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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret tar adm. direktørs redegjørelse om arbeidet med Helse 2030 til orientering.  
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Oppsummering  
 

I denne saken gjøres det rede for status pr. nå i arbeidet med Helse 2030 og kort om plan for det 
videre arbeid.  

Fakta  
 

Styret ble i møte 16.06.2016 (sak 41/16) orientert om arbeidet med Helse 2030. I saken ble det 
opplyst at en sentral del av strategiarbeidet skulle omfatte utredninger av utvalgte tema i 10 
arbeidsgrupper med bred representasjon fra helseforetakene. Helse Stavanger har vært 
representert i samtlige 10 arbeidsgrupper.  
 
Arbeidsgruppene har levert sine rapporter, og prosjektgruppen har laget en oppsummering av 
disse. Saken ble i møte 05.09.2016 forelagt AD-møtet i Helse Vest. Oppsummeringen følger denne 
saken som vedlegg. 
 
I omtalen av temarapportene skriver prosjektgruppen i Helse Vest følgende: 
 
«Temarapportane er skrivne ut frå same hovudmal, dekkjer dei ti aktuelle temaa godt, og gjev 
viktige innspel i arbeidet med den nye strategien. Ein del element går att i fleire rapportar, og 
oppfattast som generelle, på tvers av temaa. Når det kjem til utfordringar, gjeld dette spesielt 
følgjande fire områder: 
 

1. Auka etterspørsel etter helsetenester, mellom anna knytt til fleire eldre, multisjuke, 
moglegheiter og tilhøyrande forventninga. 

2. Fragmentert informasjon, kunnskap og ansvar, samt ei oppgåvedeling som gjev markerte 
grenser og overgangar. 

3. Variasjon i kvalitet, ventetid, liggetid, tryggleik med meir.  
4. Utfordringar knytt til spesialisering sett opp mot breidde.  

 
I temarapportane er det skissert til dels omfattande forslag til løysing, der fleire viser til ei endra 
retning for spesialisthelsetenestene. Løysingane kan kort samanfattas slik:  
 

1. Lage pasienten si helseteneste 
• Organisere tilboda ut frå behova til pasientane – ikkje faga 
• Tverrfagleg tilnærming 
• Pasienten er informert, aktiv og tar eigne val 
• Tilgjengelege tenester (nært pasienten, nye kommunikasjonsformer) 
• Vidare arbeid med einskapleg pasientforløp 
• Lokalisere somatikk, psykiatri og rus saman 
• Koordinatorfunksjon for pasienten 
• Sikre at pasientar som ikkje brukar nyaste teknologi også får same behandlingstilbod. Det gjeld også 

pasientar utan samtykkekompetanse. 
• Sikre finansieringsordningar som fangar opp pasienten sitt behov 
• Tettare samarbeid med primærhelsetenesta 
• Tettare samhandling og planlegging med avtalespesialistane 
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2. Utnytte mogelegheitene innan IKT/teknologi 
• Digital saumlaus samhandling mellom alle nivå, inkludert pasienten 
• Arbeide aktivt om å nå målet ein innbyggjar ein journal, felles informasjonsgrunnlag 
• Avgjerslestøtte, analysestøtte og kunnskapsbasert behandling 
• Spesialisthelsetenester tilgjengeleg utanfor sjukehus 
• Flytting av arbeidsoppgåve 
• Automatisering og bruk av robotar  

3. Arbeide mot variasjonar 
• Standardisering  
• Kontinuerleg forbetring 
• Arbeide med pasienttryggleik  
• Ingen uønskt variasjon 

4. Ta i bruk unytta kapasitet, og auke behandlingsvolumet utan å auka ressursbruken 
• Gjere oppgåver nært pasienten, ta i bruk ny teknologi 
• Involvere private aktørar og utnytte deira kapasitet 
• Betre palliasjon når det ikkje er rett med vidare behandling 
• Innovasjon, utdanning og forsking 
• Rekruttere dei rette medarbeidarane 
• Einsarta prioritering i helsetenesta 
• Betre bruk av epikrisa 
• Fleksible tenester  
• Avansert oppgåveplanlegging 
• Betre organisering og funksjonsdeling 

5. Godt leiarskap og medarbeidarskap 
• Viktigheten av endringskompetanse, teknologikompetanse og relasjonskompetanse 
• Viktigheten av rekruttering og utviklingsaktivitetar 
• Vidareutvikle leiarkultur, prosesser og kompetanse  
• Betre relasjons- og kommunikasjonskompetanse  
• Pasientane sine behov skal styre bemanninga 

 
For å sikre at innspela og arbeidet som er lagt inn i temarapportane vert ivareteken og brukt i den 
vidare utviklinga av spesialisthelsetenesta på Vestlandet, må rapportane følgjast opp både i 
strategidokumentet og tilhøyrande planverk.» 
 
Som ledd i arbeidet med Helse 2030 er det nå invitert til strategisamlinger i Bergen, Stavanger, 
Haugesund og Førde. Samlingen i Stavanger vil finne sted 28.09.2016.  Målet med samlingen er: 

• Å forankre strategien Helse 2030 bredt gjennom involvering. 
• Å få innspill til strategien. 

På samlingen vil deltakerne få presentert analyser og arbeidet som pågår. Det er lagt opp til at alle 
skal få komme med innspill via gruppearbeid og diskusjoner. 
 
Inviterte er samarbeidspartnere fra kommunene, fylkeskommunen, private ideelle aktører, 
brukerorganisasjoner, høyskoler, universiteter og andre. Fagfolk, ledere, tillitsvalgte, verneombud 
og representanter fra helseforetakene og det regionale helseforetaket er også med.  
 
Bakgrunn for arbeidet med Helse 2030 er fortløpende oppdatert på www.helse-vest.no.  
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Etter planen skal forslag til ny virksomhetsstrategi legges frem før jul 2016 – med planlagt 
styrebehandling rett etter jul. 

Konklusjon  
 

Adm. direktør ber styret ta ovenstående redegjørelse om arbeidet med Helse 2030 til orientering. 
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