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1. Hva saken gjelder 

 
I Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 (Meld. St. (2015-2016)) er det forutsatt at 
helseforetakene skal utarbeide utviklingsplaner. I foretaksmøte 10. januar 2017 ble Helse Sør-Øst 
RHF bedt om å utarbeide utviklingsplan innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede 
regionale planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan. I foretaksmøte 16. 
januar 2018 ble alle regioner bedt om å benytte felles metodikk for framskrivinger av 
kapasitetsbehov, slik at utviklingsplanene kan sees i en nasjonal sammenheng.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 1. februar 2018 (sak 009-2018) mandat for og organisering av 
arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. En høringsversjon av utviklingsplanen 
ble fremlagt styret 14. juni 2018 (sak 051-2018) før planen ble sendt på høring i perioden 2. juli - 
15. oktober 2018. Styret ble 15. november 2018 orientert om oppsummering av høringsuttalelser 
(sak 107-2018). Av foreløpig protokoll fremgår det at styret uttrykker glede over det store 
engasjementet det har vært i planarbeidet. Videre forventer styret at det i den endelige planen er 
gode spor av høringsinstansenes innspill.  
 
Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst legges med dette frem for styret for endelig 
behandling. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

 
Det har kommet inn 94 høringssvar på høringsversjonen av Regional utviklingsplan 2035. Alle 
svarene ligger på Helse Sør-Øst RHFs nettsider. Høringssvarene representerer 169 
høringsinstanser, hvorav 83 kommuner. Flere av kommunene har avgitt felles uttalelser.  
 
Det er bred tilslutning til Helse Sør-Øst RHFs mål og satsingsområder, og det har kommet 
mange konstruktive forslag i høringsuttalelsene. Helse Sør-Øst RHF har derfor justert 
utviklingsplanen på flere områder. Det har ikke vært naturlig å skrive inn i planen hvem som har 
kommet med endringsforslag. Innen følgende områder er gjort størst endringer. 
 
Målene er omformulert 

 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 
 
Satsingsområdene  
På bakgrunn av høringsinnspill og dialog med interessenter, har Helse Sør-Øst RHF besluttet å 
legge til et femte satsningsområde: «Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste». Dette 
for å tydeliggjøre at utvikling av ny kunnskap er helt avgjørende om vi skal nå nasjonale 
målsettinger og utviklingsplanens ambisjoner for helsetjenesten i 2035. Det er også behov for å 
være tydelige på at forskning og innovasjon må skje i nært samarbeid med 
kommunehelsetjenesten, helsenæringen og andre aktører. Helse Sør-Østs forskning utgjør 63 
prosent av helseforskningen i Norge og Helse Sør-Øst RHF har et særlig ansvar for 
kunnskapsutviklingen. 
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Tiltak konkretiseres ytterligere i neste fase 
De fleste høringsinstansene mener at satsingsområdene speiler utfordringsbildet på en god måte, 
men de etterlyser ytterligere konkretisering av hvordan ambisjonene i planen skal realiseres. En 
slik konkretisering er gjort innen noen områder, og samtidig vil konkretiseringen først og fremst 
beskrives nærmere i gjennomføringsplaner for helseforetakene og det regionale foretaket.  
 
Fakta om Helse Sør-Øst  
Fakta om Helse Sør-Øst er oppdatert med nyere tall. Høringsversjonen av utviklingsplanen 
inneholdt flere tabeller med nøkkeltall fra 2016 fra Norsk pasientregister (NPR). Disse ble 
oppdatert av NPR i juni 2018 med tall fra 2017 og er følgelig også oppdatert i endelig versjon av 
utviklingsplanen.  
 
Framskrivninger 
Flere av høringsinstansene er bekymret for kapasitet i og rundt Oslo basert på befolkningsvekst 
og demografisk utvikling. Omtale av denne tematikken er tatt inn i planen i flere av kapitlene. 
Høringsutkastet diskuterte forslag til justering av innholdet i endringsfaktorene i modellen. Det er 
i endelig versjon presisert at Helse Sør-Øst bruker felles nasjonal framskrivningsmodell og at det 
er behov for å videreutvikle denne. Det vil samtidig arbeides med ambisjonene knyttet til effekter 
av de tiltakene som planen foreslår. 
 
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet  
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er grunnleggende for å skape pasientens helsetjeneste 
og gis stor oppmerksomhet i overordnede føringer fra nasjonale myndigheter. Dette gjenspeiles 
også i helseforetakenes utviklingsplaner og i høringsuttalelsene. I høringsversjonen var dette 
området for lite vektlagt. Temaet er nå nærmere omtalt i kapittel 2.  
 
