
NOTAT 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer 
FORETAK: Helse Stavanger HF 
DATO: 24.05.2016 
 
FRA: Administrerende direktør 
SAKSBEHANDLER: Arild Johansen 
SAKEN GJELDER: Helse 2030 – arbeidet med ny virksomhetsstrategi for Helse Vest 
ARKIVSAK: 2016/2 
STYRESAK: 41/16 
 
STYREMØTE: 15.06.2016 
 
Administrerende direktørs orientering til styret nr. 4/2016 pkt. 5 
 

Oppsummering  
 

Styret i Helse Vest RHF har i møte 10.02.2016 (sak 004/16) og møte 05.04.2016 (sak 
050/16) behandlet henholdsvis prosjektdirektiv for Helse 2030 og sak om prosess og 
involvering i gjennomføring av prosjektet. Ovennevnte styresaker følger vedlagt.  
 
I dette notatet gis en oppsummering av nevnte prosjektdirektiv og plan for prosess og 
involvering samt en kort orientering om foretakets beslutninger så langt om 
organisering og involvering i prosjektarbeidet. 

Fakta  
 
Helse Vest RHF har besluttet å utarbeide en helhetlig virksomhetsstrategi for perioden 
frem til 2030 kalt Helse 2030. Strategien skal inneholde visjon, mål og strategier med 
tiltaksplan.   Strategien skal beskrive hvordan man vil utvikle 
spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen på Vestlandet innenfor ”sørge for”- 
ansvaret. Den gjelder for alle foretak og alle medarbeidere i Helse Vest.  
 
Helse Vests forrige virksomhetsstrategi, Helse2020, ble formulert i 2007 og revidert i 
2011. Den ble fulgt opp gjennom årlige oppsummeringer og rulleringer, og en rekke 
prosjekter og initiativ ble igangsatt i tråd med strategien.  
 
Siden revisjonen av Helse 2020 har en rekke forhold internt og eksternt endret seg. 
Dette gjelder også samfunnets forventninger og helsevesenets forpliktelser. Bl.a. har 
Regjeringen fremlagt Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld. St. 11 (2015–2016)). Planen 
er en viktig del av Regjeringens helsepolitiske arbeid for å skape pasientens 
helsetjeneste. 



 
I prosjektet er det så langt lagt opp til utredning av følgende tema:  
 

• Møte med pasienten  
o Kvalitet og pasientsikkerhet 
o Forventningskommunikasjon og prioritering 

• Kompleksitet i pasientbehandlingen  
o Multi-syke pasienter 
o Standardiserte pasientforløp 
o Behandling ved livets avslutning 

• Et samhandlende helsevesen   
o Et helhetlig helsevesen 
o Strategisk samspill med det private marked 

• Teknologi og nye måter å levere helsetjenester på  
o Spesialisthelsetjenester utenfor sykehus 
o Økt verdiskaping 

• Organisasjon og mennesker  
o Medarbeiderskap 
o Lederskap 

 
I prosjektarbeidet er det planlagt en omfattende involvering av nøkkelpersoner i 
helseforetakene sammen med eksterne interessenter som kommune, fylkeskommune, 
universitets- og høyskolesektoren, private aktører og brukere. 
 
Etter planen skal forslag til ny virksomhetsstrategi legges frem før jul 2016 – med 
planlagt styrebehandling rett etter jul. 
 
Prosjektet legger til rette for involvering av ledelse og medarbeidere i helseforetaket. 
Adm. direktør sitter i styringsgruppen for prosjektet, og har utpekt fagdirektør Sverre 
Uhlving til å koordinere Helse 2030-prosessen internt i Helse Stavanger. Foretaket har 
den 24.04.2016 meldt inn 17 ressurspersoner som aktuelle til å delta i 10 
arbeidsgrupper som er vedtatt etablert til å utrede ovennevnte tema i prosjektet. 
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