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Revidert utviklingsplan 2035

• Bakgrunn
• Planprosesser



Hva er en utviklingsplan

Helseforetakets øverste strategiske dokument

 Hvordan Vestre Viken skal  utvikle framtidige helsetjenester

 Realisering av pasientens helsetjeneste



Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035  Mål

Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra 
forebygging til spesialiserte helsetjenester 

Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 

Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer 
tid til pasientbehandling 

Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 



Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035

Satsingsområder
• Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og 

mer brukerstyring
• Samarbeids om dem som trenger det mest –

integrerte helsetjenester
• Redusere uønsket variasjon
• Mer tid til pasientrettet arbeid
• Forskning og innovasjon for en bedre 

helsetjeneste



Grunnlag for arbeidet i Vestre Viken

Stiller krav til områder 
som skal gjennomgås

Stiller krav til 
prosessen





Mål for arbeidet



Styringsgruppen

Stein-Are Agledal (Klindir KS)

Kirsten Hørthe (Klindir PHR)

Inger Lise Hallgren (Klindir PHT)

Rune Kløvtveit (brukerutvalget)

Trine Olsen (Klindir BS) Gudrun Breistøl (brukerutvalget)

Ayse Iclal Øzsatici (ungd.rådet)Anne Marit Tangen
(Krødsherrad
kommune)

Grete Syrdal
(Bærum kommune)

Torill Morken (Tillitsvalgt)

Anita Haugland Gomnæs
(Verneombud)

Ulrich Spreng (fagdir VV)

Trygve Kongshavn (PKO)



Involvering Utadvendt Åpenhet

Pasientens helsetjeneste



Framdriftsplan



Status



Framdriftsplan

Vi er i tiltaksfasen



Todelt arbeid

• 9 deloppdrag med arbeidsgrupper
• Interne oppdrag for å revidere tekst fra 

eksisterende utviklingsplan







Vi bruker sprintmetodikk på deloppdragene

Sprintmøte SprintmøteArbeidsgruppen

Utdeling av 
delleveranse

Arbeidsgruppen jobber med 
delleveransen

Presentasjon av delleveranse
Utdeling av ny delleveranse

3 uker



Organisasjonen bidrar med revidert tekst til sentrale tema:

• Brukerstyring og brukermedvirkning
• Omtale av klinikkene
• Framskrivning av aktivitet i spesialisthelsetjenesten (fra HSØ)
• Teknologi
• Forskning og innovasjon 
• Virksomhetsstyring og gevinstrealiseringsplan
• Pandemi og beredskap
• Eiendom
• Nytt sykehus i Drammen
• BRK-prosjektet (Bærum, Ringerike, Kongsberg)



Ledersamling Vestre Viken 23-24 september

• Utviklingsplan som tema
• Alle ledere involveres i arbeidet
• Utfordres til å bidra aktivt



Involvering og åpenhet
… det skal være enkelt å skaffe seg oppdatert informasjon om arbeidet med utviklingsplanen, og det 
skal være enkelt å gi innspill til planen. 

• Referansemiljøene brukes aktivt og utviklingsplanen er fast tema i
– Brukerutvalget
– Strategisk samarbeidsutvalg
– Ledergruppen i Vestre Viken
– Dialogmøte med foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud

• Prosjektledelsen orienterer på møter i ulike arenaer 

• Det er laget en nettside som skal være lett tilgjengelig for både ansatte og befolkningen og 
andre interessenter 

Utviklingsplan 2035 - Vestre Viken

https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035


Framdrift Arbeidsgruppene for deloppdrag er etablert og arbeidet er godt i gang. God deltakelse, medvirkning og 
engasjementet 

Omfang Deloppdragene er komplekse og det er utfordrende å avgrense disse. Sprintmetodikken er et tiltak for å bidra til 
avgrensning.

Overordnet risiko Omfanget er stort og det er satt av lite sentrale prosjektressurser.

Dato Viktige aktiviteter i kommende periode

22. Sept Sprintmøte 2– presentasjon av første sprint, utdeling av neste 

15. Okt Sprintmøte 3 - presentasjon av andre sprint, utdeling av neste 

Aktiviteter

Kick-off møte med alle deloppdrag

Alle deloppdrag har bred deltakelse fra Vestre Viken i tillegg til medvirkning 
fra brukere, ungdomsråd, kommuner og fastlege/PKO

Innspill fra klinikker og staber i Vestre Viken er i prosess

Prosjektet er styrket med deltaker fra kommmunikasjonsavdelingen

KonsekvensLav Høy

Hø
y

La
v

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

1

Nr Risiko Tiltak

1 Omfang og kvalitet på deloppdrag Sprintmetodikk med avgrensede oppgaver og hyppige 
tilbakemeldinger

2 Manglende/svak kommunikasjon internt og 
eksternt

Bedre og mer oppdaterte nettsider og intranettsider. 
Kommunikasjonsavdelingen tettere koblet på.

3 Lite tid til rapportutforming Prosjektledelse må avsette tid i november/desember
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