Betydningen av oppgavedeling og samhandling med kommunehelsetjenesten  
Høringsinstansene, og spesielt kommunene, har etterspurt hvordan oppgavedeling og 
samhandling med kommunehelsetjenesten kan videreutvikles og styrkes. Dette er fulgt opp i 
endelig versjon, med særlig oppmerksomhet på å få frem fastlegenes rolle. Det er videre vektlagt 
å få frem betydningen av samhandling med kommunehelsetjenesten når det gjelder forskning og 
innovasjon, og at i all utvikling av helsetjenesten skal spesialist- og kommunehelsetjenesten være 
likeverdige parter.  
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
Dette er blant de prioriterte fagområdene for Helse Sør-Øst, og flere av høringssvarene mener 
disse områdene har fått for lite plass. Spesielt gjelder dette barn og unge. I endelig versjon av 
planen er derfor betydningen av forebyggende arbeid rettet mot barn og unge fremhevet, samt 
behovet for å styrke kompetanse om barn og unge innen begge fagområdene.  
 
Helse og arbeid  
I forslag til statsbudsjett for 2019 for Helse- og omsorgsdepartmentet og Arbeids- og 
sosialdepartementet, fremgår det at målsettingen er at deltakelse i arbeidslivet skal være en del av 
behandlingsopplegget. Helse og arbeid er en viktig del av samfunnsansvaret og det er derfor lagt 
inn et nytt kapittel om dette.  
 
Legemidler er en viktig og integrert del av tjenestetilbudet  
Flere av høringsinstansene etterlyste mer oppmerksomhet mot legemiddelproblematikk. Dette 
gjelder spesielt feilbruk, behov for å avstemme legemiddellister og finansiering. Dette er 
hensyntatt i endelig versjon.  
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Bemanning, kompetanseutvikling og utdanning  
Mange av høringsinstansene har etterlyst mer konkretisering av tiltak rettet mot fremtidige 
utfordringer når det gjelder bemanning og kompetanse. Dette er områder som Helse Sør-Øst vil 
ha stor oppmerksomhet på. Det er ikke gjort ytterligere konkretisering av tiltak i planen, da dette 
vil komme i neste fase. Det er imidlertid vektlagt tydeligere at dette er noe det vil arbeides mer 
med. 
 
Andre områder med endringer 
Styret vedtok fremtidig organisering av tilbudet når det gjelder mekanisk trombektomi 
(blodproppfisking) i styremøtet 14. juni 2018 (styresak 049-2018). Vedtaket legger viktige føringer 
for videre arbeid innen dette området og er nå innlemmet i utviklingsplanen.  
 
Medisinsk teknisk utstyr fikk lite omtale i forrige versjon, og det er derfor skrevet et eget avsnitt 
om dette. 
 
Både kommunene og flere private aktører fremhever i sine høringsinnspill at de ønsker å bidra 
innen forskning og innovasjon. Dette er fulgt opp i endelig versjon av utviklingsplanen.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Basert på nasjonale og regionale føringer og helseforetakenes utviklingsplaner, samt en 
omfattende høringsrunde, foreligger det nå et forslag til endelig versjon av Regional utviklingsplan 
2035 for Helse Sør-Øst. Planen er godt forankret gjennom dialog med brukerutvalg, tillitsvalgte, 
helseforetakene, myndigheter og ikke minst kommunene. I høringsuttalelsene kom det mange 
gode forslag til endringer som er fulgt opp i endelig versjon av planen.  
 
Akkurat som Nasjonal helse- og sykehusplan har regional utviklingsplan et langt perspektiv og et 
kort perspektiv. Det lange perspektivet er 2035. Det skal sikre at de tiltakene vi arbeider med nå 
også er riktig i et langsiktig perspektiv.  
 
Utviklingsplanen har også et fireårs perspektiv, som følge av at det kommer en ny nasjonal helse- 
og sykehusplan hvert fjerde år. Utviklingsplanens korte perspektiv operasjonaliseres gjennom 
økonomisk langtidsplan og oppdrag og bestilling til helseforetakene. 
 
Den store oppslutningen om satsingsområdene gir sammen med de positive signalene fra 
kommuner, fagfolk og brukere grunn til å glede seg til oppfølingen av planen. Endelig versjon av 
utviklingsplanen vil legge et godt grunnlag for videre utvikling av helsetjenestene i regionen i 
samarbeid med bruker, kommunehelsetjenesten, private aktører og andre samarbeidspartnere.  
 
Administrerende direktør tilrå at styret gir sin tilslutning til Regional utviklingsplan 2035 for Helse 
Sør-Øst.  
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst 
 

Utrykte vedlegg: 

 Ingen  


