenter; driftsavtale, som er den årlige bestillingen av 
helsetjenester med tilhørende budsjettbevilgning, og vedtak som fattes i foretaksmøtene. I 
tillegg vil det med basis i direktørmøter være tett og løpende kontakt mellom det regionale 
helseforetaket og helseforetakene. Helseforetakenes styreledere er i stor grad ansatt i Helse 
Sør-Øst RHF. Det vil være nær og formalisert kontakt med brukere og tillitsvalgte på RHF- og 
HF-nivå. 
 
Det juridiske rammeverket sikres oppfylt gjennom et helhetlig kvalitetssystem.  Det er 
styrenes oppgave å påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og 
helseforetaksgruppen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte.  
 
 
 

Statens kommunikasjonspolitikk er førende og ligger til grunn for arbeidet med 
informasjon i foretaksgruppen:  
 

 Kommunikasjonsprinsippet – all informasjonsvirksomhet skal i størst mulig grad ta 
hensyn til både senders og mottakers behov 

 Prinsippet om aktiv informasjon – Helse Sør-Øst skal drive aktiv og planmessig 
informasjonsvirksomhet. Dette forutsetter at informasjonen ikke først og fremst 
bygger på egne premisser men er utformet med utgangspunkt i brukernes behov 
og forutsetning 

 Helhetsprinsippet – all informasjon som gis fra Helse Sør-Øst skal i størst mulig 
grad være samordnet i foretaksgruppen, slik at den fremstår helhetlig for 
mottakeren. Felles samordnet budskap tilpasses ulike målgrupper.  

 Linjeprinsippet – ansvaret for informasjon skal ligge der saksansvaret ligger 
 Prinsippet om informasjon som et lederansvar – det er først og fremst et 

lederansvar å ivareta Helse Sør-Øst sitt kommunikasjonsansvar. Ledere kan ikke 
delegere ansvaret for informasjon selv om arbeidsoppgavene delegeres. 
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1.2 Strategidokumentets hensikt 

Strategidokumentet skal være Helse Sør-Østs strategiske fundament for: 
 

 Langsiktig utvikling av helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst iht. helseforetakslovens 
og spesialisthelsetjenestelovens bestemmelser, nasjonal helseplan mv. 

 Utvikling av gode og fremtidsrettede helsetjenester for befolkningen i tråd med ”sørge 
for”-ansvaret 

 Rullering av strategisk fokus og prioritering av innsats i et kortere perspektiv 

 
 
Strategidokumentet identifiserer fremtidige utfordringer, bla. endringer i 
befolkningssammensetning, økning i antall eldre, fremtidige rammer og ressursbehov. 
Gjennom strategier og mål defineres fremtidige utviklingslinjer, prioriteringer, nødvendige 
omstillingstiltak og holdningsendringer.  
 
De strategiske perspektivene som kommer til uttrykk skal fange opp ønsket utvikling innenfor 
pasienttilbudene, eiendomsutvikling, investering mv., slik at dette utgjør et samlet målbilde 
frem mot 2020. 
 
Kortsiktig strategisk perspektiv vil være 3-4 år. I denne sammenhengen er det konkretisert 
strategiske valg for Strategisk fokus for perioden 2009-2012. Strategisk fokus vil rulleres 
hvert år mht. målformuleringer og for å fange opp styringssignal fra eier og endringer i behov. 
 
Mål for første år i planperioden uttrykker spissede prioriteringer med basis i nasjonal politikk 
og regional risikovurdering. 
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1.3 Strategiens mål og satsingsområder - motivasjon 

 
Pasientbehandling 
 
Tilbudene til pasienter omfatter utredning, diagnostisering, behandling, pleie, omsorg og 
habilitering/rehabilitering. Tilbudene omfatter også pasientopplæring for å øke pasient og 
pårørendes evne til mestring og egenomsorg. 
 
Befolkningens behov for tjenester endrer seg. I tiden fremover blir det flere eldre og 
sykdomsbildet er preget av flere med kroniske og sammensatte sykdommer. Disse 
pasientene har ofte behov for nærhet til tjenestene, kontinuitet og oversiktlighet samt at det 
er breddekompetanse i behandlingsapparatet bl.a. i form av tverrfaglige team. Pasientene vil 
også være helt avhengig av en tydelig og ansvarlig kontaktperson og at det er etablert et tett 
og godt samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten både for det 
enkelte pasientforløp og i planleggingen og gjennomføringen av den samlede tjenesten. 
 
Samtidig vil det på andre områder være behov for en ytterligere spesialisering innen 
fagområder som tilsier behov for samling og styrking av kompetanse. I tillegg må 
spesialisthelsetjenesten være forberedt på økte kostnader til ny teknologi og medikamenter.  
 
Det er store forskjeller innenfor regionen både når det gjelder levealder, sykelighet og 
tilgjengelighet til tjenestetilbudet. Et likeverdig tjenestetilbud er et sentralt mål.  
 
Den faglige utviklingen i spesialisthelsetjenesten tilsier at flere pasienter behandles poliklinisk 
eller ved dagbehandling. Det er grunn til å tro at bedre tilrettelagte pasientforløp og 
omleggingen til dagaktivitet/poliklinikk vil fortsette innen mange fagområder og derved 
redusere den gjennomsnittlige liggetiden ytterligere. Bedre kunnskapshåndtering og 
videreutvikling av god faglig praksis gjør videre at behandlingen blir mer likeverdig, noe som 
også vil gi større forutsigbarhet ved oppholdet i sykehuset. Dette vil til sammen være til beste 
for pasientene som vil oppleve høyere kvalitet og mer helsebringende tid i sykehus. 
 
Det er behov for å bedre samhandling både innen spesialisthelsetjenesten og ikke minst 
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Bedre samhandling vil særlig 
komme kronikere, eldre og pasienter med psykiske problemer og rusproblematikk til gode. 
 
Bærekraftig utvikling innebærer kontinuerlig utvikling av fagområdene sammen med mer 
effektiv bruk av arealer, der kapasiteten tilpasses behovet i befolkningsområdet. 
 
Forskning 
 
Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene i Lov om spesialisthelsetjenester. Forskning 
skal komme pasientene til gode ved å frembringe kunnskapsgrunnlag for forebygging, 
diagnostikk, behandling, pleie, omsorg, rehabilitering, organisering og styring av 
helsetjenesten samt næringsutvikling. Forskning bidrar også til kompetanse og 
utviklingsevne i helsetjenesten og legger grunnlaget for spesialisthelsetjenester av høy 
kvalitet. Helse Sør-Øst er i dag en betydelig forskningsaktør med stor forskningsaktivitet og -
produksjon. Helse Sør-Øst bærer et spesielt nasjonalt ansvar for videreutvikling av dette 
området av spesialisthelsetjenesten.  
 
Helse Sør-Øst har særlige utfordringer i å samordne forskningsaktiviteten slik at den faglige 
virksomheten stimuleres, rekrutteringen styrkes og forskningsmiljøenes samlede 
internasjonale slagkraft økes.  
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Det er nødvendig å bygge opp forskningsaktivitet av god kvalitet i alle helseforetakene, som 
grunnlag for god kvalitet i hele helsetjenesten. Tverrfaglig forskning, translasjonsforskning og 
innovasjon er viktige forutsetninger for at resultater fra forskning kan bli implementert. 
Nødvendig infrastruktur skal være samordnet, tilgjengelig og utnyttes optimalt. Det er viktig å 
sikre god forskningsetisk standard, både hos den enkelte forsker, forskningsledelse og på 
systemnivå. Dette forutsetter god og strategisk forskningsledelse og en understøttende 
forskningsadministrasjon og -forvaltning. 
 
Kunnskapshåndtering og god praksis 
 
Det å gjøre beste kunnskap lett tilgjengelig er viktig for å sikre god praksis og god kvalitet i 
pasientbehandlingen. Dette utgjør både en mulighet til å oppnå god og likeverdig behandling, 
sikre kvalitet i behandling og gjøre tjenesten mer forutsigbar. Det er et stort potensial for 
kvalitetsforbedring i helsesektoren. Ved å etablere kunnskapsbasert praksis og sykehusene 
som lærende organisasjoner kan mange feil unngås og kostnadene reduseres samtidig som 
kvaliteten forbedres. 
 
Det er i dag stor forskjell mellom helseforetakene når det gjelder behandling og liggetid for 
samme diagnose. Det er derfor viktig å sikre at kvaliteten er høy i hele pasientforløpet, fra 
forebygging til aktiv behandling, rehabilitering og samarbeidet med kommunehelsetjenesten. 
Behandlingslinjene skal bygge på beste kunnskap og være trygge. Lengre liggetid i sykehus 
enn det som er nødvendig for å gjennomføre aktiv behandling medfører risiko for tap av 
funksjonsevne, infeksjoner og andre komplikasjoner.  
 
Organisering og utvikling av fellestjenester 
 
Støttefunksjoner og fellestjenester skal understøtte og forbedre kjernevirksomhet og 
arbeidsprosesser. Det må derfor etableres sterkere regional styring for å bedre kvaliteten og 
utnytte stordriftsfordeler innen IKT-, stab- og støttefunksjoner. En må frigjøre økonomiske 
ressurser til pasientbehandling og samtidig øke kvaliteten på de administrative funksjoner 
når det gjelder teknologi, organisasjon og prosess. Behov for arealeffektivisering og fleksibel 
organisering og arealbruk stiller økte krav til profesjonalitet. Det må realiseres gevinster som 
følge av standardisering, virksomhetsutvikling, felles infrastruktur og drift i tilknytning til IKT 
og innkjøp/logistikk. 
 
Mobilisering av medarbeidere og ledere 
 
Helse Sør-Øst er Norges fremste kunnskapsbedrift med 69 000 medarbeidere som er 
virksomhetens viktigste ressurs. Måten de menneskelige ressursene forvaltes på, 
videreutvikles og anvendes er nøkkelen til å realisere de langsiktige målsettinger og 
utfordringer Helse Sør-Øst står overfor. Utvikling av gode arbeidsmiljøer er avgjørende for 
fremtidig rekruttering og trygge omstillingsprosesser. 
 
Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 
 
Det er ikke grunnlag for å planlegge ut fra at de økonomiske rammene vil øke vesentlig 
utover dagens nivå. En bærekraftig utvikling må derfor skapes gjennom fokus på kvalitet i 
behandlingstilbudet, god kapasitetsutnyttelse, god samhandling, driftseffektive løsninger og 
god økonomisk styring. 
 
Etablering av et handlingsrom for videreutvikling forutsetter at det settes inn tiltak for å 
redusere gjennomsnittlig liggetid. En slik reduksjon må innebære vurderinger av forskjellige 
pasient- og aldersgrupper, og differensiering av liggetidene i forhold til den enkelte gruppens 
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spesifikke behov. Mange pasienter som i dag får sitt behov dekket gjennom innleggelse i 
sykehus, vil i fremtiden bli gitt tilbud i poliklinikk og ved dagbehandling. 
 
