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Saksframlegg 

Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 18. november 2022 

Sak 134-2022 

Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 

Forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 med de 
merknader som fremkom i møtet. 

 
 
 
 
 
Hamar, 11. november 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Styret behandlet høringsversjonen av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 i 
styremøte 27. april 2022 (sak 054-2022) og oppsummering av høringsinnspillene i 
styremøtet 21. oktober 2022 (sak 120-2022). Saken legges frem for styret for endelig 
beslutning. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

I foreliggende forslag til Regional utviklingsplan 2040 er styrets innspill fra styremøtet 21. 
oktober 2022 innarbeidet. I tillegg er endringsforslag fra de 71 høringsinnspillene vurdert 
og innarbeidet. Vi har også hentet stoff fra de andre regionenes utviklingsplaner. Det er ikke 
skrevet inn i planen hvem som har kommet med endringsforslag. Nedenfor har vi omtalt de 
viktigste punkter der det er gjort endringer. 

Del 1: 

• I innledningen er det fremhevet at vi står foran store utfordringer, og at det er 
handling og ikke gode planer som gjør en forskjell. Økende utfordringer knyttet til 
ressurser er også tatt inn i del 2: «Den økonomiske utviklingen etter pandemien har 
vært krevende og preget av lavere aktivitet og høyere bemanning enn budsjettert. 
Pris- og lønnsvekst utover forutsetningene i statsbudsjettet for 2022 har også truffet 
driftsøkonomien. Det er derfor behov for tiltak for økonomisk bæreevne kommende 
år». 
 

• Utfordringene knyttet til demografiendringer og en betydelig økning i antall eldre er 
forsterket. Det er særlig behov for å løfte fram eldre med psykiske lidelser og 
utfordringene knyttet til økende antall med demens i perioden fram til 2040.  
 

• Helse Sør-Øst RHF har hatt og vil fortsatt ha en viktig rolle i regional og nasjonal 
beredskap. Koronakommisjonen fastslo at myndighetene ikke lyktes godt med å nå 
fram til deler av innvandrerbefolkningen under pandemien og anbefaler at 
myndighetsaktører på alle nivåer utvikler planer for krisehåndtering i et flerkulturelt 
og mangfoldig samfunn. Vi vil bidra til at tydelige planer for å nå ut til 
minoritetsspråklige og andre sårbare grupper inngår i beredskapsplanverket. 
 

• Barn og unge utgjør en spesiell gruppe pårørende. Dette er tatt inn alle steder 
pårørende er omtalt. Når barn og unge opplever at foreldre og søsken har 
helseproblemer eller dør, trenger de informasjon og opplæring tilpasset deres 
helsekompetanse for å kunne forstå og håndtere situasjonen de selv og familien er i.   
  

• Det er behov for tid til ledelse, og utfordringer knyttet til at mange enheter i 
sykehusene har svært stort lederspenn er tatt inn. Ledelse som ivaretar 
medarbeidere, og som vektlegger faglig utvikling, er viktig for å rekruttere, beholde, 
og utvikle helsepersonell. Ledelse innbefatter alle sider ved virksomheten, men det 
er viktig at det legges særlig til rette for faglig ledelse for å videreutvikle fagene.  
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• Omtalen av sosiale ulikheter i helse er utvidet. 

 
• Under omtalen av nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi: I en helsetjeneste 

der et stort antall piloter aldri blir annet enn piloter er det behov for å etablere en 
prosess og beslutningsmekanisme som gjør at gode løsninger tas i bred bruk. En 
systematikk for dette mangler per i dag. 
 

• Kliniske fagrevisjoner og kvalitet i virksomhetsstyring har fått bredere omtale. 

Del 2: 

• Framskrivinger: Poliklinisk aktivitet er inkludert. Beskrivelsen av en av 
endringsfaktorene «samhandling med kommunen 0,4% per år» er endret. 
Samhandling har i praksis vært oppfattet som en uspesifisert oppgaveoverføring til 
kommunene. Planen peker på at oppgaveoverføring skal skje etter dialog i 
helsefellesskapene. Dimensjoneringsfaktoren er beholdt, men den er nå beskrevet 
som et resultat av brukerstyring, hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. 
 

• Omtale av bildediagnostikk er utvidet for å tydeliggjøre at bildediagnostikk omfatter 
både utredning, diagnostisering og i økende grad også overvåkning av pågående 
behandling.  
 

• Omtale av rekruttering er utvidet til å omfatte rekruttere, beholde og utvikle 
medarbeidere. 
 

Det vises for øvrige til styrets behandling av målbilde og strategisk utvikling for felleseide 
helseforetak (jf. styresak 093-2022). Målbilder for de felleseide helseforetakene vil bli 
innarbeidet i endelig versjon av Regional utviklingsplan 2040.  

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Basert på nasjonale og regionale føringer og helseforetakenes utviklingsplaner, samt en 
omfattende høringsrunde, foreligger det nå en endelig versjon av Regional utviklingsplan for 
Helse Sør-Øst 2040. Planen er godt forankret gjennom dialog med brukerutvalg, tillitsvalgte, 
helseforetakene, myndigheter og ikke minst kommunene. I høringsuttalelsene kom det 
mange gode forslag til justeringer som er fulgt opp i endelig versjon av planen.  

Regional utviklingsplan har et langt perspektiv og et kort perspektiv. Det lange perspektivet 
er 2040, og skal sikre at de tiltakene vi arbeider med nå, også er riktige i et langsiktig 
perspektiv. Utviklingsplanens korte perspektiv operasjonaliseres gjennom økonomisk 
langtidsplan og oppdrag og bestilling til helseforetakene. På regionalt nivå vil vi gjennomgå 
og oppdatere fagplaner og delstrategier og lage plan for hvordan vi skal følge opp planen i 
det regionale helseforetaket. 
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Den store oppslutningen om satsingsområdene gjør sammen med de positive signalene fra 
kommuner, fagfolk og brukere at vi ser frem til å arbeide med planen i praksis. Vi mener den 
legger et godt grunnlag for videre utvikling av helsetjenestene i regionen i samarbeid med 
brukere, kommunehelsetjenesten, private aktører og andre samarbeidspartnere. 

Administrerende direktør tilrår at styret gir sin tilslutning til Regional utviklingsplan 2040 
for Helse Sør-Øst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykte vedlegg: 
• Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 – trender og satsingsområder (ren versjon og versjon 

med uthevede endringer)  
• Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 – rammer og forutsetninger (ren versjon og versjon 

med uthevede endringer) 
 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
 

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
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