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Vedlegg:  
Utviklingsplan Sykehuset i Vestfold 2022 – 2025 
 
Hensikten med saken: 
Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og den regionale utviklingsplanen, har 
SiV fått i oppdrag av HSØ å lage sin egen utviklingsplan. Et første utkast til utviklingsplan 
for SiV ble sendt på høring den 3. februar i år etter at styret hadde behandlet utkastet på 
sitt møte den 20. januar. I alt 15 høringsinstanser avga høringsuttalelse. Etter 
høringsrunden er det laget en revidert plan, som nå legges fram for styret ved SiV til 
vedtak 
 
Forslag til vedtak: 
1. Styret vedtar forslaget til utviklingsplan for SiV. 
2. Styret ber Administrerende direktør komme tilbake med forslag til regi for 

implementering og oppfølging av planen i løpet av oktober 2022. 
3. Det forutsettes at plan for implementering og oppfølging skjer i nær dialog med 

helsefellesskapet i Vestfold og med pasient- og brukerorganisasjonene 
 
 
 
 

Tønsberg, 15. juni 2022 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 

 
  

Journalført i Public 360°



 
 
 

 
 

Side 2 av 9 
 

Faktagrunnlag: 
 
Hva er en utviklingsplan? 
En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å 
møte framtidige behov for helsetjenester. Den er en samlet plan som skal sørge for at 
underliggende planer støtter opp om et overordnet felles mål. Utviklingsplanen skal 
beskrive dagens situasjon, virksomhetens profil sammenliknet med andre HF og 
strategiske, overordnede føringer som er gjeldende. Deretter beskrives hvilke trender 
som åpner for endringer før det gjøres en framskriving/beskrives en utviklingsretning. 
 
Den planen som nå legges fram, har ikke som ambisjon å foreta en ny, samlet vurdering 
av utviklingstrekk, veivalg og strategier. Planen er primært en rullering og justering av 
den planen som ble vedtatt i 2018, og som altså hadde et langsiktig perspektiv. 
 
Samtidig ønsker SiV også i noen grad å bruke planen til å oppsummere status i arbeidet 
med de grep og føringer som ble lagt i den forrige planen. Dette anses viktig ikke minst 
for å få fram den røde tråden og de langsiktige strategiene som ligger til grunn for 
sykehusets utvikling og prioriteringer.    
  
Målet med denne planen blir da som følger: 
• Oppsummere resultater og erfaringer med de veivalg som ble tatt i planen fra 

2018. 
o Dette er gjort innenfor rammene av de tre hovedperspektivene som planen 

fra 2018 var bygd opp rundt.   
o Det er viktig at planen også har dette siktemålet; ikke minst av hensyn til 

læring og utvikling. 
• Identifisere sentrale endringer i rammebetingelser og/eller endringsfaktorer som 

har fått økt aktualitet/styrke i tiden etter at den forrige planen ble vedtatt. 
o Endrede planforutsetninger og nye premisser 

• Svare opp de nye føringene som ligger i veileder fra HSØ og i styresak 043-2021 
fra HSØ. 

• På grunnlag av ovennevnte tre kulepunkter skal planen analysere behovet for 
kursjusteringer, og identifisere de strategiske grepene som er nødvendige for å 
møte disse endringene.      

 
Tre perspektiver for den framtidige utviklingen av SiV 
I utviklingsplanen fra 2018 ble den framtidige utviklingen av sykehuset beskrevet ved 
hjelp av tre hovedperspektiver: 
 

1. Det første perspektivet har fokus på den interne utviklingen og konsolideringen av 
SiV. Dette perspektivet dreier seg om å utvikle det vi kan kalle den «spissede 
spesialisthelsetjenesten» – med sterkt fokus på det som fortsatt skal skje 
«innomhus».  Samtidig er det viktig å understreke at også «spissede 
spesialisthelsetjenester» i økende grad blir levert på arenaer utenfor selve 
sykehuskroppen.  

