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Oppsummering  
 

Helse 2035 beskriver på et overordnet nivå hvordan spesialisthelsetjenestene på Vestlandet skal 
utvikles fram mot 2035. «Pasientens helsetjeneste» har vært et bærende prinsipp i utformingen av 
virksomhetsstrategien, og skal prege alle deler av aktiviteten til Helse Vest.  
Den nye visjonen bygger videre på den gjeldende visjonen, og inkluderer nå uttrykket «mestring»:  

• Å fremme helse, mestring og livskvalitet  

 
De nasjonale verdiene ligger fast, mens målene er endret for å fremheve hovedlinjene i den nye 
strategien:  

• Trygge og nære helsetjenester (som tidligere)  

• God samhandling og effektiv ressursbruk i hele pasientforløpet  

• Aktiv pasientdeltakelse og helhetlig behandling  

• En framtidsretta og innovativ kompetanseorganisasjon  

 
I strategien er det lagt særlig vekt på de områdene som er omfattet av de viktigste endringene 
fremover. Den er derfor bygd opp rundt utvalgte tema, der de grunnleggende områdene for 
virksomheten er en naturlig del. Følgende tema er tatt med under egne overskrifter i strategien:  

• Kvalitet og pasientsikkerhet  

• Kommunikasjon og prioritering  

• Pasienter med flere sykdommer  

• Standardiserte pasientforløp  

• Et helhetlig helsevesen  

• Strategisk samspill med private aktører 

• Økt verdiskaping  

• Spesialisthelsetjenester utenfor sykehus  

• Forskning, innovasjon og teknologi  

• Våre medarbeidere  

• Ledelse  

• Struktur og organisering  

 
Temaene er strukturert under de fire hovedoverskriftene: 

• Pasientens helsetjeneste 
• Ett helsevesen  
• Utvikling av helsetjenestene  
• Medarbeideren, ledelse og organisasjon.  
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Strategien legger opp til store endringer i hvordan Helse Vest skal yte helsetjenester og ivareta 
samfunnsansvaret fremover. Bedre samhandling, innovasjon og bruk av ny teknologi er 
fremstående faktorer. Strategien gjenspeiler også begrensningene knyttet til  menneskelige og 
økonomiske ressurser , sammenholdt med økte behov og vekst i behandlingsmuligheter. Tydelege 
prioriteringer og balanse mellom behov, muligheter og tilgjengelige ressurser skal bidra til en 
bærekraftig utvikling.  
 
Fakta 
 
Helse 2035 er en ny og omfattende revidering av Helse 2020 som sist ble revidert i 2011. Helse 
2035 retter seg etter føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). 
 
Helse Vest RHF har lagt stor vekt på bredt å involvere interne og eksterne aktører i 
strategiprosessen. Det har bl.a. vært avholdt styresamling, fagsamlinger, en lang rekke interne og 
eksterne intervju og storsamlinger der foretak, kommuner, fylkeskommune, fylkesmannen, 
brukerorganisasjoner og private aktører har vært invitert. 
 
Styret i Helse Vest RHF behandlet utkastet til ny virksomhetsstrategi – Helse 2035  i møte 
02.02.2017 og vedtok å sende utkastet på høring med høringsfrist 10.04.2017. Det er lagt opp til at 
virksomhetsstrategien skal behandles i styret i Helse Vest RHF den 11.05.2017. 
 
Helse 2035 skal danne grunnlaget for utarbeidelse av regionale fag- og funksjonsplaner som går 
mer detaljert inn i det enkelte fagområde. I tillegg skal hvert enkelt foretak i Helse Vest utarbeide 
egne strategier og planer som er lokalt tilpasset.  Helse Stavanger vil høsten 2017 starte arbeidet 
med å revidere foretakets gjeldende strategiplan Strategiplan for Helse Stavanger (2013-2017). 
 
Helse Stavanger har vært sterkt involvert i utarbeidelsen av Helse 2035. Foretaket har bl.a. vært 
representert i alle de 12 temagruppene. Foretaket var videre representert med 40 deltakere av ca. 
80 på heldags strategisamling for Helse Stavanger og samarbeidspartnere i foretakets 
opptaksområde. Styret har høsten 2016 deltatt på regional samling med Helse 2035 som sentralt 
tema.  
 
Styret i Helse Stavanger har vært orientert om arbeidet med virksomhetsstrategien – senest i adm. 
direktørs orientering til styret i møte 07.10.2016 (sak 74/16).  