Unødvendig innleggelse i sykehus medfører i dag bl.a. økt infeksjonsrisiko og 
funksjonsbortfall som følge av passivisering. Bedret kvalitet i tjenestetilbudet må utvikles 
gjennom mer effektive behandlingslinjer og bedre samarbeid med kommunehelsetjenesten.  
 
Det legges til grunn at fremtidig helseforetaksstruktur og faglig organisering skal gi grunnlag 
for god utnyttelse av kapitalressursene og effektiv arealbruk.  
 
 

2 Sammenstilling – fra visjon til innsatsområder 
 

 
 
 
Sammenstilling av strategisk fokus 2009-2012 og mål for 2009 er tatt inn bakerst i 
dokumentet. 
 
 

3 Kvalitet og prioritering 
 
Fremtidig utvikling og omstilling i Helse Sør-Øst handler først og fremst om kvalitet og 
prioritering. Helsetjenesten skal både oppleves som god og være faglig god. Kvaliteten eller 
kvalitetsnivået skal defineres både på servicekvaliteten og det faglige innholdet på 
tjenestene.  
 
Målbildet på kvalitet er knyttet opp mot de samme seks målene som er definert for nasjonal  
kvalitetsstrategi. Kvalitet skal være et overbyggende prinsipp for hele strategiutviklingen i 
Helse Sør-Øst. 
 

Visjon til Helse Sør-Øst 
skal inspirere og sikre 
målrettet arbeid i et 
langsiktig perspektiv 

Gode og likeverdige  
helsetjenester til alle  
som trenger det, når 
de trenger det, uavhengig av 
alder, bosted, etnisk  
bakgrunn, kjønn og økonomi 
 

Helse Sør-Øst skal drive 
sin virksomhet verdibasert 

De nasjonale verdiene er  
- kvalitet  
- trygghet 

- respekt 
 
For medarbeidere og ledere i 

Helse Sør-Øst betyr dette:  

- fremtidsrettet og 
kunnskapsbasert 

- åpenhet og involvering  

- respekt og forutsigbarhet 

Mål og innsatsområder for 
Helse Sør-Øst 

• Pasientbehandling 

• Forskning 

• Kunnskapshåndtering og god 
praksis 

• Organisering og utvikling av 
fellestjenester 

• Mobilisering av medarbeidere 
og ledere 

• Bærekraftig utvikling gjennom 
god økonomistyring 

 
Visjon 

for Helse Sør-Øst 

 
Verdigrunnlag  

i Helse Sør-Øst 

 
Strategi og mål 

for Helse Sør-Øst 
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Våre kvalitetsmål innebærer 
at tjenestene skal…… 

Det er …... 

Være virkningsfulle (føre til 
helsegevinst) 

Faglige avveininger og beslutninger ved valg av 
kvalitetsnivå må bygge på relevant, pålitelig og oppdatert 
kunnskap og erfaring. Resultater må kunne dokumenteres. 

Være trygge og sikre (unngå 
utilsiktede hendelser) 

Sannsynlighet for feil og uheldige hendelser skal reduseres 
til et minimum gjennom risikostyring og avviksbehandling. 
Ved valg av kvalitetsnivå skal det tas hensyn til pasientens 
sikkerhet.  

Involvere brukerne og gi dem 
innflytelse 

Pasientens erfaringer og synspunkter er viktige faktorer for 
utvikling av kvalitetsnivået i helsetjenesten. Samtidig må 
pasienten ansvar for eget liv og helse må tydeliggjøres. På 
individnivå skal epikrise til pasienter og individuell plan 
vektlegges. På systemnivå skal brukerne og deres 
organisasjoner trekkes inn i planlegging og evaluering av 
helsetilbudene. 

Være samordnet og preget 
av kontinuitet 

Alle tiltak skal være samordnet og preget av kontinuitet. 
Arbeid med pasientforløp, tverrfaglighet og pasientansvar 
skal vektlegges. 

Utnytte ressursene på en 
god måte 

Rett tjeneste skal tilbys rett bruker på rett måte til rett tid. 
Brukerens behov, tilstandens alvorlighetsgrad, forventet 
helsegevinst og nytte av behandlingen samt kostnader 
(prioriteringskriteriene) skal hensyntas når kvalitetsnivå for 
behandlingstiltak settes. 

Være tilgjengelig og 
rettferdig fordelt 

Brukere med like behov skal få et tilbud med samme 
innhold og kvalitet. Tilgjengelighet skal vektlegges. 

 
 

 
Figur 1 Kvalitetsnivå på praksis 
 

Kvaliteten på egen praksis vil kunne 
variere ut fra hvilke kvalitetskrav som 
settes og følges på området/ 
arbeidsprosessen, men skal aldri ligge 
lavere enn myndighetskravet 
(”forsvarlighetskravet”) innen det aktuelle 
området (rødt felt på figur 1). 
 
Figuren illustrerer nødvendigheten av 
større bevissthet om at kvalitetsnivå 
bygger på valg der det ikke alltid vil være 
samsvar mellom ulike interesser, 
muligheter og behov. 

Befolkningen skal ha tilgjengelig beredskap ved akutt sykdom, som for eksempel ved 
fødselskomplikasjoner, hjerneslag og hjerteinfarkt. Grenseoppgangene for hva som er et 
forsvarlig, godt eller beste tilbud lokalt må defineres opp mot ønsket eller behovet for bedre 
praksis på et mer spesialisert sykehus. Det må avklares hvem som skal tilbys behandling på 
hvilket kvalitetsnivå i et behandlingsforløp. 
 
Det må alltid tas hensyn til brukerbehov og ressursmessige forhold ved valg av kvalitetsnivå.  
Når det er samsvar mellom brukerens ønsker og fagmiljøenes krav til god eller beste praksis 
bør tilbudet som hovedregel gis i henhold til dette. Det finnes også situasjoner der brukeren 
ønsker et annet tilbud enn det fagmiljøene mener er god eller beste praksis, fordi det for 
eksempel innebærer bedre tilgjengelighet og gode relasjoner. Det forsvarlige tilbud kan 
således være tilfredsstillende og i samsvar med pasientens ønske og behov. 
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Den enkelte behandler står heller ikke fritt til å gi tilbud i henhold til beste praksis i alle 
tilfeller. Virksomhetens rammebetingelser og prioritering av ressursbruk kan medføre at 
kravene til et tilbud må reduseres der det finnes et mindre ressurskrevende alternativ som 
oppfyller kravene til forsvarlig helsehjelp.  
 
I lys av dette må kvalitetsmålene operasjonaliseres og modeller for prioritering og valg av 
kvalitetsnivå utvikles. 
 

4 Pasientbehandling 
 

 Klar rollefordeling/differensiering mellom sykehus – etablering av 
sykehusområder 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Organisering av spesialisthelsetjenestene i større opptaksområder/sykehusområder har som 
formål at flere tjenester skal kunne ytes desentralt samt å sikre bedre koordinering av 
tjenestene innefor et sykehusområde. Større opptaksområder vil gi et pasientgrunnlag som i 
større grad sikrer høy faglig kvalitet og god samlet ressursutnyttelse for tilbud som ellers ville 
måtte sentraliseres for å ytes forsvarlig. En stor andel av pasientene vil kunne behandles på 
lokalbasert spesialisthelsetjenestenivå (laveste effektive omsorgsnivå – LEON-prinsippet), og 
de fleste pasientene vil kunne ferdigbehandles innenfor opptaksområdet/sykehusområdet. 
 
I lokalbaserte spesialisthelsetjenester inngår tjenester for vanlige og sammensatte lidelser 
der det er behov for nærhet og breddekompetanse. Tjenester for sjeldnere lidelser der det er 
behov for samling for å sikre tilstrekkelig dybdekompetanse defineres som spesialiserte 
tjenester.  
 
Organiseringen og fordelingen av tjenestene skal gi bedre oversiktlighet og lett tilgjengelighet 
for brukerne. Det vil også legge til rette for mer helhetlige behandlingskjeder, samordning 
mellom somatikk, psykisk helsevern og rus, styrket samarbeid mellom små og store sykehus 
(om vaktordninger, ambulering mv) gode pasientforløp og underbygge god samhandling og 
oppgavefordeling med kommunene. Hensiktsmessige IKT-løsninger må etableres for å 
understøtte dette. 
 
Strategiske valg 
 
1. Spesialisthelsetjenestene innenfor et sykehusområde organiseres slik at sykehusene får 

klare roller som gir helhetlige pasientforløp med rett behandling på rett sted (laveste 
effektive omsorgsnivå - LEON).  
 

2. Tjenestene innenfor et sykehusområde skal differensieres i lokalbaserte og mer 
spesialiserte tjenester. Normalt skal sykehusområdet dekke 80-90 % av befolkningens 
behov for tjenester, noe som innebærer at de vanligste spesialiserte tjenester i årene 
fremover er tilgjenglig i alle sykehusområder. 
 

3. Sykehus innenfor et sykehusområde skal etablere felles rutiner for innleggelse, 
behandling, utskrivning og faglig konferering, og legge til rette for at oppfølging og 
kontroll av pasienter i størst mulig grad kan ivaretas av fastlegene og 
kommunehelsetjenesten. Kommuneadministrasjonen, fastleger, avtalespesialister og 
sykehusspesialister innenfor et sykehusområde bør i fellesskap utvikle rutiner og faglige 
retningslinjer som sikrer dette.  
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4. Det skal som hovedregel være samsvar mellom sykehusområde og 

helseforetaksstruktur. Alternativet til dette vil være; Samling av tjenestene, hvor det 
regionale helseforetaket kan vedta samling av spesialiserte funksjoner og akuttfunksjoner 
ett sted i et sykehusområde og på tvers av helseforetak, Avtalebasert samarbeid, ved at 
det nedfelles i samarbeidsavtaler mellom to eller flere helseforetak, og Frivillig samarbeid 
i form av koordinering etablert etter initiativ fra ledere på den enkelte avdeling. 1 
 

5. Et helseforetak skal ha ledelse som gjennomgående styrer utviklingen både i langsiktig 
og kortsiktig perspektiv. Et felles helseforetak vil ha vesentlig flere virkemidler enn ved 
andre avtalebaserte løsninger og større mulighet til å samle kompetansen i større 
fagmiljøer. Ett helseforetak innebærer ledelsesmessig endring og ikke nedleggelse av 
sykehus. Dermed opprettholdes fortsatt desentraliserte tilbud.  

 
6. Private aktører og avtalespesialister er en viktig ressurs i helsetjenesten og skal sikres 

gode og stabile rammevilkår i avtaler med det offentlige. For de private sykehusene vil 
det stilles de samme krav til omstilling og arbeidsmiljø som for helseforetaksgruppen for 
øvrig. Det er et mål at private aktører og avtalespesialister inngår i oppgave- og 
funksjonsdelingen innenfor sine respektive sykehusområder i tråd med vedtatt strategi i 
Helse Sør-Øst RHF (styresak 020-2008). Dette skal ivaretas ved at driftsavtaler og 
rammeavtaler med tilhørende ytelsesavtaler utformes gjennom gode prosesser der Helse 
Sør-Øst RHF, aktuelle helseforetak og aktuelle private leverandør deltar og samarbeider. 

