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Prosess bak utviklingsplanen 2016-2018

1. Utarbeidelse av planen

– Bredt sammensatt gruppe møttes jevnlig i perioden 

– Diskuterte problemstillinger

– Ga innspill til høringsdokumentet

2. Høring runde 1: Utfordringsbildet og beskrivelse av muligheter

– Intern og ekstern høring 15/11-17 til 15/1-18

3. Høring runde 2: Målbilde og strategiske satsingsområder

– Intern og ekstern høring 16/1 – 2/2

4. Ny bearbeiding etter høringsinnspill

– Prosess fram mot ferdig styresak 14/2

– Styrebehandling 22/2
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Vårt utfordringsbilde i 2035: 

Hva om bare demografien endrer seg?
• Helsetjenestene er de samme som i dag……

• Vi fortsetter å yte tjenester på samme måte som i dag…

• Standarden på våre tilbud opprettholdes som i dag…..

• Bemanningen pr pasient er den samme….

• Forventningene til- og etterspørselen etter helsetjenester er de samme…

Behov i 2035 i et slikt scenario:
• Vi vil trenge 46% flere senger og 60% mere poliklinikk innen 

somatikk

• Vi vil trenge 31% flere senger og 51% mere poliklinikk innen PH 
voksne

• Vi vil trenge 46% mere dag/poliklinikk innen BUP

• Vi vil trenge 50% flere ansatte
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Framtidige rammer (?)

• Økonomisk vekst:
– I beste fall vekst iht demografiske endringer

– Sannsynligvis krav om effektivisering for å bidra til denne veksten

• På St. Olavs hospital må vi planlegge for å løse framtidige 
utfordringer:
– Stort sett med de bygningene/ arealene vi har i dag og de planene 

vi har for utbygging

– Med den bemanningsdekningen pr pasient vi har i dag

• Vi må endre måten vi jobber på - sammen med kommunene
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Hvilke muligheter har vi -
om vi ikke kan forutsette økte bevilgninger, utbygging i takt med 

økende behov og økt bemanning pr pasient?

– Helsefremmende og 
forebyggende tiltak – dempe vekst 
i behov

– Samarbeid med NTNU

– Prioritering og etikk

– Pasient- og brukermedvirkning

– Pasientbehandling

– Prehospitale tjenester

– En populasjonsbasert 
risikotilnærming

– Helhetlige pasientforløp

– Redusere overdiagnostikk, 
overbehandling og uønsket 
variasjon

– Samhandling som strategisk 
satsing

– Teknologi og utstyr

– Riktig legemiddelbruk

– Organisering og ledelse

– Bemanning og kompetanse

– Forskning og innovasjon

– Nye tilbud innen diagnostikk og 
behandling

– Likeverdige helsetjenester

– Bygg

– Økonomi

– Generell effektivisering
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Strategiske satsingsområder

1. Vi skaper pasientenes helsetjeneste

2. Vi øker kapasitet og kvalitet på utredning og behandling 

3. Vi gir fremragende akuttbehandling

4. Vi utdanner, rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell

5. Vi legger til rette for fremragende klinisk forskning og innovasjon

6. Vi utvikler og tar i bruk ny teknologi og nye muligheter innen IKT

7. Vi samarbeider med NTNU om å utvikle et integrert universitetssykehus

8. Vi legger til rette for optimal ressursbruk

9. Vi demper framtidig vekst i helsetjenestebehov 

10.Vi samarbeider med kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere  
om å sikre rett pasient på rett sted til rett tid
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Strategiske satsingsområder

Samarbeid -
rett pasient 
på rett sted 

til rett tid

Utdanning, 
rekruttering 

og 
kompetanse 

Dempe 
vekst i 
behov

Medvirkning

Kapasitet 
og  

kvalitet

Teknologi 
og IKT

Forskning 
og tjeneste-
innovasjon 
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Drøfting
• Det er skapt et felles bilde av utfordringene vi står overfor:

– Samarbeidspartnere

– Ansattes organisasjoner

– Brukerorganisasjoner

• Vi har hatt en bred og god prosess mht mulighetene vi har for 
å bedre kapasitet og kvalitet

• De 10 strategiske satsingsområdene viser bredden i anbefalte 
satsinger - og behovet for å satse langs flere akser parallelt

• «Noen aktuelle tiltak» viser hvordan strategiene kan 
konkretiseres og prioriteres i årlige forbedringsprogram

• Våre ambisjoner krever et kontinuerlig fokus på omstilling, 
kompetansebygging, forskning og innovasjon                           
i årene som kommer

Dette må vi klare sammen!


