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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret tar saken om utviklingsplan til orientering.  
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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Utviklingsplanen er et strategisk viktig dokument for Helse Stavanger, som blir utarbeidet i 
tråd med regionale og nasjonale føringer. Adm. direktør oppfordrer styret til å komme med 
innspill til hovedtrekkene i utviklingsplanen. 

Sammendrag 
Helse Stavanger har i løpet av 2021 utarbeidet et utkast til ny utviklingsplan, det vil si et 
overordnet strategisk dokument for hvordan foretaket vil utvikle virksomheten for å møte 
framtidig behov i spesialisthelsetjenesten på en bærekraftig måte både på kort (4 år) og lang 
sikt (15 år). Utviklingsplanen vil således være styrende for det videre arbeidet med Nye SUS.  
 
Styret har fortløpende blitt holdt orientert, og har mulighet til å gi sine innspill på dette 
styremøtet. Endelig styrebehandling og oversending til Helse Vest skjer i mars. Før det vil 
man i januar gjennomføre en innspillsrunde internt og eksternt. Utviklingsplanen er 
foretakets ansvar, men det forventes at den utarbeides i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten og fastleger gjennom det etablerte helsefelleskapet i Sør-Rogaland.  
Det er derfor planlagt et arbeidsmøte i helsefellesskapet slik at det endelige produktet kan bli 
forankret også der.   
 
På styremøtet vil det bli gitt en presentasjon av format og innhold i den digitale 
utviklingsplanen slik den ser ut per dags dato. Utviklingsplanen er fokusert på tre 
hovedinnsatsområdene med tilsvarende underpunkter, som vist i figuren under. Alle 
innsatsområdene er definert som viktige for Nye SUS. 
 

 
 
 
Ved å følge linken under kan man gå gjennom de forskjellige delene av utviklingsplanen, 
inkludert bakgrunn for arbeidet, styrende dokumenter, statistikk og framskrivninger, samt gå 
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mer i detalj inn på alle innsatsområdene slik de er presentert med fokus på: 
  

 konkrete mål  
 tiltak for å nå målene  
 indikatorer på måloppnåelse   

 
Hjem - Utviklingsplan 2021–2035 (google.com) 

 

 

Konklusjon  

Videre arbeid med foretakets nye utviklingsplan skjer i henhold til de angitte føringer og den 
avtalte tidsplan med innspills-runde i januar, ferdigstillelse i februar og styrebehandling og 
oversendelse til Helse Vest i mars 2022.  
 

https://sites.google.com/nestegenerasjonplan.no/utviklingsplan-helse-stavanger/hjem-utviklingsplan-2021-2035?authuser=0