2. Det andre perspektivet dreier seg om å utvikle SiV innenfor rammene av en 
helhetlig spesialisthelsetjeneste. Dette dreier seg egentlig om tre litt ulike 
fokusområder/problemstillinger: 

a. Forholdet mellom SiV og andre helseforetak «på samme nivå». Det vil si 
andre allsidige akuttsykehus. De mest aktuelle helseforetakene for SiV å 
samarbeide med på dette nivået, er Sykehuset Telemark HF (ST) og Vestre 
Viken HF (VV).  
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b. Forholdet mellom SiV og universitetssykehusene. 
c. Forholdet mellom SiV og private leverandører av helsetjenester. Det kan 

både dreie seg om private kommersielle aktører og private ideelle.     
3. Det tredje perspektivet dreier seg om et tettere samarbeid mellom SiV og 

kommuner og øvrig primærhelsetjeneste (særlig fastlegene) i Vestfold. 

 
Da styret for SiV behandlet premisser og framdrift for arbeidet med utviklingsplanen 
2022-2025 i sitt møte den 23. juni 2021 (sak 59/21), ble det i eget punkt vedtatt at også 
den planen som nå skal lages, skulle ta utgangspunkt i de samme tre perspektivene som 
forrige gang. Men for alle perspektivene har den forutsetning ligget til grunn for 
planarbeidet at denne planen også skal ha fokus på å oppsummere resultater og 
erfaringer fra det arbeidet som ble beskrevet i planen fra 2018 – i tillegg til å identifisere 
nye premisser og forutsetninger. Det legges med andre ord primært opp til en rullering 
og statusgjennomgang. I det ligger også at de langsiktige perspektivene som ble trukket 
opp i planen fra 2018, fortsatt er gjeldende.    
 
Føringer fra HSØ til innholdet i planen 
I veilder fra HSØ til utvikllingsplaner og i HSØ styrsak 043-2021 ble det gitt noen 
innholdsmessige føringer til helseforetakenes utviklingsplaner. Disse er oppsummert i 
kapittel 1 i planen, og gjentas derfor ikke her. Administrerende direktør vil imidlertid 
presisere at sykehuset har lagt stor vekt på å følge opp disse føringene på en lojal og 
forpliktende måte.    
 
Overordnet om organisering av og regi for arbeidet med utviklingsplanen 
I tråd med veilederen fra HSØ har administrerende direktør ved SiV vært eier av 
prosessen med å lage utviklingsplanen (prosjekteier). Organiseringen av arbeidet har for 
alle praktiske formål vært lagt opp som et prosjekt.  
 
Den overordnede og helhetlige styringen av arbeidet har skjedd i regi av ledergruppen 
ved SiV (som rådgiver for administrerende direktør). Dette forumet har – i tråd med 
prosjektterminologien – hatt funksjonen som styringsgruppe, og behandlet en rekke 
saker knyttet til arbeidet med planen.  
 
Oppsummert kan arbeidet med og dialogen rundt planen kort beskrives i følgende 
hovedpunkter: 
• Styret for SiV ga sine føringer for planarbeidet gjennom den saken som det er 

referert til ovenfor. Styret behandlet også flere saker om planen i løpet av høsten 
2021. Mye av fokuset i disse sakene var knyttet til mulige samarbeidsområder 
med Sykehuset Telemark. Det planutkastet som ble sendt på høring den 3. 
februar, ble behandlet av styret for SiV den 20. januar.  

• Klinikkene diskuterte alle de tre perspektivene på grunnlag av konkrete 
bestillinger fra administrerende direktør senhøstes 2021. I disse bestillingene ba 
administrerende direktør klinikkene eksplisitt om å svare opp føringene fra HSØ. 
Denne prosessen var bindeleddet mellom fagmiljøene på sykehuset og 
ledergruppen som styringsgruppe. 