 
Videre arbeid 
 
 Vedtak om strukturmessige, organisatoriske og ledelsesmessige endringer følges opp i 

samarbeid mellom ledelse, brukere og ansatte i helseforetakene. 
 For å sikre et bredt og faglig godt lokalbasert tilbud i sykehusområdet og for å 

opprettholde og utvikle kompetanse hos ansatte, etableres ordninger for sykepleiefaglig 
kompetanseutveksling, ambulering av spesialister, gjensidig hospitering mellom ”søster-
avdelinger”, og det legges til rette for at spesialister kan inngå i regionale/områdevise 
vaktordninger.  

 
 

 Kvalitet og pasientsikkerhet er gjennomgående 
 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Å gi befolkningen gode, trygge og effektive helsetjenester er både en lovpålagt oppgave og 
en etisk forpliktelse. Ledere må legge til rette for at ansatte får bruke sine evner og 
kunnskaper og at brukerne av tjenestene kan medvirke til god behandling. Helhet og oversikt 
må sikres gjennom tverrfaglighet. Hva som er god faglighet og god praksis, må defineres, 
etterleves og forbedres gjennom ledelse, kvalitetsstyring og internkontroll.  
 
Strategiske valg 
 
1. Avdekke kritiske områder gjennom risikostyring og etablering av god internkontroll, 

herunder behandling av avvik slik at gjentagelse unngås, organisasjonen lærer av feil og 
skaden begrenses. Videreutvikling av avvikssystemer i et kost/nytte-perspektiv er et viktig 
tiltak. 

                                                 
1 De alternative løsninger er omfattet av høringsdokumentet i hovedstadsprosessen og vil bli samordnet med de 
vedtak som fattes i styremøtet i novembermøtet. Endelig strategidokument behandles i desember. 



 

 13

2. Et av de sterkeste virkemidlene i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet er 
helsepersonellets kunnskap, kompetanse og glede ved å lykkes med jobben. Helse Sør-
Øst ønsker gjennom god styring og ledelse å legge til rette for motiverte medarbeidere. 
Omstillingsprogrammet og stimulering til åpenhet og god meldekultur er viktige deler av 
dette arbeidet. 

3. Pasientsikkerhetsprosjekter, brukertilfredshets undersøkelser, fagrevisjoner, 
lederopplæring og metodikk hentet fra sertifisering, akkreditering, vil bli vurdert 
gjennomført for å styrke ledelse og faglig utøvelse, samt unngå feil/avvik. 

 
Videre arbeid 
 
 Videre utvikling og utbredelse av metodikk fra sertifisering og akkreditering som 

virkemiddel for implementering av internkontroll. 
 Implementere anbefalinger for god praksis for håndtering av uønskede hendelser og 

avviksbehandling, herunder videreutvikle de elektroniske avvikssystemene i HF-ene. 
 Sikre samhandling og gode pasientforløp bl.a. gjennom epikrise til pasienter ved 

utskrivningssamtalen og ved overflytning mellom institusjoner.  
 Lederopplæring i internkontroll og risikostyring.  
 Utprøving eller implementering av vellykkede pasientsikkerhetsprosjekter, herunder tiltak 

for sikker håndtering av legemidler. 
 Vurdering av regionale fagrevisjoner og pasientansvarlig team. 
 
 

 Forpliktende samhandling med kommunene styrkes og 
videreutvikles 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
LEON-prinsippet stiller økte krav til kompetanseutveksling, koordinering og ressursutnyttelse 
og nødvendiggjør forpliktende samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og det 
kommunale tilbudet. Samhandling i planlegging og utvikling av tilbudet til pasienten er 
avgjørende for å sikre en samlet tjeneste av god kvalitet. Samhandling krever prioritering, 
innsats og ressurser fra begge tjenestenivåer. 
 
Kvalitet for pasienten krever samhandling mellom fag og tjenestenivåer. Gode langsiktige 
løsninger krever tett samarbeid. Målet er å skape sammenhengende behandlingslinjer også 
ut over spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. 
 
Strategiske valg 
 
1. Fokus for samhandlingen vil være systematisk og strukturerte tiltak som virker og som er 

godt forankret i kommuner og foretak 
2. Helsedialog og konkrete, forpliktende avtaler med kommunene som sikrer samhandling 

og kompetanse- og informasjonsutveksling 
3. Forsterke arbeidet med gode behandlingskjeder og pasientforløp 
4. Systematisere og integrere gode prosjekter (sykehjem, rehabilitering) i ordinær drift 
5. Styrke forpliktende samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten og fastleger 
6. Gjensidig kompetanseoverføring og veiledning gjennom ambulante tjenester, samarbeid 

om lærings- og mestringstilbud, hospiteringsordninger o.a. 
 
Videre arbeid 
 
 Individuell plan og rask informasjonsoverføring for henvisning og epikrise (ved 

utskrivning), herunder utvikling av felles infrastruktur for informasjon. 
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 Videreutvikle gode pasientforløp. Etablere behandlingslinjer som omfatter 
pasientansvarlig team, pasientopplæring og rehabilitering når det er nødvendig. 

 Systematisert forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten om utskrivning 
 Videreutvikle samarbeid med andre aktører, for eksempel NAV. 
 Endrede organisasjonsformer i form av fellesløsninger med primærhelsetjenesten for 

eksempel felles akuttmottak/legevakt. 
 

 

 Spesialisthelsetjenestens rolle innen forebygging skal tydeliggjøres 
 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Forebygging og samhandling med kommunehelsetjenesten er av de viktigste strategiene 
som kan redusere pasienttilstrømming til spesialisthelsetjenesten i fremtiden. Både 
kommunene og spesialisthelsetjenesten har kunnskap som er nødvendig for å kunne 
gjennomføre god forebygging, men ansvar for de rent forebyggende tiltakene har tradisjonelt 
vært lagt på kommunenivå. Spesialisthelsetjenesten har ofte konsentrert sitt forebyggende 
arbeid om å hindre at allerede oppstått sykdom forverres og kronifiseres. 
 
Utviklingen av det medisinske faget har gitt mulighet for bedre diagnostikk som gjør at 
mange diagnoser stilles tidlig i sykdomsforløpet, og dermed at følgetilstander av sykdommen 
kan forhindres eller utsettes ved at det settes inn målrettede tiltak. 
 
Innen flere områder kan spesialisthelsetjenesten gi vesentlige bidrag til å målrette 
forebyggende innsats for å hindre at sykdom og skade oppstår. (Eksempler på dette spenner 
fra forskning på sammenhenger mellom livsstil og sykdom til at registrering av ulykker ved 
mottak i sykehus kan gi viktige data til veimyndighetene om ulykkesutsatte veistrekninger.) 
Også innen fagfelt som rehabilitering, psykisk helsevern og rus er kommunehelsetjenesten 
avhengig av gode systemer for kunnskapsoverføring fra spesialisthelsetjenesten for å kunne 
gi gode forebyggende tilbud. 
 
Fordi helsevesenet er arbeidsintensiv virksomhet er helseinstitusjoner ofte 
hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Dette betyr at forebyggende virksomhet for egne 
ansatte kan ha merkbar innflytelse på helsetilstanden generelt i området der institusjonen 
ligger. Helsefremmende arbeid for egne ansatte kan være et godt utgangspunkt for å øke 
spesialisthelsetjenestens primærforebyggende innsats, samtidig som det vil gi gevinster 
innen HR-området. 
 
Strategiske valg 
 
1. Individtilpasset tidlig innsats ved identifisert risiko 
2. Bedre tilpassing av forebyggende innsats til viktige målgrupper 
3. Økt gjensidig kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetjeneste og 

kommunehelsetjeneste 
 
Videre arbeid 
 
 "Standarder og indikatorer for forebyggende og helsefremmende arbeid på sykehus" tas i 

bruk som hjelpemiddel i forebyggende virksomhet 
 Helseforetakene styrker sin rolle i forebyggende arbeid og HMS overfor egne ansatte 
 Strategier for forebygging inngår i utviklingen av samhandlingstiltak 
 Finansieringssystemer som incitament til forebyggende arbeid og pasient- og 

pårørendeopplæring. 
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 Lokalsykehus skal ha tilbud til flertallet av pasientene 
 
Bakgrunn/rasjonale 
 
For å sikre tjenester som er innrettet mot å møte behovene til pasienter med kroniske og 
sammensatte lidelser, skal lokalsykehus og andre lokalbaserte spesialisthelsetjenester 
styrkes. Det er behov for en særskilt innretning og kompetanse for å møte behovene disse 
pasientene har, både i forhold til diagnostikk, behandling og oppfølging. Breddekompetanse 
og god samhandling med kommunene er vesentlig.  
 
Strategiske valg 

 
1. Lokalsykehus og lokalsykehusfunksjonen ved mer spesialiserte sykehus2 skal betjene 

flertallet av pasientene i sykehusets opptaksområde.  
 
2. Det skal stilles samme kvalitetskrav til tjenestene ved lokalsykehus som til annen 

spesialisthelsetjeneste. Helseforetakene skal sikre at volumet på de tjenestene som ytes, 
er stort nok til å til at det er mulig å sammenligne behandlingsresultat med andre 
sykehus, for å kunne avdekke og rette opp feil. 

 
3. Behovet for akuttfunksjoner ved lokalsykehus sees i nær sammenheng med det 

kommunale legevaktstilbudet. 
 
4. I lokalsykehus og lokalsykehusfunksjonen skal det normalt inngå polikliniske og elektive 

tjenester.  
 
5. Lokale forhold, særlig reisetid til mer spesialisert sykehus, må legges til grunn ved 

utforming av det enkelte lokalsykehus sine akutte og elektive funksjoner og ved vurdering 
av behovet for andre lokalbaserte spesialisthelsetjenestetilbud, for eksempel 
distriktsmedisinske sentra. 

 
6. Lokalsykehus og lokalsykehusfunksjoner ved mer spesialiserte sykehus må utvikle 

breddekompetanse og tverrfaglighet. Virksomheten må organiseres på en måte som 
sikrer en helhetlig og bred faglig tilnærming til pasienter med uavklarte og sammensatte 
lidelser, herunder psykiske og rusrelaterte lidelser.  

 
7. Som del av lokalsykehusfunksjonen utvikles over tid et tilbud innenfor tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling. Med tverrfaglig spesialisert rusbehandling menes den delen 
av rusbehandling som foregår i spesialisthelsetjenesten og som forutsetter både 
sosialfaglig og helsefaglig kompetanse. 

 
8. Distriktspsykiatriske sentra (DPS) er psykisk helseverns lokalsykehusfunksjon og skal 

dekke befolkningens allmenne behov for slike tjenester. DPS skal lokalisere sine 
tjenester så nær befolkningen som mulig, og helst samlokalisert med somatiske 
lokalsykehusfunksjoner.  

 
9. Helseforetakene skal, i tråd med føringene i Nasjonal strategi for habilitering og 

rehabilitering, utvikle det lokalbaserte rehabiliteringstilbudet i samarbeid med kommune-
helsetjenesten, bl.a. for å bidra til at ikke-selvhjulpne pasienter og pasienter får et dag- 
eller døgntilbud i nærheten av hjemmet. Ambulante rehabiliteringstjenester skal inngå 
som en del av lokalsykehusfunksjonen. 

