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Nedgang i antall fødsler 
og fraflytning i Nord

Hittil i år har innbyggertallet 
falt med 

325 personer i Finnmark

827 i Troms

937 i Nordland





Analyser av fremtidig sykdomsbyrde i Norge

• Sykdomsbyrde:
• Sykdomsbyrdeberegninger viser hvordan ulike sykdommer, 

skader og risikofaktorer rammer en befolkning i form av helsetap 
og dødelighet

• Jo høyere sykdomsbyrden er, desto viktigere anses den aktuelle 
sykdommen å være som folkehelseproblem og som utfordring 
for helsemyndighetene i folkehelsearbeidet





Prosentvis endring i sykdomsbyrde, målt i tapte leveår



Samlet sykdomsbyrde i Norge

 The Global Burden of Diseases, Injuries and Risk factors (GBD) gir et utgangspunkt for å sammenligne sykdomsbyrde fra ulike sykdommer og risikofaktorer, på tvers av land og over tid
 Helsetapsjusterte leveår (Disability adjusted life years (DALY)).

Kolonne til høyre:
1) Prosentvis endring i antall DALY 2006-2016 for aldersgruppen 0-75 
2) Prosentvis endring i aldersstandardiserte rater per 100 000 2006-2016. Endring i rate er her gitt for hele befolkningen, ikke 

bare for alder 0-75, for å kunne vurdere om endringen i rate er statistisk signifikant. *statistisk signifikant på 5% nivå. 
3) Prosentvis endring i aldersstandardiserte rater per 100 000 2006-2016 for aldersgruppen 0-75



























Kan forskning og innovasjon bidra til ønsket 
tjenesteutvikling slik at vi lykkes med å nå de 
nasjonale målene i spesialisthelsetjenesten?

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Helse Nords forskningsstrategi 2016-20:
Forskningen i Helse Nord skal ha god kvalitet, være nyttig og 

basert på behovet for mer kunnskap

Med god forskning og aktiv innovasjon 
former vi fremtidens helsevesen av beste 

kvalitet











Indikator

målnivå Nasjonalt/Helse Nord Kirkenes Hammerfest Tromsø Harstad Narvik

Hjerte-kar 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Hjerneslag % % % % % % % % % % % %

Andel pasienter behandlet i 

slagenhet

høy>90%, 

mod.>75%, 

lav<70% 94,2 91,2 95 94,4 100 98,3 87 80 91 96 100 100

Trombolysebehandling innen 40 

minutter etter innleggelse

Høy>50%, 

mod.>30%, 

lav<30% 67,4 64 50 
25 

(N<5) 63 80 69 66,7 33 52,9 75 
50 

(N<5)

Vurdert / testet svelgfunksjon

Høy>95%, 

mod.>85%, 

lav<85% 88,7 86,7 88 100 88 91,4 92 81,2 94 95,8 93 89,8 
Hjerteinfarkt

Reperfusjonsbehanding innen 

anbefalt tid ved STEMI (HF-tall)

høy≥90%, 

mod.≥80%, 

lav<79% 65 40 Ikke res 9 14 18 50 61 15 50 Ikke res 31

Invasivt utredet innen 72 timer ved 

NSTEMI

høy≥80%, 

mod.≥50%, 

lav<50% 63 69 77 73 58 61 87 90 73 79  67 42 

Ejeksjonsfraksjonen (EF) målt

høy≥80%, 

mod.≥60%, 

lav<60% 74 78 51 80 66 82 71 85 82 77 68 60
Hjertesvikt

EF<40 %: Behandling med 

betablokker + ACE/ARB (%)

høy≥80%, 

mod.≥75%, 

lav<75% 91 90,4

Finnmarkssykehuset har ikke 

hjertesviktpoliklinikk og kan derfor ikke 

rapportere til Hjertesviktregisteret

97 97 80 94 N<5 N<5

EF ≤ 35 % + NYHA ≥II: MRA + 

ACE/ARB (%)

høy≥50%, 

mod.≥30%, 

lav<30% 44 37,5 35 34 N<5 12 N<5 N<5

6 minutter gangtest utført (%)

høy≥90%, 

mod.≥75%, 

lav<75% 61 63,9 89 79 15 16 63 35 

Hvor har vi lav måloppnåelse mtp kvalitet? hjerneinfarkt og hjerteinfarkt



Pasienter med HbA1c ≥ 75 mmol/mol har høy risiko for diabeteskomplikasjoner 

Andel diabetes-pasienter med forhøyet HbA1c bør ligge under 15%



Lykkes vi med kunnskapsbasert forskning?

• Baserer forskere seg på en systematisk oppsummering av helheten 
av tidligere forskning innenfor deres spesifikke område når de 
formulerer sine forskningsspørsmål?

• En analyse av over 1 500 kliniske forsøk viste at halvparten siterte ingen eller kun ett 
tidligere forsøk, selv om det fantes tre eller flere tidligere forsøk om samme problemstilling

• Sir Iain Chalmers – en av grunnleggerne av Cochrane-samarbeidet – og kollegaen Paul 

Glasziou publiserte i 2009 en artikkel der de estimerte at 80 prosent av 
helseforskning er bortkastet

• En vesentlig årsak var at over 50 prosent av studiene ikke 
var forankret i forskningsoversikter





Behovsidentifisert og kunnskapsbasert 
forskning?

• I langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 
(Meld.St.4 2018-2019) løftes det frem at det må forskes 
mer på områder som tidligere er forsket lite på og at 
brukere og produsenter av tjenestene må involveres for å 
sikre at forskningen er nyttig for dem

• Bør det stilles tydeligere krav til forskningssøknader at de er 
kunnskapsbasert og at prosjektet dekker et kunnskapshull?





Sekundær drivere

Driverdiagram kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Nord
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Mål Primær drivere

Ny forskningsstrategi:

Prioritere de mest effektive 
sekundære drivere (tiltak) for 

videreutvikling av forskning og 
innovasjon for å oppnå nasjonale 

mål



Revidere forskning og innovasjonsstrategi i 
Helse Nord i 2020

• Hvordan oppnår vi at våre forskning og innovasjonsprosjekter i enda 
større grad bidrar til ønsket tjenesteutvikling i regionen?

• Hvordan fremmer vi behovsidentifisert og kunnskapsbasert forskning? 

• Hvordan kan RHFet fasilitere for utvikling av potensielle områder for 
forskning og innovasjon som krever tverrfaglig kompetanse som for 
eksempel AI (maskinlære)?

• Hvordan kan vi bidra til at våre HF i samarbeid med universitetsmiljø, 
SKDE og relevante aktører i næringslivet, lykkes med å bygge opp flere 
robuste forsknings- og innovasjonsmiljø?



Takk for meg!
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