
 
 

 

Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Invitasjon til å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 
2024 – 2027 
 
Innledning 

I Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 ble det varslet at 
regjeringen ønsker at neste nasjonale helse- og sykehusplan blant annet skal bygge på 
innspill fra helsefellesskapene. Dette er også en oppfølging av avtalen mellom KS og 
regjeringen om innføring av helsefellesskap av 23. oktober 2019.  

Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette invitere helsefellesskapene til å komme med 
innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027. Invitasjonen sendes til alle landets 
kommuner og til de regionale helseforetakene. Vi ber om at de regionale helseforetakene 
formidler denne invitasjonen videre til helseforetakene i sine respektive regioner. Vi vil 
oppfordre til at det sendes inn felles innspill fra kommunene og helseforetaket i 
helsefellesskapene, selv om det også er mulig å sende innspill hver for seg.    

Departementet anerkjenner at covid-19-pandemien har ført til at det varierer hvor langt de 
ulike helsefellesskapene har kommet i etableringen og i arbeidet med å planlegge og utvikle 
tjenester sammen. Departementet håper likevel at innspill til neste nasjonale helse- og 
sykehusplan kan sendes innen 1. april 2022.  

 

Bakgrunn  

Nasjonal helse- og sykehusplan legges frem hvert fjerde år og setter retning for utviklingen 
av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal blant annet bygge på de regionale 
og lokale utviklingsplanene i spesialisthelsetjenesten. I 2020 fikk Helsedirektoratet og 
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Side 2 
 

Direktoratet for e-helse i oppdrag å komme med en vurdering av tjenestens og egen 
måloppnåelse hvert år i planperioden. Nytt for den kommende helse- og sykehusplanen er at 
regjeringen ønsker at den også skal bygge på innspill fra de 19 helsefellesskapene mellom 
kommuner og helseforetak.   

 

Figur 1: Illustrasjon av sammenhengen mellom Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020 – 2023 og neste Nasjonal helse- og sykehusplan.   

Forholdet mellom innspillet og arbeidet med lokale utviklingsplaner  

Helseforetakene vil starte arbeidet med sine lokale utviklingsplaner i 2021. Som oppfølging 
av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 ligger det flere føringer for hvilke temaer 
som skal inngå i utviklingsplanene. I foretaksmøtet med de regionale helseforetakene i 
januar 2020, ble det blant annet stilt krav om at helseforetakene i sitt arbeid med lokale 
utviklingsplaner skal: 

- prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette 
planarbeidet skal være tuftet på felles planlegging og utvikling i helsefellesskapene. 
Barn og unge, voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige 
eldre og personer med flere kroniske lidelser skal prioriteres i dette arbeidet.  

- gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i samarbeid med kommunene. 
 

Departementet legger til grunn at det vil være nyttig for helsefellesskapene å diskutere 
innspill til nasjonal helse- og sykehusplan og se dette i sammenheng med arbeidet med 
helseforetakenes lokale utviklingsplaner.  

Nærmere om innspillet  

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 var etablering av helsefellesskap mellom 
kommuner og helseforetak et av hovedtiltakene for å bidra til å skape en sammenhengende 
helse- og omsorgstjeneste. I arbeidet med kommende nasjonal helse- og sykehusplan 



 

 

Side 3 
 

ønsker departementet å få innspill fra helsefellesskapene. Det er viktig å få informasjon om 
status i arbeidet i helsefellesskapene, hvilke utfordringer som oppleves i arbeidet og hvordan 
regionale aktører og nasjonale myndigheter kan støtte opp om arbeidet med å skape en mer 
sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.  

Departementet ber derfor om at følgende spørsmål danner grunnlag for diskusjon og innspill:  

1. Hvilke erfaringer har dere høstet så langt, bl.a. knyttet til samarbeid mellom 
kommunene, mellom kommunene og helseforetak, etablering av 
sekretariatsfunksjoner, gode og likeverdige beslutningsprosesser, samt etablering av 
felles prosjekter? 

2. Hva opplever helsefellesskapet som mest krevende for å nå målene om mer 
sammenhengende, bærekraftige tjenester for pasienter med sammensatte behov? 
Hva gjør dere konkret for å adressere disse utfordringene?  

3. Har dere gode eksempler på tjenester som er utviklet/er i ferd med å utvikles i 
fellesskap for de fire prioriterte pasientgruppene? Hvordan kan innsikt fra disse 
eksemplene overføres til andre helsefellesskap og/eller forsterkes gjennom neste 
nasjonale helse- og sykehusplan? 

4. Hvordan kan nasjonale myndigheter (departement, direktorater) støtte 
helsefellesskapene i arbeidet med å nå sine mål? Hvilke justeringer i nasjonale 
virkemidler (faglige råd, regulering, styringsinformasjon, finansieringsordninger) vil 
bidra til å realisere målene? Hvilken støtte fra Helsedirektoratet og andre etater har 
vært spesielt nyttig så langt? Hvilken støtte savner dere? 

5. Hvordan kan regionale aktører (KS, regionale helseforetak, statsforvalteren) støtte 
helsefellesskapene i arbeidet med å nå sine mål? Hvilken støtte har vært spesielt 
nyttig så langt? Hvilken støtte savner dere?  

6. Er det noe annet dere vil spille inn til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027? 

 

Vi ber om at innspill sendes til postmottak@hod.dep.no innen 1. april 2022. Hvis dere har 
spørsmål, vær vennlig å ta kontakt med Juliane Mekki på e-post (Juliane.Mekki@hod.dep.no). 

 
 
 
 
Med hilsen 
 

 
Bent Høie 
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