 

                                                 
2 Defineres nærmere gjennom hovedstadsprosessen. 
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10. Lokalsykehus/lokalsykehusfunksjonen skal drive pasientopplæring og etablere lærings- 
og mestringssentre i et nært samarbeid med kommunene i nedslagsfeltet, bruker-
organisasjonene og de mer spesialiserte sykehusene i sykehusområdet. LMS skal inngå 
som aktiv part i helseforetakets sykdomsforebyggende arbeid. 

 
Videre arbeid 
 
 Vedtak om strukturmessige, organisatoriske og ledelsesmessige endringer følges opp i 

samarbeid mellom ledelse, brukere og ansatte i helseforetakene. 
 Innholdet i lokalsykehus og mer spesialiserte sykehus tydeliggjøres og kommuniseres. 
 Ambulante tjenestetilbud utvikles. 
 Lærings- og mestringssentre i lokalsykehus gir tilbud til alle pasientgrupper som får tilbud 

ved sykehuset og utvikles som en arena for samhandling med kommunen 
 Distriktsmedisinske sentra etableres der det er hensiktsmessig. 
 
 

 Akuttfunksjoner og akuttmedisinske behandlingskjeder styrkes og 
videreutvikles på grunnlag av nasjonale standarder  

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Desentralisert spesialisthelsetjeneste og satsing på forpliktende samarbeid med 
kommunehelsetjenesten stiller nye krav til prehospitale tjenester. Større differensiering av 
sykehustilbudet øker behovet for og krever gode og hensiktsmessige transportløsninger. 
Rask medisinsk behandling bedrer behandlingsresultatene. Nye teknologiske løsninger og 
god akuttmedisin gir nye muligheter for tidlig behandling 
 
Strategiske valg 

 
1. Videre utbygging av felles akuttmottak og mer samling av akuttfunksjoner.  
 
2. Det akuttmedisinske tilbudet ved lokalsykehusene ses i sammenheng med og tilpasses 

lokale forhold. Videre utvikling av helseforetakenes akuttfunksjoner skal skje gjennom 
gode lokale prosesser, med bred samhandling og involvering innenfor sykehusområdene. 

 
3. Det må etableres forpliktende nettverk mellom helseforetak innenfor et sykehusområde, 

som sikrer faglig koordinering av akuttfunksjoner og akuttmedisinske behandlingskjeder. 
 
4. Som hovedprinsipp skal akuttfunksjoner for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling innenfor hvert sykehusområde samordnes. 
 
5. Akuttmottak og akuttmedisinske behandlingskjeder må bemannes og organiseres for å 

sikre kvalitet i initial sortering/prioritering (triage), diagnostikk, behandling og pasientflyt. 
Det skal legges til rette for tettere integrering av det kommunale akuttmedisinske tilbudet 
og spesialisthelsetjenestens akuttfunksjoner. 

 
Videre arbeid 
 
 Det utarbeides felles strategier for prehospital organisering, samhandling og forebygging. 

Det legges særlig vekt på kompetanseheving, ny teknologi og differensierte 
transporttilbud. 

 Alle helseforetak skal etablere et system for dokumentasjon og virksomhetsregistrering 
ved akuttmottak. 
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 Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede organiseringen av de prehospitale tjenester i 
regionen. Kvalitative, effektive og trygge prehospitale tjenester med tilstrekkelig kapasitet 
skal sikres.  

 
 

 Spesialiserte funksjoner lokaliseres ut fra nødvendig pasientvolum 
og faglige avhengigheter 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Akuttilbud og spesialiserte tilbud er kostbare, krever tverrfaglighet og stiller høye krav til 
infrastruktur. Innen en del fagområder og i behandlingen av multitraumer er det utviklet 
behandlingsmetoder som gir bedre overlevelse og behandlingsresultat, men som bør samles 
i færre enheter for å opprettholde god kompetanse. Hele behandlingskjeden vil ha viktige 
oppgaver for en optimal pasientbehandling, og med tilstrekkelig spesialisering, arbeidsdeling 
og samordning vil tjenesten samlet kunne tilby dette.  
 
Strategiske valg 
 
1. Spesialiserte funksjoner skal ha et opptaksområde tilsvarende ett eller, dersom 

kvalitetsmessige eller kompetansemessige forhold tilsier det flere sykehusområder, 
basert på optimalt pasientvolum og effektiv utnyttelse av kompetanse og teknologi. Ved 
plassering av spesialiserte funksjoner innenfor sykehusområdet tas hensyn til faglige 
avhengigheter. 

 
2. Det skal normalt kun være en vaktlinje pr. spesialiserte funksjoner. Sykehusområder som 

ikke samler spesialiserte funksjoner i en enhet må sikre faglig koordinering av slike 
funksjoner. Dersom sykehusområdet består av flere helseforetak må samordning 
forankres i en overordnet forpliktende samarbeidsavtale. 

  
3. Oppbygging av nye funksjoner innen et sykehusområde må vurderes ut fra faglige 

kriterier og økonomiske betraktninger. Oppbygging av funksjoner i sykehusområdene må 
ikke skje i strid med etablerte flerregionale funksjoner, noe som vil bidra til utilsiktet 
kapasitetsoppbygging i forhold til behovet, eller økt behov for legespesialister som derved 
reduserer andre regioners mulighet til å bygge opp funksjonene. 

 
4. Tverrfaglig og tverrspesialisert rehabiliteringspoliklinikk etableres innen hvert 

sykehusområde. 
 
Videre arbeid 
 
 Vedtak om strukturmessige, organisatoriske og ledelsesmessige endringer følges opp i 

samarbeid mellom ledelse, brukere og ansatte i helseforetakene 
 Faglige råd og utredninger følges opp og konkretiseres i videre utvikling innenfor 

sykehusområdene. 
 Ambulerende spesialisttilbud videreutvikles i forhold til lokalsykehusfunksjoner og 

kommunehelsetjeneste 
 Kostnadseffektive ordninger videreutvikles for pasientnære spesialisttilbud og 

”hjemmesykehus” (hospital at home) for å unngå/forkorte innleggelser ved å etablere tett 
kontakt med medisinsk spesialkompetanse hjemme hos pasienten. 
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 Regionale funksjoner samles og rendyrkes 
 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Det er økende etterspørsel etter høyspesialiserte tjenester samt behov for bedre 
ressursutnyttelse. Høyspesialisert medisin krever store investeringer i kompetanse, utstyr og 
har høye driftskostnader. I tråd med utviklingen internasjonalt er det behov for å utvikle 
referansesykehus.  
 
Strategiske valg 
 
1. Regionale funksjoner skal normalt ikke dubleres og bare foregå et sted i regionen. De 

faglige avhengigheter innen høyspesialisert medisin må ivaretas ved en slik samling.  
 
2. Regionsavdelingene/-funksjonene innen både somatikk, psykisk helsevern, rus og 

rehabilitering skal ivareta en regional rådgivningsfunksjon. Det samlede 
rådgivningsansvaret for regionsavdelingen skal utøves gjennom etablering av regionale 
fagråd som ledes av regionsavdelingen. 

 
Videre arbeid 
 
 Plassering av regionale funksjoner, flerområdefunksjoner og områdefunksjoner innen 

somatikk, rus, psykisk helsevern og rehabilitering fastsettes gjennom driftsavtalene. 
 Det etableres fagnettverk med basis i regionavdelingenes ansvar.  
 Nasjonale oppgaver innenfor beredskap og traumeområdet ivaretas og sikres. 
 Rikshospitalets rolle som høyspesialisert universitetssykehus med mange formelle 

landsfunksjoner ivaretas og videreutvikles. 
 
 

 Rehabiliteringstilbudet styrkes lokalt og regionalt 
 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Rehabilitering har ikke den posisjon og prestisje i helse- og omsorgstjenesten som de 
overordnede helse- og velferdspolitiske målene tilsier. Det overordnede målet for den 
nasjonale rehabiliteringsstrategien er å endre dette. Rehabiliteringsarbeidet skal bidra til å 
bedre og bevare funksjonsnivå, hjelp til å endre helseskadelig livsstil, bidra til at eldre kan 
klare seg lengst mulig selv og bidra til at flest mulig kan være aktive deltakere i dagligliv, 
arbeidsliv og samfunnsliv. 
 
 Å definere behov for døgn- og dag tilbud, LMS-tilbud, poliklinisk (tverrfaglig) tilbud vil være 
en nødvendig konkretisering av tilbudet spesialisthelsetjenesten skal yte. Det er et 
påtrengende behov å kunne standardisere dette innenfor de nye sykehusområdene slik at 
det sikres lik behandling uavhengig av geografi. 
  
De fleste pasienter med kronisk sykdom eller varig funksjonsnedsettelse har behov for 
spesialisttjenester mange ganger i et langt forløp avhengig av hvordan sykdommen utvikler 
seg. De ulike tilbudene (tjenesteyterne) utgjør nettverket av rehabiliteringstjenester. 
Individuell plan binder dette sammen slik at tiltakene henger sammen og fører den 
individuelle prosessen målrettet videre.  
  
Moderne rehabilitering begynner i det akutte forløp/i utredningen, og ikke langt ute i 
sykehusoppholdet. Den kurative medisinske tenkningen må integrere rehabiliteringstenkning 
helt fra det første møtet med spesialisthelsetjenesten. 
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Strategiske valg 
 
1. De mest spesialiserte rehabiliteringsfunksjonene (regionsfunksjonene) organiseres i ett 

foretak. Regionale funksjoner ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet HF (SSR) 
samles. Det utredes hvordan multitraumerehabilitering kan inkluderes i foretaket og 
hvilke funksjoner som kan overføres til sykehusområdene. 

 
2. Det regionale rehabiliteringsforetaket får i oppdrag å utforme forslag til ny regional plan 

for habilitering og rehabilitering i samarbeid med øvrige fagmiljøer.  
 
3. Det utvikles områdevise planer for spesialiserte og lokalbaserte rehabiliteringstjenester. 

Det lokalbaserte rehabiliteringstilbudet må utvikles i samarbeid med kommunene. 
 
Videre arbeid 
 
 Det må settes inn tilstrekkelige ressurser på habiliterings- og rehabiliteringsområdet slik 

at det etableres riktig kapasitet for tjenestene.  
 Brukermedvirkningen skal styrkes. Brukeren skal være sentral i egen rehabilitering. 
 Individuell plan og koordinerende enheter er tiltak som er innført for å styrke 

rehabiliteringstjenestene, men som i dag ikke fungerer etter intensjonen.  
 Private institusjoner er en viktig ressurs i rehabiliteringsarbeidet. Deres funksjon og rolle i 

behandlingskjeden tydeliggjøres ytterligere. 
 Lærings- og mestringstilbud inngår i behandlingskjeden. 
 Faglig kvalitet og status knyttet til habiliterings- og rehabiliteringstjenestene skal styrkes. 

Det skal satses systematisk på utviklingen av kvalitet. 
 
