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FORSLAG TIL VEDTAK
1. Styret godkjenner utviklingsplan 2022–2035 for Helse Stavanger HF.
2. Styret ber administrerende direktør oversende planen til Helse Vest RHF.

Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger
Utviklingsplanen 2022-2035 kommer i et nytt og heldigitalt format. Planen er et overordnet
strategisk dokument for hvordan foretaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidig
behov i spesialisthelsetjenesten på en bærekraftig måte med en tidshorisont på 15 år.
Utviklingsplanen skal brukes dynamisk i videre arbeid med å utvikle universitetssjukehuset.
Sammendrag
Helse Stavanger HF har i løpet av 2021-22 utarbeidet en ny utviklingsplan.
Styret har fortløpende blitt holdt orientert og hatt mulighet til å gi sine innspill. Oversending
til Helse Vest skjer etter styrebehandlingen nå i mars.
Utviklingsplanen er foretakets ansvar, men i tråd med forventningene fra Helse- og
omsorgsdepartementet er den utarbeidet i samarbeid med kommunehelsetjenesten og
fastleger gjennom det etablerte helsefelleskapet i Sør-Rogaland. Det har i februar 2022 vært
gjennomført et arbeidsmøte i helsefellesskapet med tanke på gjensidige
forventningsavklaringer og forankring. Utviklingsplanen har også vært presentert og
diskutert på helsefellesskapets partnerskapsmøte nå i mars måned.
Fakta
Linken under gir tilgang til den endelige versjonen av utviklingsplanen. Man kan gå gjennom
de forskjellige delene av utviklingsplanen, inkludert bakgrunn for arbeidet, styrende
dokumenter, statistikk og framskrivninger, samt gå 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)

Kommentarer
Arbeidet med utviklingsplanen har vært organisert i grupper med spesiell innsikt i de
definerte innsatsområdene og med en sentral redaksjonskomite. Utover styrets og
ledergruppens innspill underveis har det vært gjennomført en innspillsrunde hvor både
ansatte, pasienter, pårørende, samarbeidende institusjoner og kommuner har kunnet sende
innspill via link på hjemmesiden til utviklingsplanen. Disse er samlet og vurdert som en del av
sluttarbeidet med utviklingsplanen.
Konklusjon
Foretakets nye digitale og dynamiske utviklingsplan er laget etter regional mal for form og
innhold og er nå klar for styregodkjenning og oversending til Helse Vest.
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