• Brukerutvalget har vært informert om planarbeidet, og høringsutkastet ble 
gjennomgått på et eget møte med Brukerutvalget den 23. mars.   

• De tillitsvalgte hadde dialog-/innspillsmøte med administrerende direktør på et 
første utkast før styrebehandlingen. Høringsutkastet ble dessuten presentert på 
HR –direktørens kontaktmøte den 22. februar. De tillitsvalgte har også fått 
planutkastet til formell høring.  

• Kommunene i Vestfold ble invitert til en innspillsrunde i november/desember i 
fjor, men foretrakk å vente med sine innspill og synspunkter til det forelå et mer 

Journalført i Public 360°



 
 
 

 
 

Side 4 av 9 
 

helhetlig forslag fra sykehuset. I tillegg til at planutkastet ble presentert og 
diskutert på et møte i SSU den 10. februar, deltok kommunene også på den store 
høringskonferansen som ble avholdt i mars måned (mer om denne nedenfor).  

• Brukerorganisasjonene for øvrig (utover brukerutvalget) fikk tilsendt 
høringsutkastet, og de ble også invitert til den høringskonferansen som er nevnt i 
kulepunktet ovenfor.     

 
Om høringsprosessen 
Høringsperioden for utviklingsplanen har vært på drøye 3 ½ måned. Det har vært 
enighet med høringsinstansene om at det var viktig med en relativt lang høringsperiode, 
slik at de kunne få god tid til å diskutere, behandle og forankre hødingsuttalelsene. Ikke 
minst var det viktig for kommunene å få tid til å få forankret uttalelsen på politisk nivå.  
 
Utover selve de formelle høringsuttalelsene er det, som nærmere beskrevet nedenfor, 
avholdt en stor høringskonferanse med så godt som alle høringsinstanser til stede.  
 
Høringskonferanse den 31. mars 
Alle høringsinstansene ble invitert til en stor høringskonferanse den 31. mars. Hensikten 
med konferansen var å få en åpen, aktiv og involverende dialog med alle involverte 
parter, slik at den endelige utviklingsplanen i så stor grad som mulig kunne speile et 
felles utfordringsbilde, en felles situasjonsforståelse, og et felles eierskap til de grepene 
som foreslås i planen.  
Konferansen hadde brede diskusjoner med utgangspunkt i forberedte innlegg fra:  
 
• Brukerorganisasjonene/Brukerutvalget 
• Kommunene i Vestfold 
• Fastlegene i Vestfold  

Diskusjoner og innspill ble oppsummert i et eget dokument som ble sendt alle deltakerne 
i etterkant. Dette materialet har vært brukt aktivt i det videre arbeidet med planen, og 
bidratt til betydelig forbedring og spissing av den endelige planen. Det er også vårt 
inntrykk at høringsinstansene har hatt stor nytte av diskusjonene på og 
oppsummeringene fra konferansen når de har utformet sine egne høringsuttalelser.   
 
Mottatte høringsuttalelser 
Ved høringsfristens utløp var det kommet inn høringsuttalelser fra: 
 
• 5 av kommunene i Vestfold (Færder, Larvik, Tønsberg, Holmestrand og 

Sandefjord) 
• Brukerutvalget ved SiV 
• Pensjonistforbundet i Vestfold 
• FFO 
• NSF ved SiV 
• NSF, Vestfold og Telemark 
• Psykologforeningen 
• Vestfold Legeforening 
• Yngre legers forening ved SiV 
• Overlegeforeningen ved SiV 
• Fagforbundet Vestfold og Telemark 
• Et felles innspill fra Klinikk for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (KFMR) og 

Klinikk for Psykisk helse og Avhengighet (KPA) 
• Et par innspill fra enkeltpersoner ved SiV 
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Kommunene har utformet et likelydende høringssvar, slik de også gjorde til planutkastet 
i 2018. De tre legeforeningene har også utformet et felles svar.  
 
