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FORSLAG TIL VEDTAK  

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner utviklingsplanane til Helse Fonna HF, Helse Bergen 

HF, Helse Stavanger HF og Helse Førde HF slik dei er vedtekne i HF-a.   

2. Styret tek Haraldsplass Diakonale Sykehus AS sin utviklingsplan til orientering.  
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Oppsummering  
 

Saka handlar om godkjenning av utviklingsplanane til helseføretaka i Helse Vest. Saman med 

Helse Vest sin strategi, Helse2035, dannar dei mykje av grunnlaget for Helse Vest sin 

regionale utviklingsplan. Helse Vest sin utviklingsplan er lagd fram i ei eiga sak.  

 

Administrerande direktør tilrår at styret godkjenner utviklingsplanane og tek Haraldsplass 

Diakonale Sykehus AS sin utviklingsplan til orientering.  
 

Fakta  
 

Saka handlar om godkjenning av utviklingsplanane til helseføretaka i Helse Vest. Saman med 

Helse Vest sin strategi, Helse2035, dannar dei mykje av grunnlaget for Helse Vest sin 

regionale utviklingsplan. Helse Vest sin utviklingsplan er lagd fram i ei eiga sak.  

 

Utviklingsplanane til helseføretaka er handsama og godkjende i dei respektive HF-styra. I 

tillegg skal styret i Helse Vest RHF godkjenne dei. Det er utarbeidd eit vedlegg til saksnotatet 

som gir ei oppsummering av utviklingsplanane. Denne skal vere tilstrekkeleg for 

styrebehandlinga i RHF-et. Utviklingsplanane i sin heilskap følgjer saka som vedlegg.   

 
 

Figur 1: Forholdet mellom strategien, HF-a sine utviklingsplanar og den regionale utviklingsplanen  

Kommentarar  
 

Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2017 dei regionale helseføretaka i oppdrag å utarbeide 

utviklingsplanar innan utgangen av 2018. Planane vil inngå som grunnlag for og gi innspel til 

den kommande revisjonen av den nasjonale helse- og sjukehusplanen.  

 

I styringsdokumentet for 2017 ga Helse Vest følgjande bestilling til helseføretaka:  
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«Basert på nasjonal helse- og sjukehusplan og Helse2035 skal helseføretaka innan 30. 

juni 2018 utarbeide utviklingsplanar for verksemda.»  

 

Helse Vest oppfyller sitt “sørgje for-ansvar” gjennom eigne helseføretak og gjennom avtalar 

med andre aktørar. Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er ein av dei, og har blant anna 

lokalsjukehusfunksjon i delar av Helse Bergen HF sitt opptaksområde. Grunna omfanget og 

rolla Haraldsplass Diakonale Sykehus har i regionen, er føretaket sin utviklingsplan lagt ved til 

orientering.  

 

Helseføretaka har sjølve gjennomført og hatt ansvaret for utarbeidinga av utviklingsplanane, 

og dei har samarbeidd og utveksla erfaring innad i regionen.  
 

Innhaldet i utviklingsplanane 

Helse- og omsorgsdepartementet ønskjer at utviklingsplanane for alle helseføretaka har ei 

likare utforming. Det er derfor utarbeidd ein rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar. 

Rettleiaren gir følgjande definisjon på kva ein utviklingsplan er:  

 

Ein utviklingsplan er ein plan for korleis eit helseføretak vil utvikle si verksemd for å møte 

framtidig behov for helsetenester. Utviklingsplanen er ein samla plan som skal sørgje for 

at underliggande planar støttar opp om eit overordna felles formål.  

Ein utviklingsplan skal peike på ønska utviklingsretning for sjukehusa i helseføretaket og 

kva tiltak som er nødvendige for å møte utfordringar i framtida. 

 

Rettleiaren seier at utviklingsplanane skal spegle det regionale helseføretaket sitt samla 

ansvar for spesialisthelsetenester, og at planane mellom anna skal understøtte ei effektiv 

utnytting av dei samla ressursane. Vidare seier rettleiaren at strategiske og overordna 

føringar skal liggje til grunn for val av «utviklingsretning for verksemda», og at mål og tiltak 

bør ha ein planhorisonten på fire og 10-15 år.   

 

Forholdet mellom strategi, utviklingsplan og andre føringar er illustrert i figuren under. 
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Problemanalyse/drøfting av ulike sider av saka  

Konklusjon  
 

Alle føretaka har brukt rettleiaren for arbeid med utviklingsplanar i utforminga av 

utviklingsplanane. Føretaka har følgt hovudstrukturen, men òg nytta opninga i rettleiaren til å 

tilpasse innhaldet og strukturen slik at planen speglar eigen situasjon og eige behov best 

mogleg. Føretaka har gjennomført høyringar, og hatt ein brei prosess med god forankring og 

involvering internt og eksternt.  

 

Administrerande direktør tilrår at styret godkjenner utviklingsplanane til Helse Fonna HF, 

Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Førde HF slik dei er vedtekne i HF-a og at styret 

tek Haraldsplass Diakonale Sykehus AS sin utviklingsplan til orientering.  
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Vedlegg: 

 

1. Oppsummering av helseføretaka og Haraldspalss Diakonale Sykehus sine 

utviklingsplanar 

2. Utviklingsplan Helse Førde HF 

3. Utviklingsplan Helse Bergen HF 

4. Utviklingsplan Helse Fonna HF 

5. Utviklingsplan Helse Stavanger HF 

6. Utviklingsplan Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 
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