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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.
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
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aktuelle tiltak for utvikling av modellen. Departementet mottar også gjerne synspunkter
med utgangspunkt i de to evalueringsrapportene. Et sammendrag av rapportene følger
vedlagt. I tillegg er rapportene i sin helhet elektronisk tilgjengelige på:
http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/andre_dok/rapporter/bn.html
Videre prosess:
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, og departementet inviterer til høringsmøte:
Tidspunkt: 8. juni klokka 12.00 – 14.00
Sted: Helse- og omsorgsdepartementet, Einar Gerhardsens plass 3 – møterom 1183.

Med vennlig hilsen

Vidar Oma Steine e.f
ekspedisjonssjef
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vedlagt. I tillegg er rapportene i sin helhet elektronisk tilgjengelige på:
http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/andre_dok/rapporter/bn.html
Videre prosess:
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, og departementet vil arrangere høringsmøte den 7. juni 2006.
Sted: R5, auditoriet, Akersgata 59, Oslo.
Tidspunkt: 7. juni 2006
- 09.00 – 12.00 høringsmøte for arbeidstakerorganisasjoner,
arbeidsgiverorganisasjoner og andre organisasjoner.
- 13.00 – 16.00 høringsmøte for brukerorganisasjoner og øvrige høringsinstanser.
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Vidar Oma Steine e.f
ekspedisjonssjef
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•

Akademikerne

•

Arbeidsgiverforeningen NAVO

•

Barneombudet

•

Den norske jordmorforening

•

Den norske lægeforening

•

Den norske tannlegeforening

•

Fagforbundet

•

Farmasiforbundet

•

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

•

Forbrukerombudet

•

Foreningen for Muskelsyke

•

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

•

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

•

Hørselshemmedes Landsforbund

•

KFO

•

Kreftforeningen

•

Landets pasientombud

•

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

•

Landsforbundet mot stoffmisbruk

•

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

•

Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri

•

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge

•

Landsorganisasjonen (LO)

•

Likestillings- og diskrimineringsombudet

•

Mental Helse Norge

•

NITO

•

Norges apotekerforening
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•

Norges farmaceutiske forening

•

Norsk ergoterapeutforbund

•

Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede

•

Norsk forskerforbund

•

Norsk fysioterapeutforbund

•

Norsk pasientforening

•

Norsk pensjonistforbund

•

Norsk psykologforening

•

Norsk radiografforbund

•

Norsk Sykepleierforbund

•

Norsk tjenestemannslag

•

Næringslivets Hovedorganisasjon

•

Parat

•

PRISY (Privatsykehusenes fellesorganisasjon)

•

Ryggforeningen i Norge

•

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon

•

Rådet for psykisk helse

•

Sosialtjenestemennenes landsforbund

•

Tekna

•

Unio

•

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
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