Kommentarer fra høringstansene knyttet til selve plandokumentet, regi for oppfølging av 
planarbeidet mv 
Det er noen gjennomgående kommentarer knyttet til selve plandokumentet, 
grunnlagsmaterialet som arbeidet bør bygge på, regi for oppfølging mv. Disse vil kort bli 
oppsummert i punktene nedenfor:  
 
• Utkastet blir gjennomgående godt mottatt. Det beskrives som grundig, 

gjennomarbeidet og med god treffsikkerhet på utfordringsbilder og hovedgrep. 
Det er således ganske bred tilslutning til hovedbudskapet og tilnærmingen i 
planutkastet.    

• Noen av høringsinstansene etterlyser en tydeligere beskrivelse av hvordan den 
forrige planen – og de innspillene som ble gitt til den – er fulgt opp.  De etterlyser 
med andre ord et «regime» for oppfølging av resultater og framgang.   

• Særlig kommunene – men også enkelte andre høringsinstanser - etterlyser et 
felles data-/kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planen. Noen av 
høringsinstansen tok dette opp også i 2018, og dette vil bli fulgt opp fra SiVs side 
på arenaer som er hensiktsmessige for dette formålet. Eksempler på slikt felles 
kunnskapsgrunnlag kan være:  

o Ungdataundersøkelsene 
o Folkehekseprofilene 
o Status fra demenskartlegginger 
o Mv   

• Flere etterspør også hvordan erfaringer fra piloter i enkeltkommuner raskere kan 
spres til de øvrige kommunene i opptaksområdet når resultatene tilsier det. I dag 
opplever mange at det tar for langt tid fra noe blir pilotert og til erfaringer og 
resultater blir spredt/formidlet til flere.   

• Et litt overordnet innspill, som også er nevnt ovenfor, er dette: Selv om planen er 
bygget opp rundt tre hovedperspektiver, understreker særlig kommunene at de 
tre perspektivene henger sammen, og at perspektiv 1 og 2 også er svært viktige 
for kommunene.   

• Nesten alle høringsinstansene peker på helsefelleskapets sentrale rolle for å 
understøtte samhandlingsarbeidet. Mange mener at det er et potensiale for å 
styrke og tydeliggjøre denne rollen, og at oppfølgingen av utviklingsplanen kan 
være én blant flere innganger for å få til en slik styrking.   

• Et siste poeng som også er spilt inn, er viktigheten av å trekke med andre aktører 
i kommunene i samhandlingsarbeidet enn de som «tradisjonelt» hører til helse- 
og omsorgstjenestene. Ikke minst i forhold til målgruppen barn og unge er det 
viktig også å trekke med aktører innen oppvekstområdet. For noen temaer vil 
også NAV være en viktig aktør.   

 
Kommentarer fra høringstansene knyttet til innholdet i planen 
Når det gjelder innholdet i planen, kom det opp et par temaer i tillegg til de som var 
beskrevet i planutkastet. I tillegg kom det en del viktige forsterkninger og presiseringer 
av temaer som allerede var omtalt. Disse innspillene vil kort bli beskrevet i punktene 
nedenfor. De er nærmere utdypet i selve planen: 
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• Styrking av brukerperspektivet. Alle høringsinstansene er enige om at dette er 
viktig og må forsterkes. Noen viktige innspill knyttet til dette temaet: 

o Brukerne må med helt fra starten av arbeidet. 
o Brukerperspektivet dreier seg om mer enn bare medvirkning og samvalg. 

