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Høringsbrev - St.Olavs hospital Utviklingsplan  (2018-2035)  

 
St.Olavs hospital 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. 
Utviklingsplanen skal styrebehandles i februar og oversendes Helse Midt-Norge innen fristen 01.03.2018. 
 
Til grunn for vår utviklingsplan ligger nasjonale føringer gjennom ulike stortingsmeldinger, vårt 
Forbedringsprogram som rulleres årlig, vårt langtidsbudsjett og Helse Midt-Norges Strategi 20301.   
 
Utviklingsplanen skal ha et perspektiv fram mot 2035. I vedlagte dokument har vi forsøkt å se på 
utfordringer vi står overfor framover og hvilke muligheter vi har for å skape en Fremragende helsetjeneste. 
 
Som det framgår av vedlagte høringsdokument, er ikke dette en ferdig utformet plan. I høringen ber vi om 
innspill til hvordan dette kan bli en god plan. 
 
Vedlagt følger utkast til Utviklingsplan for St.Olavs hospital (2018-2035). 
Vi inviterer bredt til en høring av denne. 
 
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 utfordringer og muligheter. Her ber vi om høringsinstansenes syn på 

fremstillingen, om det er mangler eller flere muligheter vi ikke har beskrevet. 

• Kapittel 6: Vi ber om alle adressaters innspill til nye strategier og satsninger som vil bistå oss i 

dannelsen av en «fremragende helsetjeneste». 

 

Det er høringsfrist 24. desember 2017. 
Vi ønsker å offentliggjøre alle innspill underveis, slik at høringsinstansene kan se hverandres innspill til 
Utviklingsplan, dersom de ønsker dette. 
 
Høringssvar adresseres til utviklingsplan@stolav.no . 
 
 
Med vennlig hilsen 
Tor Åm 
Samhandlingsdirektør      
 
 

                                                 
1 http://helse-midt.no/strategi-2030   
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Vedlegg: 
1. Utkast til Utviklingsplan, versjon 1.83 
2. Vedlegg til utviklingsplan: https://stolav.no/om-oss/utviklingsplan 

 
 
 


