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FORSLAG TIL VEDTAK  
  

1. Styret i Helse Vest RHF tar utviklingsplanane til Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse 
Stavanger HF og Helse Førde HF til etterretning. 
 
2. Styret tek utviklingsplanane frå dei private ideelle med driftsavtale med Helse Vest RHF til 
orientering. 
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Oppsummering  
 
Saka handlar om utviklingsplanane til helseføretaka i Helse Vest. Saman med Helse Vest sin 
strategi, Helse2035, dannar dei mykje av grunnlaget for Helse Vest sin regionale 
utviklingsplan. Den regionale utviklingsplanen er lagd fram i ei eiga sak. 
 
Administrerande direktør tilrår at styret tek utviklingsplanane til helseføretaka til 
etterretning, og at utviklingsplanane til dei private ideelle med driftsavtale med Helse Vest 
RHF blir tekne til orientering. 
 

Fakta  
 
I føretaksmøtet 14. januar 2020 fekk Helse Vest i oppdrag å utarbeide regional og lokale 
utviklingsplanar innan utgangen av 2022. Med dette som utgangspunkt, bad Helse Vest i 2020 
helseføretaka og dei private ideelle med driftsavtale om å utarbeide utviklingsplanar. Helse 
Vest sette krav om at utviklingsplanane må vere i tråd med regionale og nasjonale føringar, 
deriblant Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020–2023, Helse Vest sin strategi (Helse 2035) og 
oppdragsdokument og føretaksprotokollar.  
 
Helse Vest har hatt to hovudformål med å be om utviklingsplanane. Det første er knytt til 
ambisjonen om å utvikle pasienten si helseteneste og seinare vår felles helseteneste. For å få 
til dette må vi planlegge, levere og utvikle tenestene heilskapleg, samanhengande og 
koordinert i regionen. Det andre hovudføremålet er knytt til det formelle 
planleggingsansvaret jamfør paragraf 2-1 a fjerde ledd i spesialisthelsetenestelova, som seier 
følgjande: 
 

De regionale helseforetakenes ansvar etter første ledd innebærer en plikt til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold 
er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  
 

Utviklingsplanane til helseføretaka er handsama og godkjende i dei respektive HF-styra. I 
tillegg skal styret i Helse Vest RHF godkjenne dei. Utviklingsplanane for dei private ideelle 
med driftsavtale er vedtekne i eigne styre, og oversendt til Helse Vest RHF til orientering.  

Kommentarar  
 
Helse Vest oppfyller sitt “sørgje for-ansvar” gjennom eigne helseføretak og gjennom avtalar 
med andre aktørar. Dei private ideelle med driftsavtale spelar ei viktig rolle i vår region, og 
Helse Vest har derfor funne det tenleg å be dei om å utarbeide eigne utviklingsplanar.  
 
Helseføretaka har sjølve hatt ansvaret for utarbeidinga av utviklingsplanane, og dei har 
samarbeidd og utveksla erfaringar innad i regionen gjennom faste koordineringsmøte. Dei har 
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samtidig måtte halde seg til ei rekkje føringar i arbeidet med utviklingsplanane. Figuren 
nedanfor gir ei overordna oversikt over desse.  

 
Figur 1: Samanhengen mellom ulike føringar og styringsdokument 

Innhaldet i utviklingsplanane 
 
Det er utarbeidd ein rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar. Rettleiaren gir følgjande 
definisjon på kva ein utviklingsplan er: 
 

“En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å 
møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester.  En utviklingsplan skal peke på ønsket 
utviklingsretning for sykehusene (virksomheten) i helseforetaket og hvilke tiltak som er 
nødvendige for å møte framtidens utfordringer.  Helseforetakenes utviklingsplaner må 
ses i sammenheng med Nasjonal helse- og sykehusplan og den regionale utviklingsplanen. 
“ 
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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 og planane skal byggje på felles metodikk for framskriving. 
Utviklingsplaner skal vidare understøttes av meir detaljerte planar.  
 
