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Dykkar ref:       Vår ref:       Dato:        
 
 
 
Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal - høyring 
Helse Møre og Romsdal HF sender med dette Utviklingsplan 2019 - 2022 ut på offentleg høyring.  
 
Det overordna målet for utviklingsplanen er å legge til rette for framtidsretta pasientbehandling og 
god bruk av ressursar, og dette skal skje gjennom samhandling, oppgåvedeling og at sjukehusa skal 
virke saman i nettverk. Planen skal også peike på kva tiltak som er nødvendige for å møte dei 
framtidige behova for helsetenester.  
 
Planen tek føre seg situasjonsbilete, overordna føringar og utviklingstrekk før dette blir drøfta og 
analysert opp mot løysingsalternativ og moglege vegval for helseføretaket. Planen har i seg tre 
viktige perspektiv:   
 

• Føretaksperspektivet (kpt. 2.9) 
o Prioriterte innsatsområder for helseføretaket er skissert. 

• Klinikkperspektivet (kpt. 2.10) 
o Kvar klinikk legg fram fagutvikling, pasientutvikling og satsingsområde. 

• Samhandlingsperspektivet (kpt. 2.12) 
o Prioriterte innsatsområde i samhandlingsperspektivet er lagt fram. 

For å få eit raskt overblikk av innhaldet kan ein lese oppsummeringa, kapittel 5 som inneheld analyse 
og vegval og kapittel 6 som gir ei samla oversikt over prioritering av tiltak for dei ulike 
innsatsområda.  
 
Offentleg høyring 
Innspel i høyringsprosessen er viktige, og utviklingsplanen blir ikkje ferdigstilt før etter 
høyringsprosessen er avslutta. Helse Møre og Romsdal oppmodar derfor til å gje innspel og 
synspunkt. Høyringsfristen er sett til 07.12.2017, og Utviklingsplanen finn du på: helse-
mr.no/utviklingsplan 
 
Vi ber særleg om tilbakemelding på følgjande: 

1. Gir faktagrunnlaget ei god framstilling av dagens situasjon? 

http://www.helse-mr.no/
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2. Er utviklingsdrivarane og endringsfaktorane for utviklinga i helsetenestene tilstrekkeleg 
belyst? 

3. I planen er det satt opp nokre prioriterte innsatsområde innanfor dei ulike perspektiva 
(klinikknivå, føretaksnivå og samhandling). Er det andre områder som bør løftast fram for å 
sikre framtidsretta pasientbehandling? 

4. Vil tiltaka som er skissert i kapittel 6 vere med på å møte utviklinga i helsetenestene? Er det 
andre tiltak som bør løftast fram i planperioden? 

5. Satsingsområda og prioriteringane i utviklingsplanen må vere innanfor dei økonomiske 
rammene vi forventar å ha i åra framover. Vil det vere andre satsingsområde eller 
prioriteringar som bør gjerast for å sikre dette?   
 

 
Høyringsinnspel kan sendast inn på fleire måtar: 

• Utfylling elektronisk skjema på www.helse-mr.no/utviklingsplan 
• Per e-post til: postmottak@helse-mr.no 
• Vanleg brev post til: Helse Møre og Romsdal HF, postboks 1600, 6026 Ålesund. Merk 

konvolutten: «Utviklingsplan 2019-2022».  

Vidare prosess 
Eit samandrag av høyringskommentarane vil bli inkludert i utviklingsplanen, medan alle 
høyringskommentarar blir samla i eit vedlegg til endeleg plan. Utviklingsplanen skal leggast fram for 
styret i Helse Møre og Romsdal den 14. februar 2018, før den blir sendt til Helse Midt-Norge innan 
fristen den 1. mars. 
 
Ønskjer du meir informasjon, ta kontakt med: 
Lena Bjørge Waage, rådgivar samhandling, tlf. 954 82 196, e-post: lena.bjorge.waage@helse-mr.no   
 
 
 
 
Med vennleg helsing 
 
 
Espen Remme    
Adm. dir. HMR           
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Høyringsinstansar 

- Brukarutvalet Helse Møre og Romsdal 

- Brukarorganisasjonar  

- Regionalt Brukerutvalg 

- Overordna samhandlingsutvalg 

- Alle klinikkar i Helse Møre og Romsdal HF 

- Arbeidsmiljøutvalet Helse Møre og Romsdal HF 

- Fagforeiningar (både lokalt og sentralt) 

- Avtalespesialistar 

- Kommunane i Møre og Romsdal 

- Folkehelseutvalget 

- KS i Møre og Romsdal 

- Kommunelegar – fastlegar 

- Møre og Romsdal legeforening 

- Interkommunale legevakter 

- Møre og Romsdal fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

- Sunnmøre Regionråd 

- Orkide 

- ROR 

- Pasientombudet i Møre og Romsdal  

- Kommunane i Nordfjordsområdet 

- Private institusjonar 

- St. Olavs Hospital HF 

- Helse Nord-Trøndelag HF 

- Helse Førde HF 

- BUF-etat 

- Høgskulane 

- NTNU 

- Møre og Romsdal politidistrikt 

- NHO Møre og Romsdal 

- Næringslivsorganisasjonar i vertskommunar 

- Statens vegvesen 
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