Kommentarer  
 
Adm. direktør viser til at foretaket har vært omfattende involvert i arbeidet med Helse 2035 og at 
synspunkter og innspill fra foretaket i sterk grad er hensynstatt i utkastet til strategi. Adm. direktør 
vil på denne bakgrunn tilrå styret å avgi følgende høringsuttalelse: 
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Styret i Helse Stavanger HF anser at utkastet til Helse 2035 gir en god beskrivelse av de 
utfordringer spesialisthelsetjenesten på Vestlandet vil overfor i årene som kommer: 

- Stadig flere innbyggere med stort behov for helsetjenester 
- Betydelig økning i lidelser som kreft, KOLS, demens, diabetes, fedme og rus 
- Tilgangen på økonomiske og menneskelige ressurser som blir langt strammere enn før. 

 
Disse utfordringer tilsier at det må tas omfattende grep i den kommende strategiperioden skal 
man oppnå målet om å utvikle pasientens helsetjeneste.  Styret i Helse Stavanger HF anser også at 
strategiutkastet beskriver viktige grep i denne sammenheng som: 
 

- Å skape en sømløs samhandling på tvers av faglige og organisatoriske grenser.  
- Å etablere en helhetlig tilnærming til pasientforløpet med enhetlig og god kommunikasjon.  
- At planlegging, vurderinger og prioriteringer skal gjøres med tanke på hele forløpet av alle 

aktører. 
- At standardisering av utredning og behandling står sentralt i dette – spesielt der flere 

aktører er involvert. 
- At en god og effektiv tilnærming til helhetlige pasientforløp krever innføring og bruk av en 

solid digital plattform og bruk av nye teknologiske løsninger. Da kan tjenestene ytes 
nærmere pasienten – ofte der folk bor og oppholder seg. 

- Alle aktørene i helsetjenestene må kunne dra nytte av de samme IKT-løsningene. 
- Pasientene skal også bidra mer aktivt enn før – og selvbetjening, egenrapportering, 

automatisering, virtuelle tjenester og robotisering av arbeidsprosesser skal heller være 
regelen enn unntaket. 

 
Med henvisning til ovenstående grep vil styret i Helse Stavanger HF anføre at det blir særs viktig i 
implementeringen av strategien fra første stund i enda større grad enn i dag å samhandle med 
kommunene og øvrige aktører i primærhelsetjenesten,  samt å samhandle med pasient- og 
brukerrepresentanter og pasienter og pårørende.  
 
Styret i Helse Stavanger HF vil også sterkt understreke det faktum at medarbeiderne er den 
viktigste ressursen i helsetjenesten. Det er avgjørende for å ivareta foretakets hovedoppgaver og 
mål at tjenesten har ledere og en organisasjonsstruktur som legger til rette for at medarbeiderne 
får utvikle og bruke kompetansen sin best mulig. Det er i denne sammenheng også avgjørende å 
utvikle et arbeidsmiljø, der systematisk HMS-arbeid sikrer trygge rammer både for medarbeiderne 
og pasientene. 
 
Når det gjelder struktur og organisering er styret i Helse Stavanger tilfreds med at strategiutkastet 
på s. 20 inneholder følgende formuleringer: 
 

«Enkelte spesialiserte funksjonar skal samlast av omsyn til kvaliteten, mens andre 
funksjonar skal vere desentraliserte for å gi eit godt tilbod. Regionsjukehuset vil ha det 
største tilbodet av regionfunksjonar og nasjonale behandlingstenester. Dette er ikkje til 
hinder for at store akuttsjukehus og universitetssjukehus kan ha regionsjukehusfunksjonar. 
Det viktigaste er at sjukehusa har ei formålstenleg spesialisering, og at dei jobbar i nettverk, 
som eit team. Det skal gi pasientane eit likeverdig tilbod av høg kvalitet på heile Vestlandet. 
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Helse Vest skal også utnytte potensialet som ligg i det å ha to universitetssjukehus i 
regionen.» 

Styret i Helse Stavanger ser fram til å revidere foretakets strategiplan på basis av Helse 2035 samt 
aktivt å medvirke til å implementere Helse 2035 til beste for befolkningen på Vestlandet. 

Konklusjon  
 
Styret slutter seg til adm. direktørs forslag til uttalelse til utkastet til ny virksomhetsstrategi for 
Helse Vest – Helse 2035. 
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