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Svar på høyring: Regional utviklingsplan i Helse Vest 2023-2035 - høringsbrev til 
øvrige instanser 
 
Generelle tilbakemeldinger  
  
Vi opplever at oppbyggingen av planen med utvalgte innsatsområder, hvor hvert innsatsområde har lik 
struktur med mål, utfordringer og utviklingsretning er bra. Men det er først når tiltakene er på plass at 
planen vil gi en reell verdi. Det blir derfor viktig at det gjennomføres en ny høringsrunde når det er 
utarbeidet forslag til tiltak innenfor de ulike satsningsområdene. Det står at tiltaksplanen skal 
revideres.  Her vil vi anbefale at tiltakene blir en integrert del av utviklingsplanen og ikke skilt ut i egen 
tiltaksplan.   

  
For Helse Vest IKT er det viktig at tiltakene innen digitalisering henger tett sammen med regionalt veikart 
for digitalisering. Veikartet skal være et verktøy for strategisk planlegging av digitaliseringsarbeidet Helse 
Vest står overfor med tanke på prioritering, arkitekturstyring, økonomi, kapasitet, kompetanse med mer. 
Ref. Veikart for digitalisering – Hjemmeside (sharepoint.com).  
I skrivende stund er det flere reviderte nasjonale føringer som vil bli godkjent innen kort tid. Disse vil kunne 
påvirke den regionale utviklingsplanen. Det blir derfor viktig å vurdere om planen må justeres når disse 
føringene blir gjeldende. Eksempel på dette er revidert E-helse strategi og revidert Nasjonal helse- og 
samhandlingsplan. Direktoratet for e-helse vil i løpet av oktober også publisere nye prinsipper for kobling 
mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet. Disse prinsippene vil påvirke våre digitale helsetjenester 
og hvilke krav vi må stille til våre leverandører fremover.   

https://helsevest.sharepoint.com/sites/veikartfordigitalisering
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Vi ser klart en fordel med at planen er i et digitalt format, og at i tilfeller hvor det kommer store endringer 
som for eksempel i et oppdragsdokument, kan velge å revidere et enkelt område i planen uten å måtte 
revidere hele.   
Vi opplever at noen av begrepene i planen kan være krevende å forstå og at det hadde vært en fordel å 
forklare hva man mener med sentrale begrepene som er benyttet. Dette kan enten gjøres gjennom en 
“ordliste” eller “begrepsliste” eller at det beskrives kort i teksten hvor begrepene blir brukt. Her er noen 
eksempel på begreper som fort kan oppfattes ulikt.   

 Bruker. Dette er et begrep som i planen både blir brukt i forbindelse med personer som 
mottar en tjeneste, men også i kontekst hvor en omtaler helsepersonell som bruker av digitale 
løsninger.   
 Digitalisering og teknologi. Dette er begreper som brukes om hverandre eller sammen. Det 
gjør det noe uklart. Regjeringen definerer det på denne måten:   

“Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler  om å 
tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige”.   

Da regjeringens definisjon innbefatter at teknologi og (nye) tjenester er inkludert i begrepet 
 digitalisering, kan utsagn som for eksempel; “storstilt digitalisering og satsing på teknologi”, 
 “Teknologi, digitalisering og nye tenester”, fremstå som noe upresise.  

 Samhandling. Dette er et begrep som har mye fokus og vil få ytterligere fokus fremover. Her 
blir det viktig å avklare hva som menes med samhandling i de ulike kontekstene. Handler det 
om intern samhandling eller samhandling med eksterne, eller begge deler?   
 Helsefellesskap. Helsefellesskapenes utøvelse av sin funksjon er ikke klar enda. Helse Vest 
må sammen med sine tilhørende kommuner tydeliggjøre hvordan man tenker at 
helsefellesskapene skal fungere i forhold til den helhetlige samhandlingen mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten.  

  
Kommentarer til hovedtema og innsatsområder  
  
Her er innholdsoversikten brukt som strukturering av tilbakemeldingene.   
Pasientar, brukarar og pårørande  
I navnet på dette innsatsområdet blir begrepet “brukarar” brukt. Bør en tydeliggjøre hvem disse brukerne 
er, siden betegnelsen «bruker» er etter loven noe annet enn pasient? En bruker er «en person som 
anmoder om eller mottar tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er helsehjelp». 
Har vi brukere i spesialisthelsetjenesten som vi ikke gir helsehjelp, men andre tjenester? Hvem er disse 
brukerne som ikke er pasienter?  
Kan det være en ide å døpe dette området om til “Pasienten og pasientens nære”, og at det kan henge 
sammen med Mål 1 i ny nasjonal e-helse strategi “Aktiv medvirkning i egen og næres helse”? (se bilde 
under)  

https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/pasientar-brukarar-og-p%C3%A5r%C3%B8rande-helse-vest
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Vi foreslår å endre rekkefølgen på underpunktene, samt slå sammen punkt 1 og 4 til følgende rekkefølge:   

