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Høring – Regional utviklingsplan 2023-2035 for Helse Vest RHF 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 14. september 2022. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) har behandlet saken og vedtatt følgende uttalelse:  

 

Of har lest gjennom de ulike plan-elementene, men har ikke hatt anledning til å gå gjennom 

alle de underliggende dokumentene planen viser til og bygger på. Ofs vurdering er derfor av 

overordnet karakter.  

 

Helse Vest har valgt en ny tilnærming til utformingen av planen – ved å utforme en heldigital 

plan som består av en rekke elementer som er innbyrdes sammenlenket. Helse Vest peker på at 

dette grepet muliggjør oppdatering av de enkelte plan-elementene i perioden. Of anser at dette 

er et hensiktsmessig grep som kan bidra til at planen i større grad blir et levende og brukbart 

verktøy i utviklingen av tjenestene. Det gjør også at selve planen blir kortere og mer poengtert. 

Tilnærmingen gjør det imidlertid krevende å tilegne seg en samlet oversikt over planen. Det er 

forsøkt å gjøre det lettere å navigere i planen med en innholdsfortegnelse. Etter Ofs syn bør 

imidlertid Helse Vest også vurdere å sammenstille dette til en helhetlig plan som kan legges 

frem som et klassisk dokument. Det kan da presiseres at denne utgaven er en sammenstilling 

av den digitale planen, og at den digitale planen oppdateres.  

 

Helse Vest tenker seg at planen skal være dynamisk. Dette virker fornuftig da forutsetninger 

vil endre seg gjennom planperioden. Det er ikke gitt noen forklaring på hvordan eventuelle 

endringer i planen skal besluttes, eller hvordan dette skal informeres om slik at relevante 

aktører kan følge endringene opp i planperioden.  

 

Den digitale planen Helse Vest har utformet, muliggjør å knytte planen opp mot en rekke 

pågående prosjekter i helseregionen. Dette fremstår som særlig hensiktsmessig. Hvis en ikke 

lykkes med å integrere planen godt med de pågående initiativene og prosessene i regionen, vil 

en plan kunne ende opp med å ha liten virkning. Of vil berømme Helse Vest for dette grepet, 

og Of anser det som hensiktsmessig at de øvrige helseregionene framover kan nyttiggjøre seg 

av samme tilnærming.  

 

Of vil også berømme tiltaksplanen (fra 2019). Planen peker på helt konkrete tiltak og prosesser 

som skal bidra til at målsetningen kan nås. Videre peker planen på en utmerket måte på de 
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aktørene som må involveres i prosessene for å lykkes. Også på dette punktet anser Of at øvrige 

helseregioner bør følge tilnærmingen til Helse Vest. 

 

Når det gjelder de ulike områdene planen beskriver, vurderer Of at det gjennomgående gjøres 

gode og godt begrunnede vurderinger. Tiltakene det pekes på, fremstår som hensiktsmessige. 

Helse Vest utviser godt skjønn og sunn skepsis til en rekke tiltak som kan bidra til utvikling av 

tjenestene. I en del sammenhenger mener Of imidlertid at det presenteres en del effekter langt 

utover det som en kan forvente. Of er særlig tilfreds med vektleggingen av gode verktøy for å 

utøve pasientbehandlingen. Etter Ofs syn ligger det store gevinster ved bedre tilpassing av 

verktøyene, og at klinikerne knyttes tettere inn i disse prosessene.  

 

I planen presiseres det innledningsvis at medarbeiderne er den viktigste ressursen i tjenesten, 

og at foretaksgruppen satser stort på å rekruttere og beholde medarbeidere. Of er enig i at 

denne satsingen er viktigere enn den noen gang har vært.  

 

Oppsummert kommer Of i denne høringsuttalelsen med noen overordnede vurderinger til – og 

ros av –  planutkastet til Helse Vest. Det hadde vært fint om det kunne vært utformet en 

sammenstillet plan, selv om denne da ikke kan oppdateres. Of vil likevel berømme Helse Vest 

for gode grep med den digitale utgaven, og for gjennomgående gode vurderinger i planen.  
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