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                  Direktøren 
 
              

Styresak 021-2017  

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset.  

Orientering om prosessen og første utkast til toppdokument til drøfting med 

NLSH styret i seminar den 28. mars 2017 
 

 

Vedlegg (t): Mandat Strategisk utviklingsplan (av 06.01.17) 

Drøftingsutkast til toppdokument (ettersendes mandag 27. mars)  

Innstilling til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Bakgrunn: 

Styret ble informert om oppstart av strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset i styresak 074-

2016. Utkast til mandat for arbeidet ble presentert i drøftingsmøte 17.1.2017 og endelig godkjent av 

direktør 18.1.2017.  

 

Strategisk utviklingsplan i Nordlandssykehuset er innrettet etter en tredeling. Et strategisk 

toppdokument som angir retningen for Nordlandssykehuset i perioden frem til 2035. Dernest skal 

det utformes et strategisk hoveddokument som går i dybden på hvordan vi skal nå de målsetninger 

som fremkommer i toppdokumentet. Etter at endelig strategi er vedtatt av styret i mars 2018 vil 

arbeidet med å utvikle fagplaner bli igangsatt. Vedtatt strategisk toppdokument og strategisk 

hoveddokument vil da bli førende for utviklingen av fagplaner. 

 

Etter at mandat var godkjent har det vært arbeidet med utforming av et drøftingsutkast til 

toppdokument av strategisk utviklingsplan 2017 – 2035. Toppdokumentet baseres på innspill 

ledersamlingen til Nordlandssykehuset 28. oktober 2016 samt innspill fra ledergruppen.  

Som navnet tilsier er drøftingsutkastet ment til en første drøfting med styret i styreseminaret mars 

2017 og deretter med de tre øverste ledernivå i helseforetaket. Etter disse drøftinger vil ny 

drøftingsversjon bli utarbeidet og vil være underlag til diskusjon og innspill bredt både fra 

foretakets medarbeidere og for andre mulige interessenter, Styret vil i styremøtene i mai og juni 

2017 få justerte drøftingsutkast og med omtale av de innspill som er innkommet til nye 

behandlinger i Styret. Endelig versjon av toppdokumentet vil bli fremmet for styrebeslutning i 

september/oktober 2017. 
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