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1. Bakgrunn 

I oppdragsdokumentet for 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale 

helseforetakene er det gitt følgende likelydende oppdrag: 

 

Helse XX RHF skal utrede fremtidige behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten. 

Utredningen skal omfatte organisering, sammensetning av kompetanse, utforming og 

utstyrsnivå. Variasjoner i behov ved intensivenheter skal ivaretas i utredningen. Relevante 

aktører herunder Helsedirektoratet skal involveres i arbeidet. Arbeidet må sees i 

sammenheng med oppdrag om plan for tilstrekkelig tilgang til- og opprettelse av nye 

utdanningsstillinger for intensivsykepleiere. 

 

Handlingsplan for intensivmedisin i Helse Nord ble publisert i 2008. Handlingsplanen 

pekte blant annet på variasjon i fordeling av intensivsenger mellom helseforetakene. 

Handlingsplanen tok utgangspunkt i en 3-delt nivåinndeling, hvor sykehus definert på 

nivå 1 skulle videresende pasienter i eget helseforetak til nivå 2.  

 

I foretaksmøtet 10. juni 2020 punkt 8.2.2 viste foretaksmøtet til at Stortinget gjorde et 

anmodningsvedtak ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan som omhandlet 

intensivvirksomhet ved Finnmarksykehuset, Kirkenes. Anmodningsvedtaket ble fulgt 

opp gjennom et prosjektarbeid i Helse Nord, og fremlagt i styresak 154-2020 Intensiv 

Finnmarkssykehuset - delutredning.  

I denne saken ble det også redegjort for at Helse Nord RHF planla å revidere 

Handlingsplan for intensivmedisin i løpet av 2021og at Intensiv Finnmarkssykehuset – 

delutredning skal inngå i denne. Strategi for intensivmedisin utarbeidet av Helse Nord 

RHF vil erstatte Handlingsplan for intensivmedisin fra 2008. 

 

Bemanning og kompetanse er spesielt sårbare områder innenfor det intensivmedisinske 

området. Over tid er det registret et stort behov for spesielt intensivsykepleiere. 

Samtidig er det stor mangel på sykepleiere og det vil ytterligere øke i tiden framover. 

Funn i Riksrevisjonens rapport Undersøkelse av bemanningsutfordringer i 

helseforetakene bekrefter dette.1 

 

Intensivmedisin er ressurskrevende både med hensyn til personell og utstyr.  

Intensivbehandling gis til pasienter med de mest komplekse sykdomsbildene, og 

involverer mange ulike fagområder. Området stiller høye krav til tverrfaglig samarbeid i 

pasientbehandlingen og til organisering og ledelse av virksomheten.  

 

Evalueringer og erfaringer fra pandemien i 2020-2021 har synliggjort hvor sårbare vi er 

i Nord- Norge. Avhengighet av vikarer har skapt store utfordringer for området 

                                                        
1 Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene, Riksrevisjonen 2019  
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intensivmedisin. Behov for rask omstilling og økning i intensivkapasitet samt kohort 

isolering har også vist seg å være utfordrende for helsetjenesten.2 3 

 

Strategien må videre ta innover seg framskrivinger som viser endringer i helsetilstand 

hos befolkningen. Flere eldre og endret bosettingsmønster påvirker tjenestetilbudet. 

Median alder hos intensivpasienter vil øke. Funn i rapporten Regional intensivutredning: 

Status, utfordringsbilde og fremtidsperspektiv løfter fram behovet for rehabilitering 

under og etter intensivmedisinsk behandling. 4 

  

Moderne intensivmedisin er avhengig av medisinteknisk utstyr. Tilgang til rett og 

tilstrekkelig medisinteknisk utstyr krever en langsiktig investeringsplan, lojalitet til 

innkjøpsavtalene og god involvering av klinikere.   