1. Pasienten som aktiv deltakar (tidligere punkt 2)  
2. Helsetenester tilpassa pasienten (tidligere punkt 1 og 4)  
3. Kvalitet og pasienttryggleik i pasientbehandlinga (tidligere punkt 3)  
4. Psykiske helsetenester og rusbehandling (tidligere punkt 5)  

På denne måten blir det gjerne lettere å spisse områdene og få noe mindre overlapp.    
Kommentarer til eksisterende innsatsområder  

1. Tenester tilpassa pasientane  
Dette avsnittet kan bli noe mer spisset i forhold til pasientforløp. Både med tanke på økt standardisering og 
pakkeforløp, og økt fleksibilitet knyttet til hvor og hvordan en behandling kan gjennomføres, ref. Digital 
hjemmeoppfølging, Hjemmesykehus, Nettbasert behandling med mer. Ved å slå sammen punkt 1 og 4 kan 
en under dette området ha fokus på å ivareta pasientenes behov, uavhengig om de skal bandlast for en 
eller flere sykdommer, og om de har enkle eller sammensatte behov.   

2. Mobilisering av pasientane  
Vi opplever at dette satsningsområdet handler om “pasienten som aktiv deltaker” (ref. Begrep brukt i 
nasjonal helse- og sykehusplan) eller mål “aktiv medvirkning i egen og næres helse” (ref. begrep i ny e-helse 
strategi).  Begrepet “mobilisering” er gjerne litt fremmedgjørende her, og trenger mer forklaring om man 
velger å beholde dette. Mobilisering blir av helsepersonell ofte brukt i sammenhenger som “tidlig 
mobilisering etter operasjon” eller “mobilisering etter hjerneslag”. Da handler det om å bevege ledd, og om 
å få pasienten i fysisk aktivitet så snart som mulig for å forebygge alvorlige helsekonsekvenser av å tilbringe 
mye tid i sengen.   

3. Kvalitet og pasienttryggleik  
For å kunne måle kvalitet og identifisere uønsket variasjon, vil det fremover bli viktig å satse på å fange 
gode helsedata gjennom de kliniske arbeidsprosessene, for så å kunne sammenstille disse med f.eks. 
målinger og tilbakemeldinger fra pasientene. Når en klarer å identifisere hvor det foreligger uønsket 
variasjon kan en lettere iverksette målrettede tiltak og øke pasientsikkerheten. Vi savner at denne delen av 
satsningsområdet kommer tydeligere fram i planen.    
  

4. Pasientar med fleire sjukdommar  
Ref. tidligere kommentar, så foreslår vi å slå dette sammen med punkt 1, men at det likevel blir tydelig at 
det må satses særlig på denne pasientgruppen.   
  

5. Psykiske helsetenester og rusbehandling  
Støtter at dette blir trukket ut som et eget underpunkt, da dette har et særlig uttalt fokus i 
oppdragsdokumentet.   

https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/1-tenester-tilpassa-pasientane-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/2-mobilisering-av-pasientane-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/3-kvalitet-og-pasienttryggleik-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/4-pasientar-med-fleire-sjukdommar-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/5-psykiske-helsetenester-og-rusbehandling
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Medarbeidarar og kompetanse  
Når vi går inn under punktene «5. Leiarskap» og «6. Medarbeidarane våre», finner vi bilder med ulik tittel. 
Her må en sikre konsistens.   

 
 
 

5. Leiarskap  
6. Medarbeidarane våre  

Vi savner en tydeliggjøring av at medarbeidere i HV også skal utvikle kompetanse i forhold til samhandling 
med primærhelsetjenesten, slik at pasienten kan få gode forløp på tvers av omsorgsnivåene. Dette gjelder 
spesielt samhandlingen rundt pasienter som trenger langvarige og koordinerte tjenester fra både spesialist- 
og primærhelsetjenesten.   
Samhandling  

7. Struktur og organisering  
Det vil være et sterkere behov for struktur og funksjonsfordeling mellom foretakene, og en sterkere 
regionalisering av arbeidsprosesser i HV for å understøtte dette. Videre utvikling av helsefellesskapene må 
ikke gå på bekostning av arbeidet som gjøres for å forenkle samhandling og regionalisere rutiner mellom 
foretakene i HV.  Vi må unngå at hvert helsefellesskapene utvikler egne rutiner mellom seg og sine 
kommuner. Når pasienter har forløp på tvers av foretaksgrenser, vil det i tillegg være enklere for både 
ansatte i kommunene, ansatte i helseforetakene og pasientene å forholde seg til de samme rutinene 
uavhengig av hvilke sykehus og kommuner som inngår i samhandlingen.   
Er det bare elementære støttetjenester som HV IKT (og Sykehusapoteka) skal levere?  

