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Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 – status etter høringsrunde 
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Styret tar sak om status for Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 til orientering og ber 
om at innspill gitt i møtet tas med i utformingen av den endelige planen. 
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1.  Hva saken gjelder 

 
Styret behandlet 27. april 2022 (sak 054-2022) høringsversjonen av Regional utviklingsplan 
2040 for Helse Sør-Øst. Denne saken oppsummerer høringsinnspillene, og styret inviteres til 
å gi innspill før planen ferdigstilles og legges frem for styret i november 2022.  
 

2. Hovedpunkter  

 
Høringsinnspill og hovedinntrykk 
Planen ble sendt til ekstern høring 16. mai 2022, med frist for innspill 30. september. Utkast 
til utviklingsplan og åpen invitasjon om å gi innspill har ligget fritt tilgjengelig på nettsiden 
til Helse Sør-Øst, hvor høringsinnspill er blitt publisert fortløpende (https://helse-
sorost.no/horing-regional-utviklingsplan-2040).  
 
Hovedtrekk i planen er blitt presentert i mer enn 70 møter med interne og eksterne aktører. 
Saken oppsummerer høringsinnspill som er kommet innen fristen. Noen høringsinstanser 
har bedt om utsatt høringsfrist, og deres innspill vil bli gjenstand for vurdering før endelig 
versjon av planen oversendes styret.  
 
Innen høringsfristen var det kommet 69 innspill som fordeler seg slik: 

 Kommuner: 25 
 Fylkeskommuner: 2 
 Helseforetak: 7 
 Private ideelle sykehus med driftsavtale: 3 
 Brukerutvalg: 3 
 Pasientorganisasjoner: 3 
 Fagforeninger: 6 
 Private ideelle/kommersielle virksomheter: 3 
 Regionale helseforetak: 1 (Helse Nord) 
 Universitet og høgskoler: 4 
 Arbeidsgiverorganisasjoner: 1 (Spekter) 
 Andre offentlige virksomheter: 1 (Direktoratet for e-helse) 
 Nasjonale kompetansesentra: 3 
 Andre (nettverk, stiftelser mv.): 7 

 
Utkast til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst er blitt godt tatt imot hos samtlige 
høringsinstanser. Det er bred støtte til overordnede mål og satsingsområder. Flere 
høringsinstanser fremhever pasienter og pårørendes helsekompetanse som et viktig 
område og at det innen dette området er et stort potensial for samarbeid mellom ulike 
aktører og nivåer i helsetjenesten.  
 
Alle høringsinstansene gjenkjenner utfordringsbildet som beskrives i planen. Det er en 
viktig forutsetning for å velge de riktige tiltakene og bør legge til rette for at alle parter (eller 
partnere) har interesse av å arbeide sammen. 
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Det fremheves som positivt at Helse Sør-Øst RHF viderefører prioriteringene fra forrige 
utviklingsplan. Flere høringsinstanser ønsker seg imidlertid enda mer konkrete tiltak og 
tidsplaner for gjennomføring.  
 
Tre utfordringer er gjennomgangstema i høringsinnspillene: 1) utfordringer knyttet til å 
beholde, rekruttere, utdanne og utvikle medarbeidere, 2) nye arbeidsformer og 3) behov for 
samarbeid med primærhelsetjenesten.  
 
Nok fagfolk – beholde, rekruttere, utdanne og utvikle 
Utfordringen med tilgang på helsepersonell og fagfolk med riktig kompetanse er felles for 
hele helsetjenesten, om enn ujevnt fordelt. Beholde og rekruttere handler om gode fagmiljø, 
muligheter for faglig utvikling, lønnsutvikling og gode arbeidsmiljø. Helseforetakene 
rekrutterer godt til mange områder, mens det er også betydelige utfordringer med 
rekrutteringen innen deler tjenesten. Ulike aktører konkurrerer om arbeidskraft med 
hverandre, og slik konkurranse kan oppstå mellom helseforetakene, men også mellom 
helseforetak og kommuner. Rekruttering av jordmødre og psykologer er to aktuelle 
eksempler. 
 
Det er mange forhold som påvirker kompetansebehovene i helsetjenesten. Overordnede 
føringer, ny oppgavedeling og faglig og teknologisk utvikling krever økt oppmerksomhet og 
samarbeid. I perioder har dette ført til mer bruk av vikarbyråer som igjen medfører svekket 
intern kompetansebygging og en betydelig høyere kostnad enn bruk av egne ansatte. Det er 
derfor en klar målsetting å redusere forbruket av innleie. Innen enkelte fagområder, særlig 
innen psykisk helsevern, er andelen innleie klart for høy.  
 