 

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling integreres i 
lokalsykehustilbudet 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Rusmiddelmisbruk er et betydelig samfunnsproblem. Antall unge med alvorlig og 
sammensatt misbruk øker. Denne gruppen omfatter også personer med aggressiv og 
utagerende atferd. Det er en økende forekomst av kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og 
alvorlig og vedvarende rusmiddelmisbruk. Det er stor grad av sykelighet og økende alder hos 
rusmiddelavhengige.  
 
Generelt er det et udekket behov for tjenester til rusmiddelavhengige, ikke minst for etniske 
minoriteter, ungdom og voksne med store sammensatte behov. Behandlingsresultatene 
generelt er svake. 
 
Kapasitet på avrusning og utredning er for lav noe som vanskeliggjør optimal 
kapasitetsutnyttelse og god pasientflyt. Det er videre behov for å øke andelen helsepersonell 
innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). 
 
Føringer i Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet legges til grunn for videre utvikling. 
Forebygging og samhandling er nødvendige strategier. Gode behandlingskjeder må utvikles 
og behandling må starte så tidlig som mulig. 
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Strategiske valg 
 
1. Sykehusområdene skal utvikle handlingsplaner for TSB for sykehusområdet, med 

spesielt fokus på implementering av veiledere, rapportering på felles kvalitetsindikatorer, 
brukerundersøkelser, for å samordne arbeidet overfor NAV.  

 
2. Det gjennomføres en regional utredningsprosess for å avklare hvilke langtids døgntilbud 

som skal regionaliseres innen rusfeltet. 
 
3. Døgnbehandlingstilbud innen TSB for tvang etter §§ 6-2 og 6-2 a (lov om sosiale 

tjenester) og tilbud til gravide samles til få steder i helseregionen. 
 
4. Helseforetakene skal etablere forpliktende samhandlingsavtaler mellom de ulike nivåene 

innenfor TSB, mellom TSB og psykisk helse/somatikk og mellom TSB og kommunene. 
Slike avtaler må forankres i overordende samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og 
mellom helseforetak og kommuner. 

 
5. Helseforetakene skal bygge opp ambulante tjenester som kan bidra til lavere terskel inn i 

TSB for pasientene, være viktig bindeledd mellom poliklinikk og døgnenheter og sikre 
aktiv samhandling med kommunenes tjenester. 

 
Videre arbeid 
 
 Rusbehandling inngår i felles strategier for samhandling og forebygging.  
 Det utvikles samhandlingsarenaer og forpliktende samhandlingsavtaler, etableres fagråd, 

faglige nettverk og faste dialogseminarer/ møteplasser. 
 Det utpekes enheter i hvert sykehusområde som ivaretar akuttfunksjon etter § 3-1 i 

spesialisthelsetjenesteloven.  
 Tilbud om TSB utvikles om del av lokalsykehusfunksjonen. 
 Rustilbudet i sykehusområdet Sentrum samles ved ett av lokalsykehusene. 
 

 

 Tilbudet innen psykisk helsevern videreutvikles med utgangspunkt i 
robuste DPS 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Kvaliteten i den distriktsbaserte psykiatriske spesialisthelsetjenesten må bedres. Mennesker 
med psykiske lidelser vil oftest ha behov for et lett tilgjengelig behandlingstilbud lokalisert i 
nærheten av sitt bosted. Hovedaktivitetene innen psykisk helsevern knyttes til robuste DPS i 
tråd med opptrappingsplanens intensjoner. 
 
Strategiske valg 
 
1. Sykehusområdene/helseforetakene skal ved de organisatoriske løsninger som velges 

bidra til å sikre enhetlig ledelse innenfor psykisk helsevern.  
 

2. I sykehusområde Sentrum ivaretas helhetlig ledelse ved at DPS, akuttfunksjoner og 
døgntilbud legges til lokalsykehusene. Regionale funksjoner og hoveddelen av 
forskningen innen psykisk helsevern legges til det offentlige lokalsykehuset for å sikre en 
faglig spydspiss innen psykisk helsevern og rus.  
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Videre arbeid 
 
 Opptaksområder for somatikk og psykisk helsevern skal som hovedregel samordnes 
 Lokalsykehustilbud utvikles ved DPS, fordeling 50/50 mellom sykehusbehandling og DPS 
 80-90 % av behandlingstilbudet ivaretas innenfor sykehusområdet  
 Ambulerende tilbud utvikles 
 Regionale tilbud samles 
 Strategier for god rekruttering og riktig fordeling av kompetanse mellom ulike tilbud 

utvikles 
 
 

 Tjenesteutvikling og kommunikasjon skal skje etter brukernes 
behov 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Pasientens forståelse og innsikt i egen sykdom og helse er en unik kunnskapskilde som skal 
benyttes for å forbedre pasientbehandlingen. Pasienten skal gis nok informasjon og mulighet 
til å ta den kontroll over beslutningene som denne ønsker. Det bør legges til rette for og 
oppmuntres til at pasient og behandler tar beslutninger sammen.  
 
Pasient og pårørende må kunne delta aktivt i behandlingsopplegg. Kunnskap om 
sykdomsforløp og diagnostikk deles mellom behandlere og pasient. Pasientens egenansvar 
for eget liv og helse blir vektlagt gjennom hele prosessen, med vekt på forebygging og 
mestring i et livsløpsperspektiv. 
 
Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en viktig møteplass for brukere, deres familier og 
fagpersonell. Sentrene tilbyr informasjon og opplæring i form av kurs og gruppe, og de er 
også et sted hvor fagfolk kan bli bedre til å lære fra seg. Regionalt LMS skal bidra til at 
kvaliteten på opplæringstilbud til pasienter og pårørende blir best mulig. 
 
Likemannsarbeid kan være en del av lærings- og mestringsstrategier. Selvhjelpsgrupper er 
et forpliktende arbeidsfellesskap hvor alle deltagere er ansvarlige for å bringe egne erfaringer 
inn i gruppa. Den nye kunnskapen som produseres er et resultat av møte mellom de ulike 
erfaringene. 
 
Strategiske valg 
 
1. Brukerperspektivet skal styrkes ved bruk av egnede virkemidler. 
2. Lærings- og mestringssentrene videreutvikles som arena for samhandling og 

brukermedvirkning. 
 
Videre arbeid 
 
 Stimulere brukerorganisasjonenes skolering av brukerrepresentanter og likemenn og 

bidra til kompetanseutviklingsprogram for brukerrepresentanter i RHF og HF.   
 Brukermedvirkning inngår i lederutdanningen 
 Brukerkompetanse som integrerte prosesselementer på linje med fag og økonomi 
 Lærings- og mestringssentrenes rolle som helsepedagogisk ressursmiljø i 

helseforetakene styrkes 
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5 Forskning 
 

 Forskning i Helse Sør-Øst skal tilstrebe høyeste kvalitet, baseres 
på samarbeid og god ressursutnyttelse og komme pasientene til 
gode 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Medisinsk og helsefaglig forskning er en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for 
spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene har ansvar for klinisk pasientrettet forskning som 
utvikles med utgangspunkt i pasientnære kliniske problemstillinger. Universitetssykehusene 
har i tillegg et særskilt ansvar for basalforskning, teknologisk avansert forskning og for 
forskerutdanning og etablering av nettverkssamarbeid i regionen. Ansvar for å drive 
forskning ligger i styringslinjene. Dette innebærer at helseforetakene skal avsette 
nødvendige ressurser til stillinger, driftsmidler og arealer. 
 
Alle helseforetakene i regionen (utenom sykehusapotekene) skal ha lokale forskningsutvalg. 
I tillegg har helseregionen et regionalt forskningsutvalg og et administrativt nettverk for de 
forskningsansvarlige ved helseforetakene (administrativt forskningsledernettverk). Alle 
helseforetakene i regionen skal tilstrebe høy kvalitet i forskningen gjennom samarbeid og 
deltakelse i faglige forskningsnettverk. 
 
Forskning i helseregionen skal ha relevans for innhold og organisering av helsetjenesten og 
bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen. Forskningsprosjektene skal samlet bidra 
til å oppfylle målsettingen om at hele spennet fra utprøvende klinisk forskning til biomedisinsk 
grunnforskning, samt epidemiologisk, helsefaglig og helsetjenesteforskning er omfattet.  
 
Strategiske valg 
 
1. Medisinsk og helsefaglig forskning i Helse Sør-Øst skal gi kunnskap, kompetanse og 

utviklingsevne som grunnlag for spesialisthelsetjenester av høy kvalitet. Forskningen skal 
gi kunnskapsgrunnlag for forebygging, diagnostikk, behandling, omsorg og rehabilitering 
samt næringsutvikling. 

 
2. Forskningen innen Helse Sør-Øst skal tilstrebe et høyt internasjonalt kvalitetsnivå og ha 

tilstrekkelig bredde til å bidra til god organisering og samhandling, ressursutnyttelse og 
rekruttering til spesialisthelsetjenesten i helseregionen. 

 
3. Ressursbruken til forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst skal på lengre sikt (10 år) øke 

til 5 % av helseregionens driftsbudsjett.  
 
Videre arbeid 
 
 Vedtatt forskningsstrategi implementeres. 
 Forskningskvaliteten og produksjonen økes.  
 Antall forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst i den internasjonale forskningsfronten økes.  
 Ressursbruken til forskningen i helseforetakene og økes fra nivået i 2008.  
 Tilstrekkelig og målrettet kompetanseoppbygging og rekruttering av forskere. 
 Styrket og videre formalisert samarbeid med universitetene og høyskolene. 
 Helse Sør-Øst fungerer som nasjonal pådriver for forskning og for strategisk samordning 

og koordinering. 
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6 Kunnskapshåndtering og god praksis 
 

 God kunnskapshåndtering og kontinuerlig kompetanseutvikling er 
en forutsetning for god pasientbehandling av høy kvalitet. 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Helsetjenestens oppgave er å møte pasienter på en god måte, og å bistå dem med nyttige 
tiltak for å forbedre helsetilstanden. Kunnskap om hvilke tiltak som gir best nytte er en 
avgjørende innsatsfaktor. 
  
God kunnskapshåndtering og god praksis er derfor nødvendig for å gi gode og likeverdige 
helsetjenester, som er fremtidsrettede og kunnskapsbaserte, preget av åpenhet og 
involvering, respekt og forutsigbarhet. Og det må legges til rette for at foretakenes ansatte 
kan tufte behandling og omsorg for pasientene på den beste kunnskapen, integrert med 
klinikernes og brukernes erfaringer og preferanser. Forskningsbasert kunnskap må kunne 
benyttes i alle deler av RHFets virksomhet der det er relevant og også formidles til 
pasientene som et grunnlag for reell medvirkning i utforming av eget behandlingsopplegg. 
 
Alle medisinske institusjoner og tjenester er kunnskapsbedrifter. De har et ansvar for å følge, 
dele, formidle og benytte den beste kunnskap som finnes. For å greie oppgaven trenger en 
formelle strukturer og eksplisitte prosesser som avgjør når, og hvordan, ny kunnskap skal 
innlemmes i ”systemet”. Det er videre behov for kompetente medarbeidere som har lært seg 
kunnskapshåndtering; ingen helseprofesjon er idag systematisk trenet i å finne, vurdere og 
bruke forskningsbasert informasjon. Videre må de lokale strukturene få støtte fra det 
nasjonale nivået, som Kunnskapssenteret, Helsebiblioteket og andre bindeledd mellom 
kunnskapsproduksjon og praksis. 
 