Ein gjennomgang av HF-a sine planar syner at dei møter formalkrava, og skildrar utfordringar 
og ønska utviklingsretning på ein god måte. Alle planane i Helse Vest legg til grunn den same 
framskrivingsmodellen, og gjennom den regionale koordineringsgruppa har dei samordna og 
koordinert seg på ei rekkje område. Berekraftig ressursbruk, digitalisering og omstilling, 
samhandling og systematisk arbeid for å rekruttere og behalde kompetanse er nokre av 
fellesnemnarane på tvers av planane. Planane dekkjer viktige tema godt. Samanlikna med dei 
førre utviklingsplanane, så er planane denne gongen kortare, spissare og i eit lettare 
tilgjengelege format.  
 
Neste generasjon plan – ei ny tilnærmging til planarbeid 
I den aktuelle perioden har Helse Vest arbeidd systematisk med å forbetre og fornye 
planarplanarbeidet, gjennom prosjektet Neste generasjon plan (NGP). Målet er å unngå 
statiske dokument (“planen”), men heller ta i bruk eit meir dynamisk planverktøy som til ei 
kvar tid gir oss relevant informasjon om kva vi skal oppnå og korleis vi skal gjennomføre det. 
Eit digitalt format opnar for mange moglegheiter, blant anna når det kjem til å dele, tilpasse og 
oppdatere informasjon, bruke felles (dynamiske) kjelder, rapportering og bruk av digitale 
verkemiddel.  
 
Gjennom NGP-arbeidet har vi utvikla nye metodar, prøvd ut nye prosessar og 
kommunikasjonsformer og testa overgangen til digitale planformat. To av helseføretaka har 
derfor lagt fram sine utviklingsplanar i digitalt format. Dette er dei to første av sitt slag i 
landet. Dei andre kombinerer ein meir tradisjonell plan i pdf-format med ein tilpassa 
presentasjon/oppsummering på heimesida. Også dei private ideelle deltek i denne utviklinga.  
 

Konklusjon  
 
Dei lokale helseføretaka har tatt utgangspunkt i rettleiaren for arbeid med utviklingsplanar, 
men samtidig brukt handlingsrommet rettleiaren opnar for. Dei har dermed svart ut sentrale 
tema og samtidig nytta høve til å tilpasse innhaldet og strukturen slik at planane speglar eigne 
behov og situasjonar best mogleg.  
 
To av føretaka har valt å gå over på eit heildigitalt format, medan dei to andre har behalde det 
tradisjonelle planformatet i kombinasjon med å presentere planane lett tilgjengeleg på eigne 
nettstader.  
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Føretaka har involvert helsefellesskapa og gjennomført prosessar for å sikre nødvendig 
forankring og involvering. Omfanget av dette er tilpassa den lokale situasjonen, og heng 
saman med kor store endringar dei har gjort i planane. Dei private ideelle har utarbeidd 
planar som synleggjer eigne roller og korleis dei ønskjer å utvikle seg. 
 
 
Administrerande direktør tilrår at styret tek utviklingsplanane til Helse Fonna HF, Helse 
Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Førde HF slik dei er vedtekne av styra i helseføretaka 
til etterretning, og at styret tek utviklingsplanane til dei private ideelle med driftsavtale med 
Helse Vest RHF til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Utviklingsplan Helse Førde HF 
2. Utviklingsplan Helse Bergen HF 
3. Utviklingsplan Helse Bergen HF - digitalt format 
4. Utviklingsplan Helse Fonna HF 
5. Utviklingsplan Helse Stavanger HF 
6. Betanien sykehus AS - Digital versjon 
7. Betanien sykehus  AS - pdf-versjon 
8. Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 
9. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS  
10. NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus AS 
11. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS 
12. Solli DPS 
13. Voss DPS NKS Bjørkeli AS 
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