Helseforetakene har en viktig oppgave innen utdanning og ikke minst å sørge for 
tilstrekkelig antall praksis- og lærlingeplasser. Helsetjenesten må samarbeide tettere med 
universiteter og høyskoler slik at helseforetakene er med å definere den kompetansen 
helsetjenesten trenger. 
 
Helseforetakene har etablert bemanningsenheter som skal avlaste ledere i det 
administrative arbeidet med å dekke vakter, og som sørger for opplæring av nyansatte og 
vikarer. De håndterer opplæring i bemanningsplanlegging, innleie fra vikarbyrå, bruk av 
vikarer og har ofte egne ansatte i vikarpooler som arbeider i ulike deler av sykehuset. Det 
regionale helseforetaket vurderer potensialet for styrket samarbeid mellom disse enhetene 
på tvers av sykehus og hvordan en kan fremme beste praksis. 
 
Målsettingen er å kunne tilby alle ansatte faste heltidsstillinger. I enheter med likt 
bemanningsbehov gjennom døgnet, uken og året oppstår det en målkonflikt mellom å 
fremme heltidsstillinger og å ha tilstrekkelig ansatte til å få dekket vaktene med tredelt 
helgevakt. Gjennom et tettere samarbeid mellom kommuner og helseforetak kunne noe av 
denne arbeidskraften vært brukt til å samhandle om stillinger utenfor sykehus. En slik 
løsning er kanskje særlig aktuell for jordmødre og sykepleiere (men i prinsippet for alt 
personell som går i vakter). En jordmor kunne eksempelvis ha tilknytning til et robust 
fagmiljø på sykehuset og samtidig møte brukere i deres hjemmemiljø og i prinsippet legge til 
rette for helhetlige pasientforløp med oppfølging før, under og etter en fødsel. 
 
Ledelse som er orientert mot ivaretakelse av medarbeidere, og som vektlegger faglig 
utvikling, er viktig for beholde, rekruttere, utdanne og utvikle helsepersonell. Ledelse 
innbefatter alle sider ved virksomheten, men det er viktig at det legges til rette for faglig 
ledelse for å videreutvikle fagene og arbeidsformer.  
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Nye arbeidsformer – sammen med brukerne, i sykehus og mellom sykehus 
Nye arbeidsformer handler i stor grad om å ta i bruk digitale løsninger og ny oppgavedeling 
der dette er hensiktsmessig. Det er bred enighet om at utvikling av nye arbeidsformer er en 
forutsetning for en bærekraftig helsetjeneste. Initiativene er fortsatt fragmenterte og i liten 
grad standardiserte, noe som hindrer bred utbredelse av gode løsninger. Enkelte 
pilotprosjekter har kommet så langt at det regionale helseforetaket burde sørge for at nye 
arbeidsformer spres og tas i bruk i hele regionen. E-mestring som ble utviklet ved Helse 
Bergen HF og pilotert ved Sykehuset i Vestfold HF, ble gjenstand for nasjonal 
metodevurdering i Nye metoder og ble siden besluttet innført i alle helseforetak i Helse Sør-
Øst gjennom et regional prosjekt. Det bør utvikles rutiner for å identifisere tilsvarende nye 
metoder og arbeidsformer med et potensial for å spres.   
 
I sykehus er det etablert en rekke initiativer for å ta i bruk digital hjemmeoppfølging, 
herunder innhenting av data fra sensorer, pasientrapporterte data og medisinsk teknisk 
utstyr samt videoløsninger både i og utenfor sykehus. Digital oppfølging og brukerstyring av 
poliklinikkene er en ny arbeidsform som bør utbres mer for å møte brukernes behov og 
samtidig frigi ressurser fra unødvendige konsultasjoner. Det er gjennomført et pilotprosjekt 
i Vestre Viken HF. Prosjektet viser at det er mulig å arbeide på nye og mer effektive måter, 
hvor et flertall av henvendelsene håndteres av sykepleier som erstatning for en konsultasjon 
med lege. Dette er en ny arbeidsform hvor det ligger til rette for et regionalt initiativ for økt 
spredning.  
 
