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FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret vedtar adm. direktørs høringsinnspill til Regional utviklingsplan 2023-2026, og ber om 
at innspillet oversendt til Helse Midt-Norge RHF som Helse Nord-Trøndelag HFs høringssvar. 
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SAKSUTREDNING: 
Sak 77/2022 Regional utviklingsplan 2023-2026 
 

 

VEDLEGG 
1. Høringsbrev fra Helse Midt-Norge 07.09.2022 
2. Regional utviklingsplan 2023-2026 (Høringsutkast) 
 
 
BAKGRUNN 
Arbeidet med Regional utviklingsplan 2023-2026 for Helse Midt-Norge (HMN) bygger på 
utviklingsplanene som helseforetakene i regionen har utarbeidet våren 2022. Det har vært et 
godt koordinert arbeid i regionen i regi HMN, og de ulike utviklingsplanene har en relativ lik 
struktur.  
 
FAKTISKE OPPLYSNINGER 
Alle regionale helseforetak og helseforetak som driver med pasientbehandling skal ha 
utviklingsplaner. Det er etablert en regional prosjektorganisasjon for samordning av 
planarbeidet, med administrerende direktør som prosjekteier. Selve utarbeidelsen av 
utviklingsplanene er en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. 
 
Utviklingsplanene i helseforetakene skal avspeile de regionale helseforetakenes samlede 
ansvar for spesialisthelsetjenester i regionen, inkludert private helsetjenesteleverandører og 
forholdet til primærhelsetjenesten, og understøtte «sørge for»-ansvaret. Arbeidet med 
utviklingsplanene i helseforetakene skal ta utgangspunkt i de regionale helseforetakenes 
lovpålagte ansvar, nasjonale og regionale føringer - og understøtte en tjenesteutvikling i 
regionene i tråd med framtidig behov for helsetjenester, god kvalitet og effektiv utnyttelse av 
samlede ressurser. 
 
Arbeidet med utviklingsplaner skal bygge på målbilder med basis i Nasjonal helse og 
sykehusplan 2020-2023, Strategi 2030 og Regjeringens perspektivmelding. Framskrivinger skal 
bygge på nasjonal modell, og brukes som grunnlag for diskusjon om veivalg innenfor 
bærekraftige rammer. 
 
Områder som særskilt må vurderes i utviklingsplanene: 

 Prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette 
arbeidet skal være basert på felles planlegging og utvikling i helsefellesskapene. Barn 
og unge, voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem, skrøpelige eldre og 
personer med flere kroniske lidelser skal prioriteres i dette arbeidet (se også nedenfor 
under helsefellesskap og utviklingsplaner) 

 Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykiske helsevern 

 Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene 

 Gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene 

 Sette egne mål i utviklingsplanene for å flytte spesialisthelsetjenester hjem til 
pasientene ved hjelp av teknologi 
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 Lage en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Det skal legges til rette for livslang 
læring og en heltidskultur. Sykepleiere og helsefagarbeidere skal ha prioritet i dette 
planarbeidet 

 
 
DISKUSJON 
Den regionale organisering av revisjonsarbeidet knyttet til utviklingsplaner i Helse Midt-Norge, 
med bred involvering av helseforetakene - har i stort resultert i at retningen for 
spesialhelsetjenesten lokalt og regionalt i perioden er samordnet og samstemt. I stor grad 
gjenspeiles felles revidering av planer i høringsutkastet fra Helse Midt-Norge RHF på en god 
måte - og er i samsvar med Helse Nord-Trøndelags vedtatte utviklingsplan for sammen 
periode. 
 
Helse Nord-Trøndelag mener at det ut fra dette ikke er grunnlag for å foreslå vesentlige 
endringer i framlagt forslag til regional plan. 
 
Veivalgene i Regional utviklingsplan gir en god retning for utviklingsarbeidet, og det pekes på 
viktige utfordringer knyttet til helsetjenesten som det er nødvendig å finne gode løsninger for. 
Det er positivt at pasienters og pårørendes helsekompetanse vektlegges, også i forhold til 
Helseplattformen. I tillegg til utviklingstiltak internt i spesialisthelsetjenesten er dette et av 
områdene der man må samarbeide tett med andre aktører, og særlig med kommuner og 
fastleger.  
 
Utviklingsplanen gir en god beskrivelse av utfordringsbildet og hvilke trender som vil påvirke 
spesialisthelsetjenesten, samt bakgrunn for de veivalgene og de fem satsningsområdene. Det 
blir viktig at disse satsningsområdene følges tett opp med konkrete handlingsplaner for 
satsningsområdene, og med en god regional koordinering. Helse Nord-Trøndelag mener at 
god koordinering og delingskultur i foretaksgruppen, blant annet når det gjelder nye 
arbeidsformer og bruk av teknologi, vil være avgjørende for god og effektiv måloppnåelse.  
 
En sentral utfordring som i liten grad er omtalt i høringsutkastet er arbeidet med å sørge for 
tilstrekkelig kapasitet, herunder målbildet for oppgavedeling mellom sykehusene. Løsningene 
som velges vil være premissgivende i det videre utviklingsarbeidet, og kunne med fordel vært 
utdypet i utviklingsplanen. 
 
 
 
KONKLUSJON 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar høringsinnspillet til Regional 
utviklingsplan 2023-2026.  
 
 