 

Strategi for Helse Nord RHF Sammen om helse i nord 2021-2024 viser hvilke strategiske 

grep Helse Nord RHF vil prioritere de neste årene. Dokumentet er overordnet og 

suppleres av delstrategier for spesifikke deler av virksomheten. Helse Nord RHF skal på 

bakgrunn av oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide en strategi for 

intensivmedisin som beskriver de strategiske grepene det regionale helseforetaket må 

ta for å nå målene innenfor fagområdet. 

2. Formål med arbeidet 

Formålet med en strategi for intensivmedisin er at intensivpasienten skal ha tilgang til 

gode, likeverdig helsetjenester i Helse Nord uavhengig av bosted, økonomi, kjønn, alder 

og etnisk bakgrunn. Strategien skal ivareta organisering, bærekraft og fornuftig 

utnyttelse av felles ressurser, samt behandling av pasienter på rett intensivnivå.  

 

I styrets behandling av Regional utviklingsplan i styresak 158/2018 fremheves 

«(...)forventning om og nødvendigheten av et godt samarbeid mellom helseforetak og 

fagmiljø for å styrke tilbudet til pasientene og bruke ressursene på en måte som gagner 

foretaksgruppen samlet.»   

 

Verdien av samarbeid er også framhevet i Helse Nord RHFs visjon Sammen om helse i 

nord. Gjennom forankring i verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill skal Helse 

Nord RHF sørge for gode og likeverdige tjenester til intensivpasienten i Nord- Norge og 

på Svalbard. 

                                                        
2 Helse Nord RHF og våre helseforetak Beredskapsarbeid og håndtering av covid-19-pandemien 2020     Evaluering - 
delrapport 2 
3 Koronakommisjonens rapport om myndighetenes håndtering av koronapandemien, Helsedirektoratet 2021 
4 Regional intensivutredning: Status, utfordringsbilde og fremtidsperspektiv 30.12.2019.   
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3. Omfang, føringer og krav til gjennomføringen 

Det skal utarbeides et forslag til en delstrategi som tar for seg området intensivmedisin. 

Strategien skal være gjeldende fra 2022 – 2025. Strategien vil bli gjenstand for 

administrativ gjennomgang hvert fjerde år.  

Bruk av kvalitetsregistre som Norsk intensiv - og pandemi register og aktuelle 

publiseringer fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) skal benyttes i 

arbeidet for å belyse uønsket variasjon og får å få bedre oversikt over tilbudet til 

intensivpasienten i Helse Nord.   

 

De særlige utfordringene den samiske befolkningen har i møte med helsetjenesten er 

beskrevet i Spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkningen, og skal ivaretas i 

strategien.5   

Strategien skal kartlegge dagens kapasitet og situasjon, utfordringsbilde og fremtidige 

muligheter ved å belyse følgende områder:  

 

- demografisk utvikling 

- endringer i befolkningens helsetilstand som er relevant  

- kompetanse og kompetansesammensetning 

- organisering og utforming av pasienttilbud 

- behov for medisinskteknisk utstyr 

- karlegging av bemanning og framskrivning av behov 

- samhandling internt i HF-ene og mellom HF-ene i vår region 

- ikke medisinsk begrunnet variasjon i pasienttilbudet 

- innovasjon – ny teknologi som har konsekvenser for fremtidig tilbud 

- eventuelle særegenheter i landsdelen 

4. Avgrensing og avhengigheter 

Helse Nord RHF skal følge opp anmodningsvedtak som ble vedtatt av Stortinget, jamfør 

revidert nasjonalbudsjett 2021 (Meld. St. 2 2020-2021): 

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 legge frem en plan for 

å sikre flere sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i 

årene fremover. Planen skal inneholde forslag til ulike tiltak som bidrar til rekruttering og 

sikrer nok kompetente hender og hoder i helse- og omsorgstjenestene. 

 

Strategi for personell, utdanning og kompetanse (PUK) i Helse Nord RHF er under 

utarbeidelse med leveranse våren 2022. Relevante tiltak fra PUK-strategien vil inngå i 

strategi for intensivmedisin. 