Nye digitale løsninger gjør det lett å flytte og benytte kompetanse på tvers av sykehus og 
lokalisasjoner uten å flytte pasienter. Dette brukes i større grad i andre land. Et åpenbart 
eksempel er muligheten for å lage tolkningssentre innen (spesialisert) radiologi og patologi. 
Dette kan gjøres nasjonalt eller regionalt knyttet til universitetssykehusene. Slike sentra kan 
avlaste vaktordningene i mindre sykehus og ved å rotere inn kan radiologer og patologer fra 
mindre sykehus få faglig oppdatering.  
 
Vurderingsstøtte via videokommunikasjon er en annen mulighet for å sikre samme 
kompetanse uansett hvilken dør pasienten kommer inn gjennom. Videokonferanse mellom 
akuttmottak gjør det mulig å samle helseforetakets beste kompetanse rundt pasienten. 
Intensivavdelinger ved mindre sykehus kan få støtte fra større fagmiljø. Dette brukes 
sporadisk allerede i dag, men ikke systematisk. 
 
Disse arbeidsformene er eksempler på at sykehus kan arbeide i nettverk. I tillegg til 
teknologi og organisering handler det også om finansiering og om å understøtte en 
desentralisert spesialisthelsetjeneste. Det regionale helseforetaket kan her spille en større 
rolle. 
 
Samarbeid mellom nivåene - hva kan vi gjøre for at helsefellesskapene skal lykkes? 
Alle helseforetak med opptaksområde i Helse Sør-Øst har etablert helsefellesskap med 
kommunene i sitt opptaksområde. Det regionale helseforetaket har i prinsippet ingen 
direkte rolle i helsefelleskapene, men samtidig møter aktørene utfordringer hvor det 
regionale helseforetaket kan og bør bidra. Dette gjelder blant annet forhold rundt 
finansiering av forløp når de går på tvers av tjenestenivå, tilgang til felles data for å 
identifisere de som trenger innsats fra begge nivåer, juridiske og praktiske forhold knyttet 
til deling av data både direkte fra pasient og via journal med mere. 
 
Helse Sør-Øst RHF deltar i et nasjonalt samarbeid (Samhandlingsbarometeret), hvor 
helsefellesskapene kan få data om sin befolkning. Ved å identifisere konkrete 
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pasientgrupper kan tiltak målrettes, og innsatsen fra kommunene og sykehusene kan 
samordnes. Felles datagrunnlag gir også mulighet for å måle effekter av tiltak som 
iverksettes.  
 
Flere høringsinnspill fremhever behov for styrket fagutvikling og ber Helse Sør-Øst RHF 
vurdere om forskningsmidlene i noe større grad kan dreies mot helsetjenesteforskning, 
herunder forskning på endringsprosesser og innføring av nye arbeidsformer. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 er under ferdigstillelse. Planen har vært 
bredt presentert og diskutert, og det er kommet mange gode innspill i forbindelse med 
høringen. Høringen har vist at det er stor tilslutning til beskrivelsen av dagens situasjon og 
utfordringsbildet. Dette øker muligheten for å finne riktige virkemidler sammen med 
samarbeidspartnere. Det er bred enighet om mål og satsingsområder, og det er mange som 
fremhever helsekompetanse som et viktig felt som også ligger godt til rette for samarbeid. 
 
Samtidig står helsetjenesten overfor betydelige utfordringer fremover knyttet til kapasitet 
og kompetanse, men også med tanke på økonomisk bæreevne. Det vil derfor være riktig å 
tydeliggjøre at det ikke er nok å peke på mulige tiltak for mer effektiv utnyttelse av 
ressursene i planen, men at vi må følge opp at disse tiltakene gjennomføres.  
 
De tre temaene som er omtalt i saken basert på høringsinnspill (utfordringer knyttet til å 
beholde, rekruttere, utdanne og utvikle medarbeidere, nye arbeidsformer og behov for 
samarbeid med primærhelsetjenesten), samsvarer godt med administrerende direktørs 
vurdering av hva som er særlig viktig å vektlegge fremover.  
 
Utkastet til Regional utviklingsplan er vedlagt til orientering, men er ikke endret fra 
versjonen i april. 
 
Administrerende direktør inviterer styret til å gi innspill som kan tas med i utformingen av 
endelige plan som planlegges fremlagt for styret i november 2022.  
 
 

Utrykte vedlegg: 
1. Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 – trender og satsingsområder  
2. Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 – rammer og forutsetninger  

 

https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/RUT_DEL1_v2.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/RUT_DEL2_v3.pdf

