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SAKSNOTAT	  TIL	  DIALOGKONFERANSEN	  15.06.2017 	  
 
Saksbehandler: Kari Engen Sørensen 

 
 

1 Hensikten med møtet 
Tema for dialogkonferansen er Utvikling- og strategiplan 2035 for Vestre Viken Helseforetak. 
Partene gis mulighet til å diskutere og komme med innspill til fremtidens helsetjenester. 
Kommunene er invitert til å komme med innspill til Utviklingsplanen, men også til å legge frem 
egne kommunale planer knyttet til helse- og omsorgstjenester.  
 
2 Bakgrunn for utviklingsplanen 
Spesialisthelsetjenesten skal gjennomføre den nasjonale helsepolitikken i tråd med de føringene 
som er gitt i Nasjonal helse og sykehusplan (NHSP), St.meld.11 (2015-16). Her omtales krav til 
helseforetakene om å utarbeide utviklingsplaner som beskriver hvordan helseforetaket skal utvikle 
sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Utviklingsplanen skal peke på ønsket 
utviklingsretning for sykehusene i Vestre Viken HF og hvilke tiltak som er nødvendig for å møte 
framtidens utfordringer. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, 
nye arbeidsformer og riktig bygg og utstyr. Vestre Viken sin utviklingsplan skal utarbeides basert 
på den nasjonale veilederen utviklingsplanarbeid, samt Hele Sør-Øst RHFs regionale føringer for 
hva som skal inngå i planarbeidet. Strategiplanen Strategi 2025 (2011) og Utviklingsplanen (2012) 
legges til grunn og innarbeides i planen.  
Utviklingsplanen skal beskrive dagens situasjon og strategiske overordnede føringer. Planen skal 
beskrive hvilke faktorer som påvirker fremtidens behov for helsetjenester, altså basere seg på en 
god grunnlagsanalyse over forventet behov for helsetjenester. Fremtidens helsetjenester skal sette 
pasienten i sentrum, legge til rette for et godt koordinert pasientforløp, noe som fordrer et godt 
samarbeid mellom kommuner og sykehus. 
 
 
3 Opplegg for møtet 
Innlegg ved Cecile P. Øien, kommunalsjef i Jevnaker kommune. 
Innlegg ved Vestre Viken 
 
Diskusjon 
 
4 «Bestilling» til kommunene 
For å få til et konstruktivt møte mellom partene har vi et ønske om at hver kommune forbereder seg 
i forhold til følgende punkter:  
 
4.1 Utfordringsbildet 
Sett fra kommunenes ståsted:  
Hvilket utfordringsbilde ser vi i forhold kommunale helse- og omsorgstjenester?  
Stikkord: demografi, kapasitet, kompetanse 
 
4.2 Hvilke planer har kommunene selv 
Hvorledes møter kommunene dette utfordringsbilde? 
 
4.3 Hvilke forventninger har kommunene til spesialisthelsetjenester utført av Vestre Viken 
Stikkord: nye arbeidsformer, kompetansesamarbeid, velferdsteknologiske muligheter, psykisk helse 
og rus, rehabilitering, barn og unge 


