
 
 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,  
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,  

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private  
leverandører og avtalespesialister. 
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Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
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   Org.nr. 991 324 968 

    

  

 
Høringsinstanser i hht liste 
   
   
 
   

 

  
 
 
Vår referanse: Deres referanse: Dato: 

18/00538-1    02.07.2018 
Saksbehandler:  

Andreas Moan    

 

 

 

Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst  

 

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan ble de regionale helseforetakene gitt i oppdrag 
å sørge for at det ble laget utviklingsplaner for alle helseforetakene og at disse ble sammenstillet 
i regionale planer. Helseforetakene ferdigstilte sine utviklingsplaner i mai 2018, og planene 
finnes på hjemmesidene til de respektive helseforetak. Helseregionene skal innen 2018 
utarbeide egne regionale utviklingsplaner.  

Utkast til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst ble fremlagt for styret i Helse Sør-Øst 
RHF den 14. juni 2018 og ble besluttet sendt på høring. Planen skal ligge til grunn for utviklingen 
i Helse Sør-Øst frem mot 2035 og har som mål å fremme: 

 Kvalitet i pasientbehandlingen 
 Bedret helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 

spesialiserte helsetjenester 
 Godt arbeidsmiljø for ansatte og mer tid til pasientbehandling 
 Helsetjenester som er bærekraftige for samfunnet 

 
Videre peker planen på fire prioriterte satsningsområder: 

 Bedre bruk av teknologi og nye arbeidsformer – mer brukerstyring 
 Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
 Redusere uønsket variasjon – samvalg knyttes til uønsket variasjon 
 Ta tiden tilbake – mer tid til pasientrettet arbeid 

 
Ambisjonen er at spesialisthelsetjenesten i større grad skal bidra til at pasienter kan få 
oppfølging og behandling utenfor sykehus, at det utvikles fleksible og nye måter å løse 
oppgavene på og at nye samarbeidsformer utvikles.   
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Høringsperioden skal brukes til fortsatt dialog og til videre utvikling av endelig plan som skal 
styrebehandles i Helse Sør-Øst RHF i desember 2018.  

Helse Sør-Øst RHF ber spesielt om innspill på mål, satsningsområder og forslag til ny modell for 
framskrivninger. Planen foreslår blant annet at utnyttelsesgraden av normalsenger settes til 85 
prosent og at åpningstider settes til 8 timer 230 dager i året. I tillegg bes det om at 
høringsinstansene gir innspill på tiltak som støtter opp under samarbeid med 
primærhelsetjenesten og kommunene, samt særskilt vurderer områder hvor desentralisering av 
tjenestetilbudet kan være egnet. 
 
Høringsfristen er 15.10.2018.  
 

Regional utviklingsplan 2035 er tilgjengelig på vår nettside www.helse-sorost.no under 
Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner. 

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@helse-sorost.no og merkes «Høringsuttalelse Regional 

utviklingsplan 2035». Høringsuttalelsene vil bli publisert på våre nettsider.  
 

 
 
Med vennlig hilsen 

Helse Sør-Øst RHF  

 

 

Cathrine M. Lofthus Jan Frich 

administrerende direktør direktør Medisin og helsefag 
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