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Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 — innspill
til arbeidet

Helse Sør-Østs plan for strategisk utvikling rulleres hvert fierde år. Siste år i inneværende
planperiode vil være 2012. Det arbeides nå med en rullering av planen med sluttføring og
styrebehandling i annet halvår 2012.

For å ha et så godt grunnlag som mulig for rulleringen ønsker Helse Sør-Øst RHF å gjennomføre
en åpen innspillsrunde med muligheter for å gi bidrag til prosessen.

Denne henvendelsen rettes derfor til kommuner og fylkeskommuner innen helseregionen,
helseforetakene i Helse Sør-Øst, private ideelle sykehus med avtale med Helse Sør-Øst RHF,
landets øvrige regionale helseforetak, brukerutvalg og brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og
fagorganisasjoner og andre viktige samarbeidspartnere.

Hovedspørsmålet vi ønsker innspill på er;

Hvilke grep anser instansene som hensiktsmessig og riktig i forhold til tilgjengelighet
og kvalitet i spesialisthelsetjenesten og i forhold til samhandlingsreformen?

Dette er et åpent spørsmål som kan besvares med forskjellig detaljeringsnivå og på den måten
adressatene selv finner hensiktsmessig.

Som grunnlag for adressatenes innspill vises det til vår gjeldende Plan for strate 'sk utviklin Det
er dette dokumentet som skal videreutvikles i den kommende rulleringen. Aktuelt
kunnskapsgrunnlag om virksomheten i Helse Sør-Øst er årli meldin for 2010. Dette
dokumentet er vår samlede fremstilling av resultater og planer og vil i noen grad kunne tjene som
bakteppe for vurdering av virksomheten, status og utfordringer foretaksgruppen Helse Sør-Øst
står overfor i årene som kommer.

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 sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.



Vi vil også gjøre oppmerksom på at det enkelte helseforetak på tilsvarende måte har utarbeidet
årlig melding og egne planer for virksomheten lokalt. Disse dokumentene finnes på
helseforetakenes hjemmesider. Viderekobling til alle helseforetakenes hjemmesider fmnes på
www.helse-sorost.no

I tillegg til innspillene fra interessenter og samarbeidspartnere vil vi i rulleringsarbeidet belyse
noen tema som vi oppfatter som særlig aktuelle i et langsiktig perspektiv:

• Oppfølging av samhandlingsreformen og nasjonal helse- og omsorgsplan, herunder
demografisk utvikling og forebyggingsperspektivet

• Kvalitet og pasientsikkerhet
• Forskning og innovasjon
• Arbeidskraft- og kompetanse
• Ledelse
• Teknologi
• Standardisering
• Forhold privat/offentlig
• Internasjonalisering og konkurranse

Hvis denne temainndelingen oppfattes som hensiktsmessig kan innspillene gjerne organiseres
etter den inndelingen. Dette er imidlertid ingen forutsetning. Temaene og en kort beskrivelse av
disse følger som vedlegg til dette brevet.

Instansenes innspill til strategiarbeidet bes merket "Innspill strategi" og sendt
elektronisk til Helse Sør-Øst RHF innen 1. februar 2012:

Adresse: ostmottak helse-sorost.no

For helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF forutsettes det at innspill utarbeides med medvirkning
fra brukerutvalg og tillitsvalgte i henhold til Helse Sør-Østs 13 prinsipper for brukermedvirkning
og 12 prinsipper for medvirkning i omstilling.

Vi er takknemmelige for alle råd og innspill i dette arbeidet!

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

Bente Mikkelsen
administrerende direktør
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