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Nasjonal helseplan (2007-2010) – informasjon om prosess og invitasjon til å 
komme med innspill 

Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at Stortinget skal få til behandling en 
nasjonal helseplan hvert fjerde år, og at fylkeskommunene skal delta i utarbeidelsen av 
slike planer. Det tas sikte på at nasjonal helseplan (2007-2010) skal legges fram i 
tilknytning til St.prp. nr. 1 (2006-2007).   
 
Nasjonal helseplan vil ha som mål å sikre helheten i utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten. Framleggelsen av den enkelte fireårige helseplan skal primært 
ha fokus på områder hvor det er behov for klargjøring av politiske mål og rammer for 
utviklingen. Helseplanen for årene 2007-2010 vil særlig være rettet mot 
spesialisthelsetjenesten og de regionale helseforetakene. Det nye foretakssystemet har 
vært gjennom en første etableringsfase, og i alle fem regionale helseforetak arbeides 
det nå med planer for den videre utviklingen. Det er derfor viktig at det er klarlagt 
hvilke nasjonale mål og rammer som skal ligge til grunn for planarbeidet, herunder på 
hvilke områder det skal gjennomføres nasjonale fellestiltak. Videre legges det opp til at 
planen skal ta opp i seg supplerende temaer der enten hensynet til koordinering i 
forhold til spesialisthelsetjenesten tilsier overordnet styring, eller enkeltstående 
områder tilsier at forholdene trekkes inn i en nasjonal helseplan. Herunder kommer 
eksempelvis samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker dialog med fylkeskommunene og KS i 
arbeidet med planen. Departementet legger opp til at følgende elementer skal inngå i 
dialogen: 

- Fylkeskommunene og KS inviteres til å gi synspunkter på 



Side 2 
 

spesialisthelsetjenestens situasjon og utfordringer, og særlig på hvilke nasjonale 
strategier og tiltak dette tilsier. Det inviteres både til innspill av generell karakter 
og innspill knyttet til den enkelte fylkeskommune/region. Departementet ber 
om innspill innen 21. april 2006.  

- Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med et høringsnotat som tilsikter å 
identifisere og belyse aktuelle problemstillinger for planen. Det tas sikte på at 
dette skal sendes ut i uke 21.  

- For å presentere og drøfte høringsnotatet vil departementet invitere 
fylkeskommunene og KS til regionale høringskonferanser i uke 22. 
Høringskonferansene vil finne sted hhv i Tromsø (29. mai), Trondheim (30. 
mai), Bergen (31. mai), Oslo (1. juni) og Kristiansand (2. juni). Departementet 
ber om å motta skriftlige tilbakemeldinger innen 23. juni 2006. 

 
Det er utarbeidet to evalueringsrapporter; ”Evaluering av helseforetaksmodellens 
funksjonalitet” – rapport utarbeidet av Agenda Utvikling og Muusmann og ”Statlig 
eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005” – rapport utarbeidet 
av NIBR. Disse gir vurderinger av foretaksmodellens virkemåte og tilrådninger om 
aktuelle tiltak for utvikling av modellen. Departementet mottar også gjerne synspunkter 
med utgangspunkt i de to evalueringsrapportene. Rapportene er også elektronisk 
tilgjengelige på: http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/andre_dok/rapporter/bn.html 
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