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Høringsbrev – Helse Nord-Trøndelags Strategiske utviklingsplan  
 
Helse Nord-Trøndelag HF har fått i oppdrag å lage en Utviklingsplan for perioden 2018-2035. 
Planen skal beskrive hvordan helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov 
for helsetjenester. Strategisk utviklingsplan skal styrebehandles i februar og oversendes Helse 
Midt-Norge innen 01.03.2018. 
 
Planen er bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet og skal rulleres fjerde hvert år. 
Høringsdokumentet har derfor hovedfokus på tidsperioden 2018 - 2022.  
 
Vedlagt følger utkast til Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag (2018-2035).  
Vi inviterer bredt til en høring av denne. I høringen ber vi om innspill til hvordan dette kan bli en 
god plan. 
 
Vi ber særlig om at høringsinstansene vurderer: 

 Kapittel 1-3: Her beskrives historisk bakteppe for planen, nåsituasjonen og overordnede 
føringer.  
Her ber vi om innspill til mulige faktafeil i fremstillingen. 

 Kapittel 4-5: Her beskrives utviklingstrekk og veivalg.                                                                                                   
Her ber vi om høringsinstansenes syn på fremstillingen, om det er mangler eller flere 
muligheter vi ikke har beskrevet. 

 Kapittel 6: Vi ber om innspill til nye strategier, prioriterte områder og tiltak for å utvikle en 
«fremragende helsetjeneste». 

 
 
Høringsfrist: 28. januar 2018. 
 
Vi ønsker å offentliggjøre alle innspill underveis på www.hnt.no/utviklingsplan, slik at 
høringsinstansene kan se hverandres innspill til Strategisk Utviklingsplan, dersom de ønsker 
dette.   
 
Høringssvar adresseres til innspill@hnt.no. 
 

http://www.hnt.no/utviklingsplan
mailto:innspill@hnt.no


 

              

 

 

  

Parallelt med høringen i forhold til Strategisk utviklingsplan, vil Politisk samarbeidsutvalg (PSU) 
og Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) sende ut en på høring «Handlingsplan for samhandling 
mellom kommunene og HNT i 2018-2021». Denne Handlingsplan knyttes til kap. 6.3 i Strategisk 
utviklingsplan. 
 
Det planlegges et felles høringsseminar 8. januar på Steinkjer Rådhus for «Strategisk 
utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag» og «Handlingsplan for samhandling mellom 
kommunene og HNT i 2018-2021». Det kommer nærmere informasjon om høringsseminaret.  
 
 
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med: 
Prosjektleder Anne Grete Valbekmo, 456 62 078, 
e-post: AnneGrete.Valbekmo@helse-nordtrondelag.no  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Torbjørn Aas (sign) 
Administrerende direktør 
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