Utviklingsplan - St. Olavs
hospital (stolav.no)

Høringsinstanser

Trondheim
10.03.22

Høringsbrev
Revisjon av Utviklingsplan for St. Olavs hospital
St. Olavs hospital har fått i oppgave å revidere gjeldende utviklingsplan vedtatt i 2018. Planen skal
beskrive hvordan virksomheten skal utvikles for å møte framtidige behov i spesialisthelsetjenesten. Den
skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehuset og på nødvendige tiltak for å nå våre målsettinger om
en fremragende helsetjeneste, og gjennom dette innfri vårt samfunnsoppdrag. Utviklingsplanen vil derfor
være et viktig strategisk dokument for St. Olavs hospital.
Til grunn for revisjonsarbeidet ligger gjeldende utviklingsplan, Nasjonal helse- og sykehusplan 20202023, Helse Midt-Norges Strategi 2030 og Regional utviklingsplan 2019-2022.
Revidert utviklingsplan skal se fremover hvor vi synliggjør våre prioriteringer i et 4- og 15-års perspektiv.
I bestillingen om revisjon av gjeldende utviklingsplan er det videre bedt om at følgende områder
prioriteres:
Helsefellesskapet
Standardisering
Kvalitet og forbedring
De prioriterte pasientgruppene fra Nasjonal helse- og sykehusplan:
- personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
- skrøpelige eldre
- barn og unge
- personer med flere kroniske lidelser

Vedlagt følger aktuelle høringsutkast til revidert Utviklingsplan for St. Olavs hospital 2023-2026.
Det vil framgå at dette ikke er en endelig ferdig utformet plan. Den er omfattende, og vi imøteser derfor
innspill og forslag til hva som kan spisses og hva som kan kuttes ned.
Universell utforming og tilgjengelighet vil bli ivaretatt i endelig versjon.
Vi ber videre om at høringsinstansene særlig vurderer kapittel 4.
Vi har følgende tidsplan:
1. Offisiell høringsrunde fra 10. mars til 6. mai 2022.
2. Endelig revidert utviklingsplan legges frem for vedtak i styret ved St. Olavs hospital 16. juni 2022

Kontakt: utviklingsplan@stolav.no

Utviklingsplan - St. Olavs
hospital (stolav.no)

Høringsfrist i denne høringsrunden er satt til 6. mai 2022.
Høringssvar adresseres til utviklingsplan@stolav.no
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