Strategiske valg 
 
1. Helse Sør-Øst skal legge til rette for bedre kunnskapshåndtering og god praksis gjennom 

å styrke og utvikle eksisterende strukturer, prosesser, kompetanse og kapasitet i RHFet 
som understøtter helsearbeidere og beslutningstakere i å anvende kunnskap og være del 
av en lærende organisasjon i stadig forbedring. 

 
Videre arbeid 
 
1. Utvikling av gode og helhetlige strategier for kunnskapshåndtering, forbedringsarbeid, 

kompetanseutvikling og god praksis vil være en kontinuerlig prosess. Fagmiljøene, 
tillitsvalgte og brukerutvalg involveres i prosessene sammen med nasjonale 
ressursmiljøer. Erfaringer fra andre land innhentes og trekkes inn i utformingen. 
Strategien skal blant annet omfatte tiltak i forhold til: 

- Virkemidler for kompetanseutvikling 
- Faglige arenaer som faggrupper, kvalitetsnettverk og høyskolesamarbeide 
- Støtte til forbedringsarbeid 
- Eksisterende kunnskapsverktøy som kliniske prosedyrer, behandlingslinjer og 

elektronisk pasientjournal. 
- Eksisterende kunnskapstjenester som bibliotekstjeneste, internundervisning, 

foretakenes nettsider og internaviser. 
- IKT inkludert tilgang til internett og nødvendige kunnskapskilder 
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7 Organisering og utvikling av fellestjenester 
 

 Samordnet styring og konsernutvikling skal frigjøre ressurser ved 
at stordriftsfordeler oppnås og profesjonaliteten styrkes.  

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Helse Sør-Øst har strenge økonomiske rammebetingelser å forholde seg til og det ansees 
som lite realistisk at disse endrer seg vesentlig i tiden fremover. Knapphet på 
kapitalressurser, investeringsmidler og krav til effektivisering betinger styring på samordnet 
nivå og god ressursutnyttelse både når det gjelder personell, driftsøkonomi og kapital. 
 
Det forutsettes at det skal oppnås både kvalitative og økonomiske gevinster gjennom en 
bedre utnyttelse av de samlede ressursene til administrative støttefunksjoner. 
Fellesløsninger for støttefunksjoner innen økonomi, lønn og personaladministrasjon, 
ressursstyring (arbeidsplansystem) og felles IKT system for rekruttering vil medføre 
standardisering av prosesser, teknologi og organisering.  
 
IKT er en kritisk innsatsfaktor som skal understøtte god kvalitet, likeverdighet og faglig 
effektivitet i pasientbehandlingen. Målene for faglig organisering og samhandling stiller store 
krav til IKT-støtte for kliniske prosesser på tvers av tradisjonelle skillelinjer mellom 
helseforetak, kommunehelsetjeneste og andre aktører i helsesektoren. Dette krever 
betydelige teknologiske investeringer og en realvekst i forhold til dagens nivå, og det 
nødvendiggjør regional samordning av IKT-utviklingen, felles prioritering og et sterkt fokus på 
organisasjonsutvikling og gevinstrealisering i kjernevirksomheten. 
 
Forbedring av innkjøpskostnadene vil ha betydelig effekt på den økonomiske situasjon i 
foretaksgruppen. Videre vil samordnet styring av eiendomsområdet øke fleksibiliteten for å 
foreta tilpassinger av eiendomsmassen til pasientbehov, medisinsk utvikling og 
samfunnsmessige rammebetingelser.  
 
Strategiske valg 
 
1. Organiseringen av IKT skal støtte opp under de mål som er satt for utviklingen av Helse 

Sør-Øst og sikre god kvalitet på tjenesten, god driftmessig sikkerhet og god 
ressursutnyttelse gjennom samordnet regional styring, riktig prioritering og uttak av 
organisasjonsmessig gevinster i helseforetakene 

 
2. Det skal utvikles en kultur for kontinuerlig forbedring innenfor innkjøp og logistikk 

gjennom god organisering og bred involvering av ansatte på alle nivå i foretaksgruppen 
 
3. Administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen standardiseres både når det gjelder 

teknologi, organisasjon og prosess for å frigjøre ressurser til pasientbehandling og øke 
kvaliteten på de administrative funksjoner. 

 
4. Eiendomsavdelingene på alle nivå i helseforetaksgruppen skal bidra til profesjonelt 

eierskap og forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse som fremmer 
kostnadseffektive og gode helsetjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. 
Arealeffektivisering skal bidra til at arealmessig overkapasitet reduseres. 
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Videre arbeid 
 
IKT 
 Fokus på virksomhetsutvikling som sikrer gevinstrealisering i kjernevirksomheten ved 

innføring av ny teknologi 
 Økt samhandling og felles styring gjennom samlet modell for organisering og styring av 

IKT i regionen  
 Felles tjenesteleverandør etableres 
 Porteføljestyring etableres for sikre oversikt over alle parallelle prosjekter samt 

prioritering av nye 
 Elektronisk støtte for samhandling mellom helseforetak og med primærhelsetjenestene 

skal videreutvikles 
 Infrastruktur, applikasjoner og avtaleverk standardiseres 
 Profesjonalisering av tjenester og utvikling av felles strategier og handlingsplaner 
 Arkitektur for å støtte endrede behov, samhandling og standardisering utvikles 
 
Innkjøp / Logistikk 
 Full tilslutning og bruk av felles forsyningsstruktur for hele foretaksgruppen 
 En felles elektronisk bestillingsstruktur for hele foretaksgruppen og tiltak for bedre styring 

av bestillerorganisasjonen på helseforetaksnivå. 
 Aktiviteter for løpende utvikling og konsolidering av innkjøp med standardisering av 

produkter og forenkling av arbeidsprosessene som hovedfokus. 
 Sikre gjennomføring av tiltak og gevinstrealisering ved godt styrte prosjekter og tydelig 

overlevering til driftsorganisasjon, samt styrking av ressursinnsats både på regionalt og 
foretaksnivå 

 Utvikling av strategier og tiltak for en samfunnsansvarlig innkjøpshåndtering, særlig med 
hensyn til etikk og miljø 

 
Lønns- og Personalfunksjoner 
 Etablere planer for overføring av tjenester, og for utvikling og implementering av nye 

tjenester i samarbeid med helseforetakene.  
 Samle kompetanse i færre miljøer, styrke tjenestetilbudet og gi medarbeiderne større 

mulighet til faglig vekst og utvikling. 
 
Eiendom 
 Overkapasitet må reelt tas ned. Kapasiteten i eksisterende og nye lokaliteter utnyttes 

optimalt. 
 Det må utvikles strategier for arealeffektivisering. Ressurser må frigjøres og 

omprioriteres. 
 Eksisterende bygningsmasse innen psykisk helsevern, særlig innenfor de store drifts-

enhetene gjennomgås.  
 Realisering av overflødige arealer planlegges og gjennomføres. 
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8 Mobilisering av medarbeidere og ledere 
 

 Kompetente og motiverte medarbeidere – vår viktigste ressurs og 
innsatsfaktor 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Helse Sør-Øst er Norges fremste kunnskapsbedrift med 69 000 medarbeidere. Disse er 
virksomhetens viktigste ressurs, og Helse Sør-Øst er avhengig av engasjerte medarbeidere, 
gjennomføringsevne og ledelseskraft. Gjennom utvikling av kultur, verdier, kompetanse og 
klare prinsipper for ledelse og medvirkning skal det legges til rette for dette. Måten 
kompetansen forvaltes, videreutvikles og anvendes på er nøkkelen til å realisere de 
langsiktige målsettinger og utfordringer Helse Sør-Øst står overfor uansett hva som vedtas 
av gode mål, strategier og faglig omstilling. 
 
Strategiske valg 
 
1. Sikre kompetente og motiverte medarbeidere og ledere, som gjennom engasjement og 

endringsdyktighet bidrar til å utvikle de faglige miljøene og som sikrer god drift og kvalitet 
på pasientbehandlingen. Metoder for endrings- og omstillingsarbeid videreutvikles. Det 
legges til rette for bred medvirkning og medbestemmelse.3  
 

2. Det vil være økt fokus på kompetanse og å utvikle gode systemer for å rekruttere, utvikle 
og anvende de menneskelige ressurser. Den enkelte medarbeider skal ha mulighet til å 
utvikle sin kompetanse (kunnskaper, ferdigheter, holdninger, motivasjon og atferd) til 
beste for pasienten, Helse Sør-Øst og seg selv. 

 
3. Det skal være god oversikt og kontroll på ressursbruk og bemanningsutvikling. Dette 

krever fokus på ressursanalyse og –forvaltning, videreutvikling av arbeidsprosesser, 
gode lederdialoger og mer kreativ bruk av teknologi og kompetanse. 

 
4. Gjennom HMS-arbeidet skal det utvikle en helsefremmende virksomhet og satse på å 

utforme et effektivt, inkluderende og støttende arbeidsmiljø.  
 
5. Høyt sykefravær ved kvinnedominerte arbeidsplasser skaper et særlig behov for 

forebygging hos egne ansatte. Forebygging integreres i daglig virksomhet, jfr. satsing for 
redusert antall sykemeldte. 

 
Videre arbeid 
 
 Utdanning, kunnskap og kompetanse brukes til beste for pasientene. Riktig kompetanse 

skal rekrutteres, utvikles og anvendes riktig 
 Styringsevnen skal styrkes gjennom bemanningsplanlegging og målrettet styring av 

personellressursene 
 Sikre et arbeidsmiljø som er helsefremmende, sikkert og preget av trygghet, åpenhet og 

respekt. Det skal utarbeides måleparametere og styringssystemer som sikrer at HMS 
følges opp på en systematisk måte.  

                                                 
3 Styresak 67/2008 nr 6: Omstillingsprogrammet. Innsatsområde 5. Mobilisering av medarbeidere. 12 

prinsipper for medvirkning i omstilling gir nærmere beskrivelse av prinsippene Helse Sør-Øst ønsker 
å legge til grunn for involvering av medarbeidere og ledere. 
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9 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 
 

 Bærekraftig utvikling over tid forutsetter bedre arbeidsdeling, 
ressurs- og kapasitetsutnyttelse og god økonomisk styring 

 
Bakgrunn/rasjonale 
 
Det er et gjennomgående krav og ansvar at virksomhetene drives i økonomisk balanse og 
med sikte på en bærekraftig utvikling på lengre sikt. Det forutsettes at de økonomiske 
rammene ikke vil øke vesentlig i forhold til dagens nivå. Dette stiller betydelige krav med 
hensyn til å kunne få til en bærekraftig utvikling over tid med utgangspunkt i en mer effektiv 
arbeidsdeling, bedre ressurs- og kapasitetsutnyttelse og stram økonomisk styring.  
 
