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Helse Stavanger HF er fornøyd med prosessen som har vært gjennomført i forbindelse med
revisjon av Helse 2020. Det har vært bred involvering med dialogmøter, deltagelse i
styringsgruppen og i arbeidsgrupper mm.

Helse Stavanger HF opplever derfor at vi har fått god anledning til å fremføre synspunkter, og til
å bidra til revisjonen av Helse 2020. Våre viktigste argumenter opplever vi har blitt lyttet til, og
foretaket har forståelse for at når et slikt dokument skal avstemmes for en hel region så vil ikke
alle innspill komme med i det endelige utkastet.

Det reviderte strategidokumentet er oversiktlig og tar for seg de områder et strategidokument bør
inneholde. Det oppleves positivt at strategiplanen er skrevet i en grei og forståelig form, der fokus
er på pasienten uavhengig av nivå i behandlingskjeden.

I tillegg er det svært hensiktsmessig at det laget egne vedlegg med tiltaksplaner for å kunne
gjennomføre strategiene fram mot 2020.

Perspektivet med perioden 2011 — 2015 synes kort for revisjon av et overordnet
strategidokument, men samtidig må nok likevel foreliggende plan revideres relativt raskt.
Endringene er store både på kort og lang sikt, noe som innebærer at en må ha begge disse
perspektivene med seg i planprosessen. Samfunnet er i rask endring og spesialisthelsetjenesten
må tilpasse seg fortløpende. Det er for eksempel påregnelig at Samhandlingsreformen vil endre
måten foretakene skal levere helsetjenester utover det man pr i dag kan ha oversikt over, med
konsekvenser for alle områder som er omtalt i Helse 2020. Helse Stavanger HF mener derfor at
det er naturlig å se på hvordan man kan sikre en kontinuerlig oppdatering av regionens strategiske
fokus innenfor rammen av en overordnet strategi som skal gi en hovedretning for utviklingen i
perioden 2011-2015.

Befolkningsutviklingen representerer en grunnleggende utfordring for Helse Stavanger HF.
Befolkningen i Helse Stavanger HF sitt område er beregnet til å øke mest i regionen. Det gir
andre og større utfordringer enn områder med mer stabil befolkningsutvikling.
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Det er behov for en vekststrategi for de områdene i regionen som vokser mest siden
planleggingen/dimensjoneringen av tilbudet må skje i forkant av befolkningsøkningen.
Inntektsmodellen vil løpende kunne fange opp nødvendige endringer i ressursfordelingen, men
kan ikke avbøte behovet for en nyansert strategi som fanger behovene både i den delen av
regionen som har stabilt folketall og den delen som opplever akselererende befolkningsvekst.
Sentrale elementer her vi1 være regional strategisk prioritering av foretaksgruppens
investeringskraft, utjevning i skjevfordeling av legestillinger og et differensiert syn på krav til
effektivisering av driften som hensyntar dagens variasjonsbredde i effektivitet mellom
helseforetakene.

Helse Stavanger HF har store utfordringer når det gjelder tilgjengelig areal. Foretaket disponerer
192.000 m2, noe som tilsvarer 0,58 m2 per innbygger i opptaksområdet. Regionen for øvrig
disponerer 0,94 m2 per innbygger. Dette blir ytterligere forsterket i årene som kommer siden
befolkningsveksten er størst i vårt opptaksområde. Arbeidet med å konkretisere arealplanen pågår
nå. Det må erkjennes at finansieringen av de behov som avdekkes er en stor utfordring. Det er
behov for en god dialog om prosess og innhold i det som skal  lede  fram til en omforent og
konkret plan for å løse denne store strategiske utfordringen dette innebærer.

Dagens flnansieringsopplegg for større investeringer synes å favorisere store
nybyggingsprosjekter. Helse Stavanger HF vil ha behov for å rehabilitere store deler av
bygningsmassen, og det er derfor nødvendig å sikre finansiering også til slike prosjekter.

