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Høring Vestre Viken Utviklingsplan 
 
Vestre Vikens utviklingsplan er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle 
virksomheten for å møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester.  Planen skal peke 
på ønsket retning for, og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens 
utfordringer.  Utviklingsplanen skal sees i sammenheng med Nasjonal helse- og 
sykehusplan og den regionale utviklingsplanen. 
 
Vestre Vikens Utviklingsplan legger til grunn nasjonale og regionale føringer og er basert på den 
nasjonale veilederen for utviklingsplan. 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 2020 – 2023, Meld. St.7 (2019-2020), legger føringer for hvilke 
områder som skal vektlegges. Utviklingsplanen skal beskrive dagens situasjon, utfordringer og 
muligheter. Planen skal vise retning for virksomheten, sentrale strategiske valg og prioriterte 
tiltak.  
 
På Partnerskapsmøtet for Helsefellesskapet i Vest-Viken 26. mars 2021 orienterte 
administrerende direktør om forestående revisjon av utviklingsplanen og inviterte samtidig 
kommunene til å medvirke og gi innspill i arbeidet. Kommuner, fastleger og brukere har sittet i 
styringsgruppen og har deltatt i til sammen ni delprosjekt som har vært en del av arbeidet. 
 
Høringsuttalelser sendes til postmottak@vestreviken.no innen 21.03.2022. Alle kan gi innspill i 
høringen, også de som ikke står på høringslisten.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lisbeth Sommervoll 
Administrerende direktør 
Vestre Viken HF 
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Mottakere: 
Asker kommune Universitet i Oslo  
Bærum kommune Universitetet i Sørøst-Norge 
Drammen kommune Oslo Met (Storbyuniversitetet)  
Flesberg kommune Pasient – og brukerombudet (Oslo og Viken) 
Flå kommune Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Gol kommune Viken fylkeskommune 
Hemsedal kommune FFO 
Hol kommune Kreftforeningen 
Hole kommune Rio 
Holmestrand kommune SAFO 
Jevnaker kommune Norsk sykepleierforbund (Viken) 
Kongsberg kommune Den norske legeforening 
Krødsherad kommune  
Lier kommune  
Modum kommune  
Nesbyen kommune  
Nore og Uvdal kommune  
Ringerike kommune  
Rollag kommune  
Sigdal kommune  
Øvre Eiker kommune  
Ål kommune  

 
 