                                                        
5 Spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkningen, Strategidokument – juni 2020 
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Oppdrag som er relevant for intensivmedisin er beskrevet i flere styringsdokument fra 

Helse - og omsorgsdepartementet og er gitt i oppdrag i oppdragsdokument til de 

regionale helseforetakene i 2020 og 2021.  

I 2019 utarbeidet en interregional arbeidsgruppe rapporten Regional intensivutredning: 

Status, utfordringsbilde og fremtidsperspektiv. Mandat og oppdrag ble gitt av 

interregionalt fagdirektørmøte i 2018. Rapporten ble behandlet i interregionalt 

fagdirektørmøte januar 2020. Rapporten ble sendt på høring. I høringen ble det 

avdekket flere forhold som krever nasjonal oppmerksomhet.  

Fagdirektørene i helseregionene har derfor tatt initiativ til et interregionalt arbeid som 

blant annet tydeliggjør definisjoner og vurderer formalisering av kompetanseområdet 

innenfor intensivmedisin. En regional strategi vil derfor bygge på en interregional 

utredning på noen områder. Utredningsarbeidet i Helse Nord vil også inngå i en nasjonal 

plan med tanke på kapasitet, funksjoner og fremtidig behov. 

5. Krav til resultat 

Strategi for intensivmedisin er en delstrategi for Helse Nord RHF som setter retning og 

rammer for fremtidige prioriteringer og påvirker dermed helseforetakenes egne 

utviklingsplaner på området. 

 

Overordnet skal strategien bygge på følgende dokumenter:  

• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023  

• Regional utviklingsplan i Helse Nord 2035   

• Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 

 

Arbeidsgruppen skal levere et utkast til en delstrategi for intensivmedisin i Helse Nord 

RHF som svarer på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Intensiv 

Finnmarkssykehuset – delutredning skal inngå i strategien.  

 

Prioriterte strategiske grep er beskrevet med fem innsatsområder i Strategi for Helse 

Nord RHF 2021-2024. De fem innsatsområdene skal danne rammeverket for strategien:   

 

1. Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig  

2. Vi stiller krav til kvalitet i pasientbehandlingen 

3. Vi forbedrer gjennom samarbeid 

4. Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser 

5. Vi er forberedt  

 

Ved behov for konkrete tiltak vil disse prioriteres og innarbeides i oppdragsdokument 

og i økonomisk langtidsplan. 

Endelig forslag til strategi legges fram for administrerende direktør til godkjenning og 
som orienteringssak til styret for Helse Nord RHF.  
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6. Tidsramme og ressursbehov  

Det er behov for prosjektdeltakere fra helseforetakene. Pandemien skaper en spesiell 

situasjon i helseforetakene. Det er viktig å involvere helsepersonell i intensivmiljøet, det 

kan derfor være nødvendig å tilpasse tidsplanen for å sikre medvirkning.  

 

September 2021 - utarbeidelse av mandat  

Oktober 2021 - godkjenning av mandat  

November og desember 2021 - etablere arbeidsgruppe/utredningsarbeid  

Januar og februar 2022 - innspillsmøter/utredningsarbeid 

Mars 2022 - strukturering av innspill  

April - utarbeide utkast  

Mai 2022 - høring på utkast  

Juni 2022 - Planlagt forankre og beslutte med mulighet til forlengelse 

7. Finansiering 

Reiseutgifter og lønn dekkes av de respektive helseforetakene og RHF. Helse Nord RHF 

dekker utgifter til lokaler og ekstern innleie. 

Helse Nord RHF ivaretar sekretariat og administrative oppgaver. 

8. Organisering og ansvar 

 
Oppdragsgiver: Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF 

 

Prosjekteier: Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF  

 

Styringsgruppe: Administrerende direktører i sykehusforetakene, en representant fra 

KVO og en representant fra KTV.  