Det dreier seg også om en brukerdrevet innovasjon av tjenestene.  
o Det er viktig at samspillet mellom tjenesteutøverne og brukerne 

differensieres og skreddersys ut fra ut brukernes forutsetninger og behov.   
o En sterkere brukerstemme vil også i seg selv kunne representere en viktig 

drivkraft for utvikling og forbedring av tjenesten.  
• Arenafleksibilitet og digitalisering. Også her er det stor enighet om viktigheten av 

å forsterke innsatsen. Noen innspill: 
o Når SiV leverer spesialisthelsetjenester utenfor sykehus, må det gjøres i 

dialog med primærhelsetjenesten og brukerne.  
o Bruken av teknologi må tilpasses bruker-/målgruppen og dens 

kompetanse/modenhet. Denne modenheten varierer.  
o Hva som er hensiktsmessig arena og teknologi, vil også avhenge av 

sykdom/plage og målgruppe.  
• Barn og unges helse; med særlig fokus på psykisk helse. I forlengelsen av den 

forrige planen ble det etablert et prosjekt kalt Ung Arena+. Dette prosjektet er i 
god gjenge. Flere stiller likevel spørsmål ved om dette fanger hele bredden i 
målgruppen. Dette ikke minst i lys av pandemien, og de utfordringer den har gitt 
når det gjelder psykisk helse blant barn og unge. Disse innspillene er fulgt opp i 
den reviderte utgaven av planen.   

• Fastlegekrisen. Her er det også bred enighet om at det må tas et krafttak, og at 
det også bør diskuteres hva SiV kan gjøre for å understøtte fastlegene og 
legevaktlegene i deres arbeid. Dette poenget er også forsterket i det reviderte 
utkastet.   

• Utvikling av den polikliniske virksomheten ved SiV. I planutkastet er det foreslått 
flere grep for å styrke døgnbehandlingen ved SiV. Det er også foreslått noen grep 
for å styrke den polikliniske virksomheten, men ikke i form av et helhetlig, 
overordnet og konseptuelt utformet grep. I løpet av høringsfasen har det pågått 
diskusjoner og prosesser ved sykehuset som gjør at administrerende direktør vil 
foreslå at det igangsettes et større arbeid med sikte på en helhetlig og målrettet 
utvikling av den polikliniske virksomheten ved sykehuset.  

• Bruk av private avtalespesialister. I kapittel 7 beskrives SiVs rolle innenfor 
rammene av en helhetlig spesialisthelsetjeneste. En viktig aktør i denne tjenesten 
er private avtalespesialister. Særlig på det polikliniske området utgjør de private 
avtalespesialistene en svært viktig del av det tilbudet som tilbys til pasientene i 
Vestfold. Det er, blant etter innspill i høringsfasen, i det endelige plandokumentet 
gitt en noe mer utførlig beskrivelse av denne aktiviteten enn i det dokumentet 
som ble sendt på høring.  

• Helse og arbeid. SiV er allerede en ledende aktør innen fagfeltet helse og arbeid. 
Som ett av få sykehus har SiV etablert et integrert arbeidsrettet tilbud til 
pasienter med muskel-/skjelettplager og psykiske lidelser. Det har kommet 
innspill i høringsperioden med ambisjoner om å videreutvikle dette området i tett 
samarbeid med NAV. Målet er å skape virkningsfull behandling som kan fremme 
økt arbeidsdeltakelse.  Hvordan dette tenkes fulgt opp, er nærmere beskrevet i 
kapittel 8 i planen.  
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I tiden etter at høringsfristen gikk ut, har det vært lagt ned et betydelig arbeid med å 
justere/endre planen i samsvar med de innkomne høringsuttalesene. Det har etter vår 
vurdering gitt en bedre plan.   

Vurdering: 
Administrerende direktør vil i avsnittene denfor knytte noen kommentarer til planen, slik 
den nå foreligger. 
 
Den røde tråden i utviklingen av SiV  
Det har vært et viktig premiss for arbeidet med SiVs utviklingsplan at den skal ta 
utgangspunkt i de overordnede føringene som er lagt for spesialisthelsetjenesten i Norge 
og de strategier og planer som SiV tidligere har vedtatt for å følge opp disse overordnede 
føringene.   
 
Alle hovedgrep, veivalg og strategier som er foreslått i planen, har søkt sin begrunnelse i 
– og vært avledet av – disse føringene. 
 
