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Høringsnotat - Nasjonal helseplan (2007 - 2010)  

Vi viser til tidligere informasjon om arbeidet med Nasjonal helseplan (2007-2010) gitt i 
brev av 25.april 2006. Som tidligere varslet fremlegger Helse- og omsorgsdepartementet 
i dag et høringsnotat knyttet til Nasjonal helseplan (2007-2010). Høringsnotatet er ikke 
noe utkast til endelig plan, men gir en tematisk gjennomgang av status og utfordringer 
som vil være sentrale i den Nasjonale helseplanen for perioden 2007-2010. 
 
Nasjonal helseplan 
Nasjonal helseplan framlegges i tilknytning til statsbudsjettet for 2007. Målet med 
Nasjonal helseplan er å gjøre helsepolitikken og den samlede helsetjeneste bedre sett 
fra pasientens ståsted. Overordnede strategiske grep er nødvendige for å videreutvikle 
helsetjenestetilbudet i Norge, på et verdigrunnlag som skal vektlegge høy kvalitet og 
likeverdig tilgang til tjenester. Nasjonal helseplan skal gi en helhetlig analyse av de 
utfordringer som helsepolitikken står overfor og trekke opp rammer for hvordan 
utfordringene bør møtes. Planen skal understøtte og styrke at utviklingen av de ulike 
delene av helsepolitikken får et helhetlig perspektiv.  
 
Høringsnotatets oppbygning 
Notatet består av fire deler: 
 
Del I behandler rammer og bakgrunn for høringsnotatet (kap. 1). 
 
Del II behandler felles utfordringer i helsetjenesten. I denne delen er det plukket ut syv 
områder der det er særlig viktig at utviklingsarbeidet skjer innenfor koordinerte og 
helhetlige rammer. Følgende områder (kap. 2 tom kap. 8) inngår i denne delen: 
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 Utfordringer for folkehelsen – forebygging 
 Strategi for kvalitet og prioritering 
 Strategi for samhandling 
 Psykisk helse 
 IKT i helsetjenesten 
 Forskning for bedre helse 
 Tverrfaglige satsninger, handlingsplaner og strategier.  

 
Del III behandler den kommunale helse- og sosialtjenesten (kap. 9). Som tidligere 
varslet vil Helse- og omsorgsdepartementet legge fram en stortingsmelding om 
framtidens omsorgstjenester. Meldingen vil ta opp problemstillinger knyttet til de 
kommunale tjenestene som det ellers ville vært naturlig å behandle i Nasjonal 
helseplan. Del tre tar opp problemstillinger knyttet til omsorgstjenestene og øvrige 
kommunale tjenester, med vekt på at dette skal være en dialog i forhold til kommende 
stortingsmelding. 
 
Del IV (kap. 10 tom 14)behandler problemstillinger som er rettet inn mot 
spesialisthelsetjenesten. Følgende kapitler inngår: 

 Organisering og styring 
 Kapasitet og struktur 
 Investeringer 
 Lokalsykehus 
 Utdanning av helsepersonell 

 
Spørsmål til høringsinstansene 
Det er under de enkelte kapitlene gitt overordnede omtaler av status, sentrale 
utfordringer og skissert viktige elementer for hvordan situasjonene kan møtes. 
Departementet inviterer til innspill på valg av temaer og problemstillinger, herunder:  
 

• Er det andre forhold som bør trekkes fram i omtalen av status? 
• Er det lagt vekt på de mest sentrale utfordringene? 
• Hva bør stå sentralt i de strategier og tiltak som skal møte utfordringene? 
• Hvilke prosesser bør gjennomføres før strategier og tiltak besluttes? 

 
Praktisk informasjon 
Høringsdokumentet kan lastes ned fra departementets hjemmeside: 
http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/bn.html   
En papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post til brit.solberg@hod.dep.no  - 
eller per telefon 22 24 82 98.  
 
Høringsfristen er satt til 23. juni 2006.  
 
Merknadene bes i tillegg til vanlig brev også sendt på e-post til postmottak@hod.dep.no  
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Kommunene er velkomne til å sende felles innspill dersom de finner dette mest 
hensiktsmessig. Til orientering vil høringsuttalelsene, sammen med annen relevant 
informasjon om arbeidet med Nasjonal helseplan, bli lagt ut på departementets 
hjemmeside.  
 
Høringsnotatet sendes på en bred høring for at høringsinnspillene skal kunne påvirke 
planens endelige innhold. Departementet vektlegger en åpen dialog og er også åpen for 
frie innspill. Det kan derfor være aktuelt med innspill fra også andre virksomheter enn 
de som står på høringslisten. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Vidar Oma Steine e.f. 
ekspedisjonssjef 
 Inger Mette Nilstad 
 fung. avdelingsdirektør 
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