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Vedlegg - Utviklingsplanen - Solli  
  

Solli DPS sin utviklingsplan er på digitalt format. Lenke til utviklingsplan finn du her:  
 
Lenke til utviklingsplan for Solli DPS 
 

  

https://solli.no/om-oss/utviklingsplan-2022-2035
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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  
 
?? Bakgrunn  
 
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.?? 
 
Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2020 ??dei regionale helseføretaka i oppdrag å 
utarbeide utviklingsplanar innan utgangen av 2022. ??Planane vil inngå som grunnlag for og 
gi innspel til den kommande revisjonen av den nasjonale helse- og sjukehusplanen. 
I styringsdokumentet for ?? ga Helse Vest følgjande bestilling til helseføretaka: 
??? 
 
 

Kommentarar  
 
Helse Vest oppfyller sitt “sørgje for-ansvar” gjennom eigne helseføretak og gjennom avtalar 
med andre aktørar. Dei private ideelle ??er ein av dei, og har blant anna 
lokalsjukehusfunksjon i delar av Helse Bergen HF sitt opptaksområde. Grunna omfanget og 
rolladei private idelle har i regionen, ?? GAV OPPDRAG?? Deira 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 gjennom faste 
koordineringsmøter.  
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Figur 1: Oversikt over og samanheng mellom strategiske dokument i Helse Vest 
 
 
?? Felles plangrunnlag?? 
 
 
 

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 
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ses i sammenheng med Nasjonal helse- og sykehusplan og den regionale utviklingsplanen. 
Helseforetakenes utviklingsplaner er foretakenes øverste strategiske dokument, og må 
understøttes av mer detaljerte planer innen ulike fagområder. Planen må understøtte 
realisering av pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. “ 

 
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.  
 
??Ein gjennomgang av planane til HFa syner at ?? 
Siden forrige gang .- kortare - tydeligeare 
Dekker tema - lokal tilpasning ?? 
 
 

Neste generasjon plan - Ein ny tilnærmging til planarbeid Innhaldet i utviklingsplanane 

Konklusjon  
 
Alle dei lokale helseføretaka har brukt rettleiaren for arbeid med utviklingsplanar i 
utforminga av utviklingsplanane. Helseføretaka har svart ut sentrale tema, men òg nytta 
opninga i rettleiaren til å tilpasse innhaldet og strukturen slik at planen speglar eigen 
situasjon og eige behov best mogleg. To av føreta har valgt å gå over på eit heildigitalt format, 
medan dei to andre har valgt ein tradisjonell planformat som dei har supplert med å 
presentere planen lett tilgjengelig og digitalt på deira heimesider. .Føretaka har involert 
helsefellessakapa og hatt prosessar for å sikre forankring og involvering. Omfanget av dette er 
tilpassa den lokale situasjonen og heng samman med i kor store endringane i planan har vore. 
Dei private ideelle har levert planar som synleggjer deiar utviklingsretning og -planar.  
 
 
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 ???? sin utviklingsplan til orientering. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Utviklingsplan Helse Førde HF 
2. Utviklingsplan Helse Bergen HF 
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3. Utviklingsplan Helse Fonna HF 
4. Utviklingsplan Helse Stavanger HF 
5. ?? 

 
 
 
 
 