Leder av styringsgruppe: Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF  

 

Arbeidsgruppe: Tverrfaglig sammensatt fra RHF-et og ekstern deltaker. Med 

tverrfaglighet menes her leger og sykepleiere. Deltakere fra HF-ene vil bli invitert til å 

delta i samråd med fagsjefer. En representant fra KTV og en brukerrepresentant 

inviteres inn i arbeidsgruppen. Det ønskes representanter fra både små og store sykehus 

i Helse Nord.  

Leder av arbeidsgruppen: Bente Mietinen, rådgiver Helse Nord RHF 

 

Referansegruppe: Fagsjefer i helseforetakene 
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Arena for forankring og innspill: 

 

• Regionalt brukerutvalg 

• Samarbeidsmøte KTV/KVO  

• Ledergruppen  

• Regionalt HR-sjef møte 

• Regionalt økonomisjefsmøte 

9. Kommunikasjon og interessentoppfølging 

Det er utarbeidet en interessentanalyse og kommunikasjonsplan med mål om å sikre 

engasjement og involvering i utarbeidelsen av strategien.  

 

Arbeidsgruppen vil innhente synspunkter og innspill fra aktuelle interessenter fra 

fagmiljøet gjennom innspillsmøter. Ved organisering av innspillsmøter skal tillitsvalgte 

og vernetjenesten i HF-ene inviteres til deltakelse. Ulike yrkesgrupper som er sentral i 

behandling av intensivpasienten skal inviteres til innspillsmøtene for å sikre god bredde 

i innspill til arbeidsgruppen. Det vil også være mulig å komme med skriftlige innspill til 

arbeidsgruppen etter innspillsmøtene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 
Vedlegg 1: Kommunikasjon og interessentanalyse. 

Vedlegg 2: Styrende dokumenter og kunnskapsgrunnlag 
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Vedlegg 2: Styrende dokumenter og kunnskapsgrunnlag 

 

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/  

 

Regional utviklingsplan 2035 

https://helse-

nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/Regional%20utv

iklingsplan%202035%20Helse%20Nord.pdf  

 

Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 

https://helse-nord.no/strategi-for-helse-nord-rhf-2021-2024  

 

Handlingsplan for intensivmedisin https://helse-

nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Fagplaner/Handlingsplan_intensi

vmedisin_31012008.pdf  

 

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 10. juni 2020 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e55bd3bd515143f69b77308781869b65/p

rotokoll-foretaksmote-10.-juni-2020-helse-nord-rhf.pdf  

 

Styresak 154-2020 Intensiv Finnmarkssykehuset Kirkenes – Delutredning 

https://helse- 

nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202020/202011

25/Styresak%20154-2020%20Intensiv%20Finnmarkssykehuset%20Kirkenes%20-

%20Delutredning.pdf  

 

Oppdragsdokument Helse Nord RHF 2021 http  s://helse-

nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Oppdragsdokument%202021%20fra%20Hel

se-%20og%20omsorgsdepartementet%20til%20Helse%20Nord%20RHF.pdf   

 

Spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkningen 

https://helse-

nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Samiske%20helsetjenester/Strate

