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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2022 
 
 
 

Sak 054-2022 

Utkast Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF tar utkast til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 til 
orientering med de merknader som fremkom i møtet. Planen sendes på høring og fremmes 
for styret i november 2022. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 20. april 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst er den overordnede strategien for Helse Sør-Øst. 
Planen samler forventningen fra eier og innspill fra helseforetak og samarbeidspartnere. 
Den regionale utviklingsplanen har to tidsperspektiv; det langsiktige fram mot 2040 og et 
kortere fire års perspektiv. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst  
i desember 2018 (sak 114-2018). I november 2019 kom Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020-2023 (Meld. St. 7 (2019-2020)) som legger videre føringer for utviklingen av 
helsetjenesten.  
 
Med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 og føringer i foretaksmøtet for de 
regionale helseforetakene 14. januar 2020, er det utarbeidet en veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner. Veilederen ble vedtatt av styret i desember 2020 (sak 148-2020).  
 
«Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner» (sak 43-2021) ble vedtatt 
av styret 22. april 2021. Styret ble orientert om arbeidet med oppdatering av regional 
utviklingsplan i august 2021 (Sak 085-2021).  
 
Forslag til høringsversjon til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 legges fram for 
styret med mål om å starte høring i mai 2022. 
 
 

2. Hovedpunkter  
 
Om arbeidet med revidert plan 
Revidering av utviklingsplanen har vært organisert som et prosjekt ledet av en 
styringsgruppe bestående av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF, konserntillitsvalgte og 
brukere. Avdeling for medisin og helsefag har koordinert arbeidet. 
 
Styringsgruppen har satt mål og definert hovedsatsingsområdene. Skrivegruppen har 
bestått av ansatte i det regionale helseforetaket med spesiell kompetanse på områdene som 
dekkes av planen. En redaksjonskomite har hatt ansvar for koordinering, redigering og 
framdrift i prosessen. 
 
Om involvering 
Innspillene til regional utviklingsplan er skrevet av 40 fagansvarlige i det regionale 
helseforetaket. De har hatt ansvaret for involvering i egne enheter og relevante fagnettverk.  
 
Redaksjonen har hatt ansvaret for å involvere eksterne og overordnede organer, herunder 
regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte. Revisjon og innhold i planen har vært tema i 
51 møter med eksterne og interne interessenter.  
 
Sentrale problemstillinger har vært diskutert i en møteserie med helseforetakene i regionen, 
og planarbeidet har vært koordinert på tvers av regionene. 
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Planen har også vært oppdatert ukentlig på intranett for alle ansatte i det regionale 
helseforetaket. Involvering av interessenter vil fortsette gjennom høringsperioden. 
 
Om oppbygging av planen 
Regional utviklingsplan 2040 er organisert i to likeverdige deler. Den første delen beskriver 
trender og forslag til satsingsområder.  
 
Satsingsområdene er: 

• Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering 
• Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi 
• Samarbeid om de som trenger det mest  
• Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av tjenester  
• Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid 
• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

 
Satsingsområdene er valgt med bakgrunn i at de er gjennomgående for virksomheten.  
Området «styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering» er nytt, mens 
de andre er videreført fra forrige plan.  
 
Del 2 av planen omtaler rammer og forutsetninger for å lykkes med satsingsområdene 
beskrevet i del 1. Dette omfatter blant annet bemanningsmessige og faglige rammer, læring 
fra pandemien, informasjonssikkerhet, framskrivinger, eiendom og økonomi.  
 
Plan for videre prosess 
Med forutsetning om styrets godkjenning, planlegges utviklingsplanen sendt på bred høring 
fra 16. mai til 30. september. Høringen vil omfatte blant andre kommunene i regionen, 
pasientorganisasjoner, fagorganisasjoner, helseforetakene og private ideelle og 
kommersielle virksomheter. Da den første regionale utviklingsplanen var på høring, mottok 
vi uttalelser fra 169 høringsinstanser. 
 
Oppdatert versjon av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 etter høring vil legges 
frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for beslutnings i november 2022 og oversendes Helse- 
og omsorgsdepartementet i desember 2022. En handlingsplan for realisering av 
satsingsområdene vil være vedlegg til den regionale utviklingsplanen. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 er en oppdatering av den første regionale 
utviklingsplanen. Den viderefører retning og overordnede satsingsområder. Samtidig tar 
den inn læringspunkter fra arbeidet med den første planen og erfaringer fra 
gjennomføringen så langt. 
 
Forslag til høringsversjon som legges fram for styret er kommet til gjennom involvering av 
de ansatte i det regionale helseforetaket og dialog med interessenter og samarbeidsparter.  
Høringsperioden vil benyttes til ytterligere involvering og forankring. 
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En utviklingsplan skal sette retning for hvordan foretaket ønsker å utvikle sin virksomhet. I 
det ligger å vurdere så vel innretning som kapasitet. I del to av utviklingsplanen er det vist 
til hvordan aktiviteten forventes å utvikle seg i helseforetakene. Omregning til kapasitet, 
areal og bemanning detaljeres i planene til det enkelte helseforetak, blant annet gjennom 
systematikken for planlegging av sykehusbygg.  
 
Utviklingsplanen peker på behov for samarbeid og felles løsning av utfordringene, og at 
dette blir stadig viktigere. Dette gjelder i sykehusene, mellom helseforetak, og ikke minst 
mellom helseforetak og de andre delene av helsetjenesten. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret gir sin tilslutning til høringsversjon av 
Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 – trender og satsingsområder 
• Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 – rammer og forutsetninger 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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