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Invitasjon til høring i forbindelse med Nasjonal helseplan (2007-2010)
I Soria Moria-erklæringen ble det lagt opp til at Stortinget skal få til behandling en
nasjonal helseplan hvert fjerde år. Det tas sikte på at Nasjonal helseplan (2007-2010)
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
omhandle områder hvor det er behov for klargjøring av politiske mål og rammer for
utviklingen. Det er en overordnet målsetting at befolkningen skal ha likeverdig tilgang
av helsetjenester av god kvalitet. Helseplanen for årene 2007-2010 vil dels være rettet
mot helheten i helsetjenesten og dels 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 blant annet når det gjelder struktur. For den samlede helsetjeneste er det
viktig å bedre samhandling mellom de store aktører og videreutvikle
brukermedvirkningen og pasientens mulighet for mestring av egen livssituasjon.
Kommunehelsetjenesten er en sentral bærebjelke i norsk helsetjenesten. Helse- og
omsorgsdepartementet ønsker derfor å nyttiggjøre seg den samlede erfaring og
kompetanse som kommunene besitter. Samtlige kommuner inviteres derfor til å kunne
bidra med egne høringsuttalelser.
Helse- og omsorgsdepartementet vil utsende sitt høringsdokument til
høringsinstansene, inklusive kommunene, den 22. mai 2006. Det legges opp til å sende
dokumentet ut både per mail og per post for å gi en best mulig utnyttelse av
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høringstiden. Frist for høringen vil være 23. juni 2006 for alle parter som inviteres til
høringen.
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