gi%20Spesialisthelsetjenester%20til%20den%20samiske%20befolkningen%20-

%20bokm%C3%A5l.pdf  

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/Regional%20utviklingsplan%202035%20Helse%20Nord.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/Regional%20utviklingsplan%202035%20Helse%20Nord.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/Regional%20utviklingsplan%202035%20Helse%20Nord.pdf
https://helse-nord.no/strategi-for-helse-nord-rhf-2021-2024
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Fagplaner/Handlingsplan_intensivmedisin_31012008.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Fagplaner/Handlingsplan_intensivmedisin_31012008.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Fagplaner/Handlingsplan_intensivmedisin_31012008.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e55bd3bd515143f69b77308781869b65/protokoll-foretaksmote-10.-juni-2020-helse-nord-rhf.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e55bd3bd515143f69b77308781869b65/protokoll-foretaksmote-10.-juni-2020-helse-nord-rhf.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Oppdragsdokument%202021%20fra%20Helse-%20og%20omsorgsdepartementet%20til%20Helse%20Nord%20RHF.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Oppdragsdokument%202021%20fra%20Helse-%20og%20omsorgsdepartementet%20til%20Helse%20Nord%20RHF.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Oppdragsdokument%202021%20fra%20Helse-%20og%20omsorgsdepartementet%20til%20Helse%20Nord%20RHF.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Samiske%20helsetjenester/Strategi%20Spesialisthelsetjenester%20til%20den%20samiske%20befolkningen%20-%20bokm%C3%A5l.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Samiske%20helsetjenester/Strategi%20Spesialisthelsetjenester%20til%20den%20samiske%20befolkningen%20-%20bokm%C3%A5l.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Samiske%20helsetjenester/Strategi%20Spesialisthelsetjenester%20til%20den%20samiske%20befolkningen%20-%20bokm%C3%A5l.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Samiske%20helsetjenester/Strategi%20Spesialisthelsetjenester%20til%20den%20samiske%20befolkningen%20-%20bokm%C3%A5l.pdf
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Norsk intensiv og pandemiregister 

https://www.kvalitetsregistre.no/register/skade-og-intensiv/norsk-intensiv-og-

pandemiregister  

 

Helse Nord RHF og våre helseforetak Beredskapsarbeid og håndtering av covid-19-

pandemien 2020 Evaluering - delrapport 2 https://helse-

nord.no/Documents/Korona2020/Evaluering/Beredskapsarbeid%20og%20h%C3%A5

ndtering%20av%20covid-19-pandemien%202020%20i%20Helse%20Nord%20-

%20delrapport%202.pdf  

 

Koronakommisjonens rapport om myndighetenes håndtering av koronapandemien  

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/koronakommisjonens-rapport-om-

myndighetenes-handtering-av-koronapandemien  

 

Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/undersokelse-av-

bemanningsutfordringer-i-helseforetakene/  

 

Regional intensivutredning: Status, utfordringsbilde og fremtidsperspektiv 2019 

https://khrono.no/files/2021/04/20/2021-02-10_Regional%20intensivutredning-

Endelig%20utkast%2030-12-19%20(1).pdf  

 

Oppsummering av høringssvar på rapport Regional intensivutredning: Status, 

utfordringsbilde og fremtidsperspektiv 30.12.2019 

Vedlegg 2 Nasjonal 

intensivrapport- Oppsummering av høringssvar - HSØ og HN.docx
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kvalitetsregistre.no/register/skade-og-intensiv/norsk-intensiv-og-pandemiregister
https://www.kvalitetsregistre.no/register/skade-og-intensiv/norsk-intensiv-og-pandemiregister
https://helse-nord.no/Documents/Korona2020/Evaluering/Beredskapsarbeid%20og%20h%C3%A5ndtering%20av%20covid-19-pandemien%202020%20i%20Helse%20Nord%20-%20delrapport%202.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Korona2020/Evaluering/Beredskapsarbeid%20og%20h%C3%A5ndtering%20av%20covid-19-pandemien%202020%20i%20Helse%20Nord%20-%20delrapport%202.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Korona2020/Evaluering/Beredskapsarbeid%20og%20h%C3%A5ndtering%20av%20covid-19-pandemien%202020%20i%20Helse%20Nord%20-%20delrapport%202.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Korona2020/Evaluering/Beredskapsarbeid%20og%20h%C3%A5ndtering%20av%20covid-19-pandemien%202020%20i%20Helse%20Nord%20-%20delrapport%202.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/koronakommisjonens-rapport-om-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/koronakommisjonens-rapport-om-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/undersokelse-av-bemanningsutfordringer-i-helseforetakene/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/undersokelse-av-bemanningsutfordringer-i-helseforetakene/
https://khrono.no/files/2021/04/20/2021-02-10_Regional%20intensivutredning-Endelig%20utkast%2030-12-19%20(1).pdf
https://khrono.no/files/2021/04/20/2021-02-10_Regional%20intensivutredning-Endelig%20utkast%2030-12-19%20(1).pdf
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