God virksomhetsstyring innebærer tydelig kommuniserte mål, sporbare beslutninger og klare 
prioriteringer. Dette betinger god ledelse og effektiv styringsdialog. 
 
Det er lagt til grunn at private tjenestetilbud brukes på en forutsigbar og hensiktsmessig 
måte, og at alle tiltak som gjennomføres må vurderes i forhold til nytteverdi for regionen som 
helhet og i forhold til konsekvenser for befolkningen i andre deler av Norge.  
 
Strategiske valg 
 
1. Omstilling baseres på riktig prioritering, gevinstrealisering og videreutvikling 
2. Økonomisk balanse er gjennomgående i all styringsdialog og lederutvikling 
3. Beslutninger skal være pasientrettet og etterprøvbare i forhold til kvalitet og økonomi 
4. Stordriftsfordeler skal realiseres 
5. Private tjenestetilbud skal brukes på en forutsigbar og hensiktsmessig måte 
6. Planlegging og ressursallokering, herunder ny inntektsmodell, skal skje i et regionalt og 

nasjonalt helhetsperspektiv  
 
Videre arbeid 
 
 Resultat i balanse iht. styringskrav, prioriterte mål og fastsatt aktivitetsnivå 
 Styring på aktivitetsnivå og bemanning, på grunnlag av rammer og prioritering 
 God styringsinformasjon videreutvikles 
 Gevinstrealisering skal ha et faglig perspektiv og integreres i prioriterings- og 

budsjettprosesser 
 Regional finansieringsmodell utvikles og implementeres 
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Del 2  
 
 
 
 
Strategis fokus 2009-2012 og mål for 2009 
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10 Strategisk fokus 2009-2012 og mål for 2009 

Innledning 

Hensikten med Strategisk fokus 2009 - 2012 er å sikre at foretaksgruppen som helhet tar de 
riktige valg og fokuserer arbeidet i tråd med Helse Sør-Østs visjon og verdigrunnlag og 
samlet strategisk grunnlag. Målene for 2009 utrykker en særlig prioritering og er resultat av 
en gjennomgående prosess høsten 2008. Overordnet mål er at daglig virksomhet i det 
enkelte helseforetak i sum oppnår den ønskede bærekraftige utvikling av Helse Sør-Øst og 
realiserer de mål som følger av omstillingsprogrammet.  
 
Det forutsettes at ledere på alle nivåer aktivt slutter seg til og anvender mål og fokusområder 
i dokumentet og at alle øvrige ansatte skal kjenne målene for 2009 og føle at det har 
betydning for deres daglige virksomhet.  
 
Med utgangspunkt i Plan for strategisk utvikling 2009-2020 legges følgende fokusområder til 
grunn for utviklingen av Strategisk fokus for 2009 – 2012 og mål for 2009: 

 
 Pasientbehandling 
 Forskning 
 Kunnskapshåndtering og god praksis 
 Organisering og utvikling av fellestjenester 
 Mobilisering av medarbeidere og ledere 
 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

 
 
De mål som prioriteres vil bli innarbeidet i budsjettprosessene og den samlede økonomiske 
prioritering for 2009. Videre oppfølging og forankring av vedtatte strategier og mål 
implementeres og beskrives nærmere i driftsavtaler, opplegg for helseforetakenes årlige 
melding. Formell forankring skjer i foretaksmøte i januar 2009.  
 
Vedtatte mål for 2009 skal inngå i risikovurderingene på alle nivå. For kritiske områder (røde) 
forutsettes iverksatt spesielle tiltak, handlingsplaner og lignende. Eventuelle tiltak på 
regionalt nivå utarbeides i et samarbeid mellom det regionale helseforetaket, helseforetak/ 
sykehus, brukere og tillitsvalgte.  
 
Forslag til strategisk fokus 2009-2012 og mål for 2009 følger i kap. 10.1-10.6. 
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 Pasientbehandling 

 
Befolkningens behov for tjenester endrer seg. Det blir flere eldre og sykdomsbildet er preget 
av flere med kroniske og sammensatte lidelser. Det er behov for nærhet til tjenestene, 
oversiktlighet og breddekompetanse i behandlingsapparatet. 
 
Det er nødvendig med et tett og godt samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste både for det enkelte pasientforløp og i planlegging og gjennomføring. 
Dette vil gi bedre tilrettelagte pasientforløp og særlig komme kronikere, eldre og pasienter 
med psykiske problemer og rusproblematikk til gode.  
 
Det er videre behov for en ytterligere spesialisering innen fagområder. Dette tilsier samling 
og styrking av kompetanse.  
 
Flere pasienter behandles poliklinisk eller ved dagbehandling. Dette må videreutvikles 
samtidig som liggetiden reduseres til beste for pasientene, som vil oppleve høyere kvalitet og 
helsebringende tid i sykehus. 
 
Det forventes ingen vesentlig økning i ressurstilgangen. En må derfor være forberedt 
omprioriteringer og økte kostnader på flere områder. Et likeverdig tjenestetilbud er et sentralt 
mål. Forskjeller i tjenestetilbudet og helsetilstand må søkes utjevnet. 
 
Pasientbehandling – forslag til strategisk fokus for 2009-2012 
 
1. Arbeidet med gode behandlingskjeder og pasientforløp forsterkes og videreutvikles 
2. Bedre helsetjenester utvikles på grunnlag av nasjonale føringer, omstillingsprogrammet 

og hovedstadsprosessen  
3. Spesialisthelsetjenestene innenfor et sykehusområde organiseres slik at sykehusene får 

klare roller som gir helhetlige pasientforløp med rett behandling på rett sted (laveste 
effektive omsorgsnivå - LEON).  

4. Konkrete og forpliktende avtaler utvikles for samhandling, kompetanse- og 
informasjonsutveksling med kommunene 

5. Akuttfunksjoner for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
samordnes innenfor hvert sykehusområde 

6. Lokalsykehus og lokalsykehusfunksjoner ved mer spesialiserte sykehus må utvikle 
tverrfaglige team og breddekompetanse.  

7. Psykisk helsevern (DPS) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling videreutvikles innenfor 
rammen av lokalsykehusfunksjonen 

8. LMS utvikles som en arena for helseforetakenes samhandling med brukerorganisasjoner 
og primærhelsetjeneste om pasient- og pårørendeopplæring og sykdomsforebyggende 
arbeid. 

 
 
Forslag til mål for 2009: 
 
 Gjennomføre styrets vedtak i omstillingsprogrammet (jfr. sak 0xx/2008) 

- Etablere sykehusområdene 
- Sentralisere det vi må og desentralisere det vi kan 

 Kvaliteten skal bedres: 
- Minst 80 % andel epikrise utsendt innen 7 dager 
- Det skal normalt ikke være korridorpasienter 
- Det skal ikke være fristbrudd  

 Pasientsikkerheten skal bedres: 
- Antall sykehusinfeksjoner under landsgjennomsnitt (5,6 %) 
- Omfanget av feilmedisinering og gjennomførte tiltak skal kunne dokumenteres. 
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10.1 Forskning 

 
Det regionale helseforetaket er tillagt ansvar for pasientrettet forskning, 
forskerutdanning, formidling og implementering av forskningsresultater. En fortsatt styrking 
av forskning i helseforetakene er viktig for å sikre høy kvalitet i diagnostikk og 
pasientbehandling. 
 
Forskning – forslag til strategisk fokus for 2009-2012 
 
1. Medisinsk og helsefaglig forskning i Helse Sør-Øst skal gi kunnskap, kompetanse og 

utviklingsevne som grunnlag for spesialisthelsetjenester av høy kvalitet. Forskning skal gi 
kunnskapsgrunnlag for forebygging, diagnostikk, behandling, omsorg og rehabilitering 
samt næringsutvikling. 

2. Forskningen innen Helse Sør-Øst tilstreber et høyt internasjonalt kvalitetsnivå og 
fungerer som en drivkraft for medisinsk og helsefaglig forskning i Norge. Forskningen har 
tilstrekkelig bredde til å bidrar til god organisering og samhandling, ressursutnyttelse og 
rekruttering til spesialisthelsetjenesten i helseregionen. 

3. Ressursbruken til forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst skal på lengre sikt (10 år) øke 
til 5 % av helseregionens driftsbudsjett.  

4. Regionale infrastrukturtiltak, gode samarbeidsrelasjoner og faglig nettverkssamarbeid 
skal bidra til gjensidig faglig styrking, god ressursutnyttelse og økt internasjonal 
konkurranseevne. 

5. Økt innovasjon med utspring i helseforetakene skal gi bedre helsetjenestetilbud, 
økonomisk avkastning, effektivisering/kostnadsreduksjon og næringsutvikling. 

6. Forskningsforvaltningen skal gi gode nok, åpne og habile prosesser basert på faglig 
forsvarlige vurderinger. 

 
 
Forslag til mål for 2009: 
 
 Forsknings- og innovasjonsaktivitet opprettholdes på samme høye nivå og NIFU-

poeng og dr.grader økes i samsvar med økt ressurstilførsel 
 Etablere regionale infrastrukturtiltak, gode samarbeidsrelasjoner og faglig 

nettverkssamarbeid skal bidra til gjensidig faglig styrking, god ressursutnyttelse og 
økt internasjonal konkurranseevne. 

 Utvikle insentiver for stimulering av tverrfaglig forskning og translasjonsforskning 
 Tiltak for å understøtte etikk og internkontroll i forskningen implementeres. 
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10.2  Kunnskapshåndtering og god praksis 

 
Det å gjøre beste kunnskap lett tilgjengelig er viktig for å sikre god praksis og god kvalitet i 
pasientbehandlingen. Dette utgjør både en mulighet til å oppnå god og likeverdig behandling, 
sikre kvalitet i behandling og gjøre tjenesten mer forutsigbar. Det er et stort potensial for 
kvalitetsforbedring i helsesektoren. Ved å etablere kunnskapsbasert praksis og sykehusene 
som lærende organisasjoner kan mange feil unngås og kostnadene reduseres samtidig som 
kvaliteten forbedres. 
 
Kvaliteten skal være høy i hele pasientforløpet, fra forebygging gjennom aktiv behandling og 
rehabilitering til oppfølging i kommunehelsetjenesten. Behandlingslinjene skal være trygge 
og bygge på kunnskapsbasert praksis. Det er i dag stor forskjell på liggetid for samme 
diagnose mellom helseforetak. Lengre liggetid i sykehus enn det som er nødvendig for å 
gjennomføre aktiv behandling medfører risiko for tap av funksjonsevne, infeksjoner og andre 
komplikasjoner.  
 
Kunnskapshåndtering og god praksis – forslag til strategisk fokus for 2009-2012 
 
1. Helse Sør-Øst skal legge til rette for bedre kunnskapshåndtering og god praksis gjennom 

å styrke og utvikle eksisterende strukturer, prosesser, kompetanse og kapasitet i 
helseforetakene og i RHF.  

