
Høringsutkast

REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2023–2026



Oppdraget

Regional 
utviklingsplan 

2023-2026

Foretaksmøtet har bedt om at det utarbeides regionale 
utviklingsplaner innen utgangen av 2022.

Lokale 
utviklingsplaner 

2023-2026:
• Helse Nord-

Trøndelag HF
• Helse Møre og 

Romsdal HF
• St. Olavs hospital HF



KAP 1. VÅR FELLES HELSETJENESTE

KAP 2. INNLEDNING

KAP 3. DRIVERE FOR ENDRING AV HELSETJENESTEN

KAP 4. MÅL OG VEIVALG

KAP 5. HOVEDSATSINGER I PERIODEN 2023–2026

KAP 6. VEDLEGG



Drivere for endring



• Vi skaper pasientenes helsetjeneste

• Vi tar i bruk kunnskap og ny teknologi 
for en bedre helse

• Vi rekrutterer, utvikler og beholder 
kompetent personell

• Vi er gode lagspillere



• Digitalisering for bedre tjenester og 
brukermedvirkning

• Samling om beste praksis

• Regionale fellesløsninger

• Bærekraft i personell og kompetanse

• Sterkere samhandling

5 hovedsatsinger



• Helseplattformen

• Digitale helsetjenester

• Tjenester i eller nær hjemmet

• Kunstig intelligens, maskinlæring og 
robotisering

• Utvikle lederes evne til å 
lede endringsprosesser og 
utnytte digitale muligheter

Digitalisering for bedre tjenester 
og brukermedvirkning



Samling om beste praksis

• Styrke fagledernettverkene

• Standardiserte og 
helhetlige pasientforløp

• Øke standardisering i anskaffelser og 
bruk av IKT-løsninger, MTU 
og forbruksmaterie



Regionale fellesløsninger

• Sømløse administrative fellestjenester

• bedre og mer 
fremtidsrettede tjenester

• bedre effektivitet

• Kliniske støttetjenester på tvers av 
foretakene

• Gevinster av felles logistikksenter



Bærekraft i personell og kompetanse

• Ny finansieringsmodell for utdanning

• Ansvars- og oppgavefordeling mellom 
yrkesgrupper

• Øke andelen fagarbeidere

• Styrke heltidskultur

• Felles behovsvurdering, planlegging 
og kompetansedeling 
med primærhelsetjenseten



Sterkere samhandling

• Prioriterte pasientgrupper

• Handlingsplaner for helsefellesskapene

• Oppgavefordeling mellom helseforetakene 
ved hjelp av sterke fagledernettverk 
og regionale pasientforløp, med fokus på å 
overføre oppgaver fra større til mindre 
sykehus



Kapittel 4.4.1 - Samhandling og helsefellesskap

Helse Midt-Norge vil:
• Følge opp og legge til rette for gjennomføring av handlingsplanene for helsefellesskapene i 

regionen
• Utvikle samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, spesialisthelsetjenesten og kommunene 

om kompetansebehov, utdanningskapasitet og tilgang på praksisplasser
• Stimulere arbeidet med å desentralisere helsetjenester
• Følge arbeidet med videreutvikling av lærings og mestringstilbudet på nasjonalt nivå og sørge 

for at nasjonale standarder legges til grunn for arbeidet i regionen
• Intensivere samarbeidet med kommunehelsetjenesten om forebygging
• Legge til rette for at helseforetakene sammen med kommunene etablerer samarbeidsmodeller 

som ivaretar behovene til de pasientene som trenger det mest
• Etablere felles analyser og et godt tallgrunnlag i samarbeid med kommunene og andre 

interessenter



Andre kapittel som berører samhandling med kommunene

4.1.2 - Prioriterte pasientgrupper

4.1.3 - Det utadvendte sykehus

4.3.1 - Utdanning

4.3.2 - Bemanning og kompetanse

4.4.5 - Utvikling av akuttmottak og den akuttmedisinske kjeden





• Utkast styrebehandlet 1.9.2022

• Åpen høring - frist 1.11.2022

• Endelig behandling - styremøte i desember

Høring


