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Invitasjon til høringsdialog om kvalitet og prioritering  

Departementet har over en periode arbeidet med spørsmål knyttet til strategier for 
prioritering og kvalitet og finner det hensiktsmessig å invitere til en prosess for å 
bearbeide sentrale problemstillinger knyttet til status på områdene, mål og strategier.  
 
Departementet inviterer derfor til to dialogmøter.  Det første møtet vil i særlig grad 
omhandle status på områdene og hensiktsmessige mål. I forkant av dette møtet vil 
departementet sende ut et notat som setter rammer for prosessen. Det andre møtet vil 
primært sette søkelys på hva som kan være innholdet i nasjonale strategier for kvalitet 
og prioritering og tilpasset organisering. Det legges opp til at møtene skal ha en 
verkstedsaktig karakter, dvs at kunnskap skal formidles og ideer brytes, uten at det 
skal legges opp til konkluderende aktiviteter.  Departementet vil benytte denne 
prosessen som ett av flere innspill inn mot arbeidet med Nasjonal helseplan. Det skal 
føyes til at høringsbrevet på nasjonal helseplan som sendes ut 22. mai, vil inneholde 
punkter om prioritering og kvalitet.  
 
Tid og sted: 
Tirsdag 6. juni kl. 14.00-19.00. Flyporten Conference Center East. Gardermoen 
Torsdag 22. juni kl. 13.00-16.00. Radisson SAS Airport Hotell. Gardermoen. 
 
Bakgrunnsdokumenter vil blant annet være: 
 

- Evaluering av helseforetaksmodellens funksjonalitet. Rapport utarbeidet av Agenda 
Utvikling og Muusmann1 

 

                                                 
1 Rapportene er tilgjengelig på http://www.odin.dep.no/hod/norsk/dok/andre_dok/rapporter/bn.html 



Side 2 
 

- Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005. 
Rapport utarbeidet av NIBR1. 

 
- Rapporten fra Nasjonal strategigruppe for prioritering (2006)2. Rapport utarbeidet 

av de regionale helseforetakene i fellesskap. Saksfremlegg i forbindelse med 
realitetsbehandling av forslagene i AD-møtet 27.03.06 er vedlagt. 

 
- ”….og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og 

helsetjenesten (2005-2015)”.  Strategi utviklet av Sosial- og helsedirektoratet i 
samarbeid med fagmiljøene og Helsetilsynet3.  

 
- To notater utarbeidet av fagsjef i Helse Vest, Odd Søreide, etter avtale med 

Helse- og omsorgsdepartementet: 
o Kvalitet i helseteneste. Forståing og rammeverk (2006). Vedlagt 
o Prioritering i spesialisthelsetenesta – rammeverk og ansvar (2006). Vedlagt  

 
 
Det er ønskelig at det pekes ut inntil tre personer som kan delta på begge møtene. 
Påmelding sendes på e-post til Torunn Omland Granlund (tog@hod.dep.no) innen 22. 
mai. Oppgi navn, arbeidssted og e-post til deltakerne.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Vidar O. Steine e.f. 
Ekspedisjonssjef 
 Are Helseth 
 Prosjektdirektør 
 
 
Vedlegg: 

- Notat - Rapport fra Nasjonal strategigruppe for prioritering – behandling i AD-
møte 27.03.06 

- Kvalitet i helsetenesta. Forståing og rammeverk 
- Prioritering i spesialisthelsetenesta – rammeverk og ansvar. 
 
- Adresseliste 

                                                 
 
2 Rapporten kan lastes ned fra http://www.helse-nord.no/category12085.html 
3 Strategien kan lastes ned fra http://www.shdir.no/kvalitetsforbedring 