 
 
Forslag til mål for 2009: 
 
 Utarbeide og iverksette en samlet strategi for kunnskapsutvikling, forbedringsarbeid 

og god praksis 
 Utvikle helhetlige pasientforløp og bedre samhandling som sikrer faglig riktig liggetid 

i sykehus 
 Regionale fagråd etableres  
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10.3 Organisering og utvikling av fellestjenester 

 
Det må etableres sterkere regional styring for å bedre kvaliteten og utnytte stordriftsfordeler 
innen IKT-, stab- og støttefunksjoner. En må frigjøre økonomiske ressurser til 
pasientbehandling og samtidig øke kvaliteten på de administrative funksjoner når det gjelder 
teknologi, organisasjon og prosess. Behov for arealeffektivisering og fleksibel organisering 
og arealbruk stiller økte krav til profesjonalitet. Det må realiseres gevinster som følge av 
standardisering, felles infrastruktur og drift i tilknytning til IKT og innkjøp/logistikk. 
 
Organisering og utvikling av fellestjenester – forslag til strategisk fokus for 2009-2012 
 
1. Organiseringen av IKT skal støtte opp under de prioriterte mål for kjernevirksomhetens 

og sikre god kvalitet på tjenesten, god driftmessig sikkerhet og god ressursutnyttelse 
gjennom samordnet regional styring, riktig prioritering og uttak av organisasjonsmessig 
gevinster i helseforetakene. 

2. Gjennom god organisering og bred involvering av ansatte på alle nivå i foretaksgruppen 
skal det utvikles en kultur for kontinuerlig forbedring innenfor innkjøp og logistikk, 
inkludert retningslinjer for etisk handel.  

3. Administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen standardiseres både når det gjelder 
teknologi, organisasjon og prosess for å frigjøre ressurser til pasientbehandling og øke 
kvaliteten på de administrative funksjoner. 

4. Overkapasitet skal reelt tas ned, både i form av arealer og bemanning 
 
 
Forslag til mål for 2009: 
 
 Administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen standardiseres både når det 

gjelder teknologi, organisasjon og prosess for å frigjøre ressurser til 
pasientbehandling og øke kvaliteten på de administrative funksjoner. 

 Implementere bedre koordinering og styring av alle administrative fellestjenester i 
helseforetaksgruppen 

 Samlet realisert gevinst for innkjøp og logistikk skal være 250 MNOK i 2009 
 Samlet bygningsareal og kostnader til eiendomsforvaltning reduseres med 10 % 
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10.4 Mobilisering av medarbeidere og ledere 

 
Helse Sør-Øst er Norges fremste kunnskapsbedrift med 69 000 medarbeidere som er 
virksomhetens viktigste ressurs. Måten kompetansen forvaltes, videreutvikles og anvendes 
på er nøkkelen til å realisere de langsiktige målsettinger og utfordringer Helse Sør-Øst står 
overfor. 
 
Mobilisering av medarbeidere og ledere – forslag til strategisk fokus for 2009-2012 
 
1. Helse Sør-Øst ønsker engasjerte og motiverte medarbeidere og ledere som bidrar til å 

utvikle de faglige miljøene og som sikrer god drift og kvalitet på pasientbehandlingen. 
Helse Sør-Øst skal videreutvikle metoder for endrings- og omstillingsarbeid og legge til 
rette for bred medvirkning og medbestemmelse.  

2. Helse Sør-Øst skal ha et økt fokus på kompetanse og utvikle gode systemer for å 
rekruttere, utvikle og anvende de menneskelige ressurser. Den enkelte medarbeider skal 
ha mulighet til å utvikle sin kompetanse (kunnskaper, ferdigheter, holdninger, motivasjon 
og atferd) til beste for pasienten, Helse Sør-Øst og seg selv. 

3. Helse Sør-Øst skal ha god oversikt og kontroll på ressursbruk og bemanningsutvikling. 
Dette krever fokus på ressursanalyse og –forvaltning, videreutvikling av 
arbeidsprosesser, gode lederdialoger og mer kreativ bruk av teknologi og kompetanse. 

4. Helse Sør-Øst skal gjennom HMS-arbeidet utvikle en helsefremmende virksomhet og 
satse på å utforme et effektivt, inkluderende og støttende arbeidsmiljø. Det skal 
utarbeides måleparametere og styringssystemer som sikrer at HMS følges opp på en 
systematisk måte. 

 
 
Forslag til mål for 2009: 
 
 De 12 prinsippene for medvirkning forankres og operasjonaliseres 
 Felles policy og styringsindikatorer for HMS-området utvikles. Sykefravær reduseres 

med 1 % 
 Videreutvikle metoder for endrings- og omstillingsarbeid gjennom medvirkning og 

lederutvikling  
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10.5 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

 
Den samlede virksomhet i Helse Sør-Øst, herunder aktivitetsfinansiert pasientbehandling, 
likviditetsstyring og prioritering av samlede investeringer, må innrettes slik at resultatkravet 
kan nås. Økonomiske ressurser og rammebetingelser skal støtte opp om gode tjenestetilbud. 
 
Etablering av et handlingsrom for videreutvikling forutsetter at det settes inn tiltak så snart 
som mulig for å redusere gjennomsnittlig liggetid. En slik reduksjon må innebære vurderinger 
av forskjellige pasient- og aldersgrupper, og differensiering av liggetidene i forhold til den 
enkelte gruppens spesifikke behov. Mange pasienter som i dag får sitt behov dekket 
gjennom innleggelse i sykehus, vil i fremtiden bli gitt tilbud i poliklinikk og ved dagbehandling. 
 
Unødvendig innleggelse i sykehus medfører bl.a. økt infeksjonsrisiko og funksjonsbortfall 
som følge av passivisering. Bedret kvalitet i tjenestetilbudet må utvikles gjennom mer 
effektive behandlingslinjer og gjennomføring av LEON-prinsippet. 
 
Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring – forslag til strategisk fokus for 
2009-2012 
 
1. Omstilling baseres på riktig prioritering, gevinstrealisering og videreutvikling 
2. Økonomisk balanse er gjennomgående i all styringsdialog og lederutvikling 
3. Beslutninger skal være pasientrettet og etterprøvbare 
4. Stordriftsfordeler realiseres 
5. Private tjenestetilbud skal brukes på en forutsigbar og hensiktsmessig måte 
6. Planlegging og ressursallokering skal skje i et regionalt og nasjonalt helhetsperspektiv 
 
 
Forslag til mål for 2009: 
 
 God økonomistyring i henhold til eiers styringskrav 
 Ferdigstille og forankre ny inntektsmodell 
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Strategis fokus 2009-2012 og mål for 2009 - sammenstilling 

Innsatsområde Strategisk fokus (forkortet) Mål for 2009 
Pasient- 
behandling 
 

- Gode behandlingskjeder og pasientforløp 
- Oppfølging av omstillingsprogrammet og hovedstadsprosessen  
- Laveste effektive omsorgsnivå (LEON)  
- avtaler for samhandling med kommunene 
- Samordning av akuttfunksjoner  
- Lokalsykehus og breddekompetanse  
- Psykisk helsevern og rusbehandling i lokalsykehus 
- Videreutvikling av LMS  

- Gjennomføre styrets vedtak i omstillingsprogrammet (jfr. sak 0xx/2008) 
. Etablere sykehusområdene 
. Sentralisere det vi må og desentralisere det vi kan 

- Kvaliteten skal bedres: 
. Minst 80 % andel epikrise utsendt innen 7 dager 
. Det skal normalt ikke være korridorpasienter 
. Det skal ikke være fristbrudd  

- Pasientsikkerheten skal bedres: 
. Antall sykehusinfeksjoner under landsgjennomsnitt (5,6 %) 
. Omfanget av feilmedisinering og gjennomførte tiltak skal kunne dokumenteres. 

Forskning 
 

- Forskning som grunnlag for høy kvalitet 
- Forskning med høyt internasjonalt kvalitetsnivå  
- Økt ressursbruk til forskning og innovasjon  
- Regional infrastruktur, godt samarbeid og gode nettverk 
- Økonomisk avkastning, effektivisering/kostnadsreduksjon og 

næringsutvikling 
- Åpne og habile prosesser basert på faglig forsvarlige vurderinger 

- Forsknings- og innovasjonsaktivitet opprettholdes på samme høye nivå og NIFU-
poeng og dr.grader økes i samsvar med økt ressurstilførsel 

- Etablere regionale infrastrukturtiltak, gode samarbeidsrelasjoner og faglig 
nettverkssamarbeid skal bidra til gjensidig faglig styrking, god ressursutnyttelse og 
økt internasjonal konkurranseevne. 

- Utvikle insentiver for stimulering av tverrfaglig forskning og translasjonsforskning 
- Tiltak for å understøtte etikk og internkontroll i forskningen implementeres. 

Kunnskaps- 
håndtering og  
god praksis 

- Legge til rette for bedre kunnskapshåndtering og god praksis 
gjennom å styrke og utvikle eksisterende strukturer, prosesser, 
kompetanse og kapasitet i helseforetakene og i RHF.  

- Utarbeide og iverksette en samlet strategi for kunnskapsutvikling, forbedringsarbeid 
og god praksis 

- Utvikle helhetlige pasientforløp og bedre samhandling som sikrer faglig riktig liggetid i 
sykehus 

- Regionale fagråd etableres. 
Organisering og 
utvikling av 
fellestjenester 

- IKT skal støtte kjernevirksomhetens mål  
- Kultur for kontinuerlig forbedring innenfor innkjøp og logistikk 
- Standardisering av administrative støttefunksjoner  
- Nedtak av overkapasitet i form av arealer og bemanning 

- Administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen standardiseres både når det gjelder 
teknologi, organisasjon og prosess for å frigjøre ressurser til pasientbehandling og 
øke kvaliteten på de administrative funksjoner. 

- Implementere bedre koordinering og styring av alle administrative fellestjenester i 
helseforetaksgruppen 

- Samlet realisert gevinst for innkjøp og logistikk skal være 250 MNOK i 2009 
- Samlet bygningsareal og kostnader til eiendomsforvaltning reduseres med 10 %. 

Mobilisering av  
ansatte og ledere 

- Engasjerte og motiverte medarbeidere og ledere  
- Medvirkning og medbestemmelse 
- Økt fokus på kompetanseutvikling og anvendelse av 

menneskelige ressurser 
- God oversikt og kontroll på bemanningsutvikling 
- Videreutvikle HMS 

- De 12 prinsippene for medvirkning forankres og operasjonaliseres 
- Felles policy og styringsindikatorer for HMS-området utvikles. Sykefravær reduseres 

med 1 % 
- Videreutvikle metoder for endrings- og omstillingsarbeid gjennom medvirkning og 

lederutvikling 

Bærekraftig 
utvikling gjennom 
god 
økonomistyring 

- Omstilling baseres på riktig prioritering, gevinstrealisering og 
videreutvikling 

- Økonomisk balanse fokuseres i all styringsdialog og lederutvikling 
- Beslutninger skal være pasientrettet og etterprøvbare 
- Stordriftsfordeler realiseres 
- Forutsigbar og hensiktsmessig bruk av private tilbud 
- Planer og prioritering i regionalt og nasjonalt perspektiv 

- God økonomistyring i henhold til eiers styringskrav 
- Ferdigstille og forankre ny inntektsmodell 

 