8. Samhandling med kommunar og fastlegar  
Helsefellesskapene blir gode steder for forankring og dialog med kommunene, men man bør unngå at 
rutiner og avtaler i de ulike helsefellesskapene kommer i konflikt med behovet for regionalisering og 
samspill mellom foretakene, nasjonalt og også for pasientene som har forløp på tvers av 
helsefellesskapsgrensene. Se kommentarer under struktur og organisering.  

9. Strategisk samspel med dei private  
Vi ser ikke tydelig hvordan Helse Vest forholder seg til signalene fra helse- og omsorgsminister Kjerkhol 
med hensyn på at den offentlige helsetjenesten skal styrkes, men at man ønsker mindre privatisering av 
helsetjenesten. I avtalene som Helse Vest inngår med private leverandører må det fremgå at de private 
leverandørene må forplikte seg til å levere i henhold til spesifiserte krav når det gjelder standardisering, 
informasjonsutveksling og IKT.  
Utvikling  

10. Teknologi, digitalisering og nye tenester  
Angående begrepet “Leveransemodeller”.  Inkluderer dette begrepet vårt samspill og avtaler/kontrakter 
med leverandørene våre, og ikke bare hvordan vi internt i Helse Vest gjennomfører våre leveranser? Hvis 
dette ikke er tilfelle, bør tema leverandørstyring også belyses her.  

11. Forsking, innovasjon og utvikling  
Utviklingsretning:  
Her savner vi noe angående samarbeid med fagmiljø også i næringslivet. Vi savner også noe angående krav 
om tydelig gevinst-realiseringsplaner for alle tiltak.   
Generelt:  
Det må i avsnitt 11, 12, 13 og 14 være konsistens i navngivning av områdene.    

https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/medarbeidarar-og-kompetanse-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/6-leiarskap-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/7-medarbeidarane-v%C3%A5re-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/samhandling-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/8-struktur-og-organisering-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/9-samhandling-med-kommunar-og-fastlegar-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/10-strategisk-samspel-med-dei-private-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/utvikling-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/11-teknologi-digitalisering-og-nye-tenester-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/12-forsking-innovasjon-og-utvikling-helse-vest
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12. Bygg  
Bakgrunn og utfordring:   
Vi savner beskrivelse av utfordringer rundt koordinering av byggprosjekt opp mot andre 
prosjekt/program.  Det er viktig med tidlig dialog slik at behov fra byggprosjektene blir kommunisert så 
tidlig som mulig til relevante prosjekt og program.  En av forutsetningene for at byggene skal kunne legge til 
rette for gode og effektive tjenester er at det er kapasitet i prosjekt og program til å levere på 
byggprosjektenes behov.  

13. Økonomisk berekraft  
  

14. Beredskap  
Vi savner kobling til pkt 4. IKT-og informasjonssikkerhet under Topp fem risikoområder.  
  
Framheva satsingar  
Psykiske helsetenester og rusbehandling  
Topp fem risikoområde  
Grunnlag for arbeidet med utviklingsplanen  
Plansystemet i Helse Vest  
Sentrale føringar  
Statistikk og framskrivingar  
Teknologi og utviklingstrekk  
Er datainnbrudd en trend innen e-helse, eller er det mer en økt risiko?  
Klima og miljø  
Kontaktskjema  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Helse Vest IKT AS 
 
Ole Jørgen Kirkeluten 
Administr.direktør 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent   
 

  
 
 
 
 
 
  

https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/13-bygg-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/14-%C3%B8konomisk-berekraft-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/15-beredskap-helse-vest
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nestegenerasjonplan.no%2Fny-regional-utviklingsplan-2023-2035%23h.pmbmo0jodoio&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3lHXm3d_e4Dqu6zvnHr6q-
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/innsatsomr%C3%A5da-helse-vest/5-psykiske-helsetenester-og-rusbehandling
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/hovudtema-og-innsatsomr%C3%A5de-helse-vest/framheva-satsingar/topp-fem-risikoomr%C3%A5de
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nestegenerasjonplan.no%2Fny-regional-utviklingsplan-2023-2035%23h.v9sivzmkfnol&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1krSQwFQBQeVuBZBv1Zx5d
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/grunnlag-for-utviklingsplanen-helse-vest/plansystemet-i-helse-vest
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/grunnlag-for-utviklingsplanen-helse-vest/sentrale-f%C3%B8ringar
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/grunnlag-for-utviklingsplanen-helse-vest/statistikk-og-framskrivingar
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/grunnlag-for-utviklingsplanen-helse-vest/teknologi-og-utviklingstrekk
https://www.nestegenerasjonplan.no/ny-regional-utviklingsplan-2023-2035/grunnlag-for-utviklingsplanen-helse-vest/milj%C3%B8-og-samfunnsansvar
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nestegenerasjonplan.no%2Fny-regional-utviklingsplan-2023-2035%23h.c5gv4zsex6mt&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2wG2AMvw7usRCg-47htwj5
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