Hele foretaksgruppen vil i framtiden møte store utfordringer når det gjelder å rekruttere
nødvendig antall ansatte. Trolig vil alle foretakene oppleve økende problemer med rekruttere de
fleste yrkesgruppene som i dag er ansatt på foretakene, selv om problemene vil bli større for
enkelte av fagene. Størst utfordring vil nok Helse Stavanger HF oppleve siden
befolkningsveksten er størst her, men også fordi vi allerede nå har et veldig stramt arbeidsmarked
i vårt nærområde. Videre er utdanningskapasiteten for lav, spesielt når det gjelder yrkesgrupper
det vil b1i svært stort behov for, så som sykepleiere. Det ville vært både interessant og nyttig å
fokusere mer på disse utfordringene i dokumentet.

Den fornyede gjennomgangen av utkastet til Helse 2020 i Helse Stavanger HF har vært nyttig for
å kunne vurdere helheten i dokumentet. Foretaket har som nevnt deltatt aktivt i revisjonen, men
ønsker å supplere med noen kommentarer knyttet til enkelte av punktene i utkastet som nå
foreligger.

Kapitel 5 Trygge og nære helsetjenester

Punkt 5.4 God samhandling internt og med kommunehelsetjenesten

Samhandlingsreformen og utvikling av helhetlig pasientforløp passer godt sammen og er sentrale
i dokumentet. Vi savner et ytterligere fokus på opplæring av pasienter og pårørende. Dette
gjelder spesielt i forhold til samhandling med kommunene siden det legges opp til en
arbeidsfordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste i utvikling av lærings- og
mestringssentre. Vi mener videre at det er et behov for å utvikle en strategi for satsing på
velferdsteknologi i helseregionen.
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Kapitel 6 Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk

Punkt 6.1.4. Rolla til private kommersielle og/ eller ideelle samarbeidspartar

Relasjonsbaserte tjenester som psykisk helse og rusområdet må planlegges på lang sikt.
Kompetansebaser som møysommelig er bygget opp over år, kan bli ødelagt eller skadelidende
ved raske endringer. Det er derfor nødvendig å sikre nødvendig langsiktighet i avtaler med
private tilbydere, særlig innen psykiatri og rus. Dette bør gjenspeiles i regionens strategiske
tilnærming i kjøp av private helsetjenester.

Punkt 6.1.5. Rolla til avtalespesialistane

Helse Stavanger HF er enig i at avtalespesialister bør være en integrert del av den offentlige
spesialisthelsetjenesten. Det bør vurderes om avtalene bør være med foretakene direkte, eller i
alle fall i en nær dialog med disse.

Punkt 6.2 Samla regionale planar for dei enkelte fagområda

Helse Stavanger HF vil vektlegge at i vårt nedslagsområde har man en stor økning i antall fødsler
og dermed de minste barna. Dette har ført til betydelig utfordringer for driften og vil føre til at en
også frem mot 2020 må dimensjonere for at det vil komme en volumøkning på
helsetjenestebehovet for de yngste aldersgruppene. Dette vil kreve et strategisk fokus utover
inntektsmodellens ressursfordelingsnøkkel, med fokus på oppgavefordeling mellom foretak,
regional investeringskraft for foretaksgruppen og fordeling av legestillinger, som nevnt ovenfor.

I den senere tid har vi for barn og unge sett en økning i kroniske sykdommer som astma, allergi
og diabetes.

Spesialisthelsetjenesten har også en viktig rolle i forhold til forebygging hos barn og unge, og
innsatsen må styrkes både fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Dette gjelder
spesielt for sykelig overvekt hos barn og unge. Videre må det nevnes at 75 % av all psykisk
lidelse debuterer før fylte 25 år. Dette bør Helse 2020 fange opp, og det er viktig at den regionale
psykiatriplanen som nå lages utformes slik at den følger opp føringene i Helse 2020.

