
 

 

 
Til høringsinstansene 
 
 
 
 

Vår ref.: Deres ref.: 
 

Dato: 
 2020/7435   14.03.2022 

 

Høring: Utviklingsplan 2023-2026 (37) for Helse Nord-Trøndelag  
 

Helse Nord-Trøndelag har fått i oppdrag å revidere Utviklingsplan 2018-2021. Planen skal peke på 
retningen Helse Nord-Trøndelag skal utvikle virksomheten for å møte framtidig behov for 
spesialisthelsetjenester.  
 
Styret i Helse Nord-Trøndelag godkjente høringsutkastet på styremøtet 24. februar. Høringsutkastet 

sendes på høring til kommunene i opptaksområdet, brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, 

samarbeidspartnere og andre interessentar.  

Utviklingsplanen skal styrebehandles i 20. juni 2022. Sammen med utviklingsplanene for de andre 
helseforetakene danner den grunnlag for revisjon av den Regionale Utviklingsplanen for Helse Midt-
Norge som bygger på Helse Midt-Norges Strategi 2030.  
 
Vedlagt følger høringsutkast til revidert Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag 2023-2026. Dette 
ikke er en ferdig utformet plan, og ber derfor om innspill til den endelige planen.   
 
Høringsfrist: 6. mai 2022         
Høringsinnspill sendes: postmottak@helse-nordtrondelag.no  
 
Mer info om arbeidet med utviklingsplan på var hjemmeside, hvor også høringsspill legges ut:  
Utviklingsplan 2023-2026 - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no) 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Annmaria Forsmark 

Konstituert direktør 

Helse Nord-Trøndelag HF 

  

mailto:postmottak@helse-nordtrondelag.no
https://hnt.no/utviklingsplan


  

 

Eksterne mottakere av høringsbrev 
 
Kommuner 

 Bindal kommune  

 Leka kommune  

 Nærøysund kommune  

 Høylandet kommune  

 Overhalla kommune  

 Røyrvik kommune  

 Namsskogan kommune  

 Grong kommune 

 Lierne kommune  

 Namsos kommune  

 Flatanger kommune  

 Osen kommune  

 Snåsa kommune  

 Steinkjer kommune  

 Inderøy kommune  

 Verdal kommune  

 Levanger kommune  

 Frosta kommune  

 Stjørdal kommune  

 Meråker kommune  

 Selbu kommune  

 Tydal kommune  

 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) – Trøndelag 
 Kommunesektorens organisasjon – Trøndelag (KS) 

 
Brukerorganisasjoner 

 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) - Trøndelag  

 Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) – Trøndelag  

 Kreftforeningen – Trøndelag  

 Pensjonistforbundet 
 
Utdanningsinstitusjoner 

 Nord Universitet  

 NTNU  

 Trøndelag Fylkeskommune  
 
Andre samarbeidspartnere 

 St. Olavs hospital 

 Statsforvalteren i Trøndelag  

 NAV – Trøndelag  

 Senter for omsorgsforskning, midt 