Det har vært en klar rød tråd i SiVs utvikling fra utviklingsplanen i 2018, via det store 
OU-programmet som ble avsluttet i fjor, og til den utviklingsplanen som nå foreligger. 
Uten en slik rød tråd, er det vanskelig å få til endringer i en så stor, kompleks og 
mangslungen organisasjon som et sykehus.   
 
De grunnleggende føringene for hele dette arbeidet framgår av kapittel 3 i planen.  
 
Dynamiske endringsfaktorer 
Det ble i planen fra 2018 lagt ned mye arbeid i å identifisere de faktorer i og utenfor 
sykehuset som i største grad vil påvirke behovet for spesialisthelsetjenester og/eller 
måten vi kommer til å levere disse tjenestene på. Hvis det er én ting som er sikkert, så 
er det at vi får lite veiledning i å møte framtiden ved «å se oss i bakspeilet».  
 
Det er administrerende direktørs vurdering at de endringsfaktorene vi identifiserte i 
forbindelse med planarbeidet i 2018, fortsatt er gjeldende. Samtidig er det noen 
endringsfaktorer som har fått økt aktualitet etter behandlingen av den forrige planen. 
Disse er beskrevet mer uførlig i planens punkt 4.2., og skal bare kort oppsummeres her:  
 

• Forekomsten av demens i befolkningen vil øke kraftig i årene som kommer. Det 
krever ikke minst kompetanseendring hos de ansatte ved sykehuset, og det 
krever andre samarbeidsformer med primærhelsetjenesten.  

• Det er noen lidelser innen psykisk helsevern og TSB hvor gapet mellom 
pasientenes behov og det tilbudet spesialisthelsetjenesten greier å gi, er stort og 
til dels økende. Det dreier seg om:  

o Spiseforstyrrelser 
o Ruslidelser 
o Alvorlige psykiske lidelser 

• Kravene til beredskap har fått kraftig økt aktualitet.   
• Mulighetene innen presisjonsmedisin øker nærmest fra dag til dag.  
• Det skjer en kraftig utvikling innen området arenafleksibilitet; altså hvor og 

hvordan sykehuset møter og samhandler med pasientene. Det gir en helt annen 
fleksibilitet i samhandlingen mellom helsetjenesten og pasienter og pårørende, 
og også i samhandlingen mellom aktørene i helsetjenesten.    

• Vi har i perioden etter at den forrige planen ble vedtatt, sett en begynnende 
krise i fastlegeordningen – blant annet med en utfordrende 
rekrutteringssituasjon. Dersom denne krisen får utvikle seg videre, vil den også 
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kunne ha store konsekvenser for sykehuset. SiV vil derfor bidra etter beste evne 
for å støtte opp under fastlegene og deres arbeidssituasjon.    

 
Bred tilslutning til hovedgrepene i planen 
Administrerende direktør er svært tilfreds med at høringsuttalelsene gir bred tilslutning til 
de anlyser, vurderinger og hovedgrep som er beskrevet i planen. Det gir et godt 
grunnlag for videre arbeid – både internt ved SiV og sammen med våre 
samarbeidspartnere. I tillegg gir det motivasjon til forsterket innsats.  
 
Det er også viktig å understreke at høringsfasen har bidratt til at nye perspektiver har 
blitt tatt inn i planen, og til at de hovedgrepene som ble beskrevet i planutkastet, har 
blitt konkretisert, utdypet og forbedret. Forhåpentligvis har det også bidratt til ytterligere 
forankring av planen, og ønske om å samarbeide med  sykehuset om implementeringen.   
 
Regi for videre arbeid  
SiVs utviklingsplan er et omfattende dokument, med et bredt perspektiv, og høye 
ambisjoner. Samtidig er det viktig å legge til grunn at dette «rulleringsdokumentet» har 
et kortere tidsperspektiv (4 år) enn planen fra 2018. Derfor er de hovedgrepene som er 
foreslått, også mer konkrete enn de mer overordnede veivalgene i planen fra 2018.  
 