Punkt 6.2.5 Samla plan for kirurgi

Det er besluttet at denne strategiplanen skal ses i sammenheng med regional plan for
kreftbehandling og evt funksjonsfordeling på dette området. Dette synes riktig. Den teknologiske
utviklingen er meget rask, og preger de operative fagene i stadig større grad. Volum, kvalitet og
tverrfaglig samarbeid (onkologi, kirurgi, patologi, radiologi), vil kunne få betydning for
funksjonsfordeling i Helse Vest RHF. Kreftpasienter utgjør en stor gruppe innenfor deler av den
kirurgiske virksomheten. Økte krav til rask utredning og kortere tid fra diagnose til behandling vil
måtte kreve ressurstilpasninger i foretakene, - også innenfor medisinske servicefag.

Punkt 6.2.6 Regional plan for svangerskaps-, fodsels- og barselomsorg

Helse 2020 strategien støtter opp om Regional plan for svangerskap, fødsel og
svangerskapsomsorgen. Tiltakende må følges opp i kommende planperiode for å sikre
videreutvikling og forbedring av tjenestene. Det er viktig at vi også på dette området lykkes i
samhandling med kommunehelsetjenesten og at det opprettes forpliktende samarbeidsavtaler med
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kommunene. Tiltakene som ligger i oppfølgingen av Helse 2020 må også understøtte de
ambisjoner som regionen har formulert i Regional plan for svangerskap, fødsel og
svangerskapsomsorgen

Punkt 6.3.1 Samordna satsing på medisinsk metode og teknologi

Utvikling av medisinsk teknologi går raskere og raskere. Trenden er at svært komplekse
teknologiske systemer i økende grad benyttes både til diagnostikk og terapi. En av konsekvensene
av dette  er  et økende behov for klinikknære teknologer. Brukerstøtte og opplæring blir et av de
viktigste satsingsområdene for MTI i årene som kommer. Dette fordrer en mye tettere kontakt
mellom MTI og utstyrsbrukerne. Det er viktig at en klarer å bygge opp riktig kompetanse i takt
med innføringen av slikt utstyr.

Det skjer mye forskning, innovasjon og nyskaping i spesialisthelsetjenesten generelt, og Helse
Stavanger HF ønsker å delta proaktivt i innovasjonsarbeid regionalt og i samarbeid med aktører i
eget opptaksområde. Dette er svært viktig for å sikre en bærekraftig helsesektor i en tid fremover
der behovene antas å ville øke raskere enn ressurstilgangen. Det kunne derfor vært svært
interessant om en i Helse 2020 kunne utvikle et enda sterkere strategisk fokus på disse områdene

Punkt 6.4 Administrasjon og ikke-medinske stottefunksjoner

Helse Stavanger HF støtter målsetningen om å utvikle gode styringsmodeller som fokuserer på
mål- og resultatoppnåelse. Entydige organisasjonsstrukturer og avklarte ansvarsforhold er viktige.
I tillegg er det viktig at det vektlegges en regional god inntektsmodell som er beskrevet i
strategien, og at den blir gjenstand for evaluering og revisjon med jevne mellomromnfor å fange
opp nye elementer av betydning, utilsiktede skjevheter og for å sikre at helseforetakene
fortløpende kan realisere foretaksgruppens mål om likeverdige helsetjenester for alle innbyggerne
i regionen.

Avslutning
Foretaksmodellen har nå fungert i snart et decennium og det varsles at denne vil bli evaluert i nær
framtid. Foretakene inklusive Helse Stavanger HF har etter hvert vist at man klarer å levere i
samsvar med forventninger og styringsdokument. Dette er både gledelig og nødvendig. Helse
Stavanger HF imøteser en konstruktiv og god diskusjon om den framtidige styringsformen for
spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne delta i denne diskusjonen, og er særlig opptatt av å se på
hvordan styringen kan bli mer strategisk både i mål og virkemiddelbruk.

Med vennlig hilsen

Odetd4yj1(j)
Oddl*kg,Starrfelt
Styreledet Helse Stavanger HF
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