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Høring om utviklingsplan  

 

Helse Stavanger sender med dette utkast til Utviklingsplan for Helse Stavanger HF 2018, 

oppdatert versjon fra 2012 på høring.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene oppdraget med å 

utarbeide regionale utviklingsplaner innen utgangen av 2018. Disse planene vil inngå som 

grunnlag og innspill til Helse- og omsorgsdepartementets neste revisjon av Nasjonal helse- og 

sykehusplan.  

De regionale planene skal ta utgangspunkt i lokale utviklingsplaner fra hvert av 

helseforetakene, i styringsdokumentene til helseforetakene i Helse Vest for 2017 står det 

følgende: 

Basert på nasjonal helse- og sjukehusplan og Helse2035 skal helseføretaka innan 30. 

juni 2018 utarbeide utviklingsplanar for verksemda.  

Om utviklingsplaner 

En utviklingsplan er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle virksomheten for å møte 

framtidige behov for helsetjenester. Dette er en samlet plan som skal sørge for at 

underliggende planer støtter opp om et overordnet felles mål. Målet med utviklingsplanen er å 

planlegge for god og framtidsrettet pasientbehandling.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at utviklingsplanene for alle helseforetak beskrives 

etter samme mal, og det er derfor utarbeidet en veileder for utarbeidelse av utviklingsplanen. 

Utviklingsplan for helseforetakene skal sees samlet og sikre det totale spesialisthelsetilbudet i 

regionen. Helse Vest skal utarbeide en regional utviklingsplan basert på de lokale 

utviklingsplanene i regionen.  

Prosessen i Helse Stavanger 

Helse Stavanger laget en utviklingsplan i 2012 gjennom en omfattende prosess i tråd med 

Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusutbygging. Utviklingsplanen 

fra 2012 belyser hvordan fremtidige endringer av virksomheten kan løses og hvilke 

konsekvenser dette vil ha for drift, bemanning, bygg og kostnader. Planen inneholder 

alternative løsninger for ulike scenario for fremtidige behov, og har tidsperspektiv frem til 

2025 og 2040. 

Utviklingsplanen som nå sendes på høring er en oppdatering av planen fra 2012.  

I den oppdaterte versjonen er også Forprosjektrapporten for SUS2023 og Helse 2035 lagt til 

grunn. Helse Stavanger har i arbeidet med disse tre gjort et omfattende strategisk 

analysearbeid med bred involvering og brukermedvirkning.  

Administrerende direktør har derfor gitt en mindre arbeidsgruppe oppdraget med å oppdatere 

utviklingsplanen fra 2012. Arbeidsgruppen har bestått av administrasjonssjef, direktør for 



driftsservice, samhandlingssjef samt en representant fra og tillitsvalgte og en representant fra 

vernetjenesten. 

 

Utviklingsplanen skal legges fram for styret i Helse Stavanger 09.05.18 og oversendes Helse 

Vest innen fristen 30.06.18 

 

 

 

Høringsfrist 28.mars 

 

Kontaktperson:  

Helga Strand Vestbø, 99095111 

Helga.strand.vestbo@sus.no 

 

 

 

 

Inger Cathrine Bryne   

Adm.direktør 
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