Men selv om hovedgrepene er mer konkrete, er det et klart behov for å få arbeidet med 
dem ytterligere konkretisert, og ikke minst at det blir laget en god regi for hvordan 
arbeidet skal tas videre. Helt konkret må følgende spørsmål stilles forholdsvis raskt etter 
at styret har fattet sitt vedtak i saken:  
 

• Hvordan tar sykehuset tak i de hovedgrepene som er beskrevet, slik at det raskt 
kommer i gang et konkret og praktisk arbeid med å skape resultater? 

• Hvordan «oversette» hvert enkelt hovedgrep til konkrete arbeider som gir verdi 
for pasientene?   

Det er helt avgjørende at vi raskt greier å få grepene implementert i sykehusets faktiske 
prioriteringer, årsbudsjetter, og ikke minst i form av nye arbeidsmåter og arbeidsformer. 
Det forutsetter at ansvaret for å bringe grepene fra «hva» til «hvordan» blir tydelig 
plassert, og at denne «oversettelsen» skjer raskt.  
 
SiV har som organisasjons- og ledelsesprinsipp at ansvaret for å gjennomføre både større 
omstillinger og løpende driftsforbedringer ligger i lederlinjen. Det må også være tilfelle 
med de hovedgrepene som tas innenfor rammene av denne utviklingsplanen.  
 
Samtidig representerer disse hovedgrepene så vidt krevende utfordringer å få 
gjennomført i praksis – ikke minst med mange og sammensatte avhengigheter -, at det 
må lages regier som sikrer at foretaket som helhet skaper tilstrekkelig «trykk» i 
oppfølgingen og gjennomføringen. Det faktum at mye av planen dreier seg om 
samarbeidet med kommuner og øvrig primærhelsetjeneste i Vestfold, tilsier også at det 
må etableres et oppfølgingsregime på foretaksnivå, og at dette må samkjøres tett med 
de samhandlingsstrukturene (i regi av helsefellesskapet) som er etablert i Vestfold.    
 
I høringsuttalelsene har det kommet klare tilbakemeldinger på/ønske om at det er 
ønskelig å sikre en tydeligere og mer transparent regi for hvordan planen blir fulgt opp. 
Det er et ønske sykehuset deler, og som vil bli hensyntatt i det oppfølgingsregimet som 
kort og helt overordnet er beskrevet i punkt 10.4 i planen.    
 
Som det blir understreket flere steder i planen, vil den oppfølgingen som skal skje i regi 
av helsefellesskapet, måtte utvikles i et tett samarbeid med øvrige partnere i dette 
fellesskapet. Hvordan denne oppfølgingen kan/bør skje, er derfor bare helt tentativt 
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beskrevet i planen, og må konkretiseres i en dialog internt i helsefellesskapet. Noen 
innspill til hvordan dette kanskje kan gjøres, er likevel kort beskrevet i dokumentet.  
 
Med bakgrunn i det som står i avsnittene ovenfor, vil administrerene direktør i løpet av 
oktober komme tilbake til styret med et forslag til regi for å følge opp hovedgrepene i 
planen. Det vil særlig dreie seg om hovedgrepene i perspekivene 1 og 2. Arbeidet med å 
følge opp perspektiv 3 – Utvikling av SiV gjennom tettere samarbeid med kommuner og 
øvrig primærhelsetjeneste i Vestfold -, må, som nevnt ovenfor, skje sammen med de 
andre partnerne i helsefellesskapet. I punkt 8.9. har sykehuset likevel kommet med et 
innspill til hvilke temaer fra utviklingsplanen vi særlig ser det som ønskelig å ta opp 
innenfor rammene av helsefellesskapet. Dette kommer naturligvis i tillegg til de temaer 
og problemstillinger som allerede er på dagsorden i helsefelleskapet.       
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