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Faktadelen i planen: 
Den viser på en god måte regionens særpreg og hvorfor en det etter hvert blir nødvendig 
med en omstilling.  
Vi deler bekymringene som kommer fram: Flere eldre og flere som lever lenge med kronisk 
sykdom. - Mindre tilgang på helsepersonell - Trangere økonomiske rammer - Økte krav til 
beredskap. 
 
Vi støtter at det satses på tre målområder:  
«Vår felles helsetjeneste», «Samhandling og samarbeid», og «Medarbeideren» kan bli en 
god strategi for å møte framtidig utvikling i befolkningen.  
 
Befolkningsutviklingen, og derved også utviklingen for rekruttering av kompetent 
helsepersonell i svært mange av landsdelens kommuner, gir grunn til bekymring.  
 
Vi I Psoriasis- og eksemforbundet bekymrer oss spesielt om hva som vil skje med lokale 
tilbud vi nå har i forbindelse med lysbehandling. Vil det på sikt være helsepersonell nok til å 
sikre at behandlingstilbudet kan opprettholdes? 
 
Spesialistkompetansen som bygges opp ved Universitetssykehuset Nord-Norge må komme 
hele regionen til gode.  
Det har lenge vært stor mangel på hudleger i regionen. Det samme gjelder revmatologer.  
En bekymring er at private aktører «kjøper opp» leger og spesialsykepleiere. 
 
Får vår pasientgruppe, der hver pasient kan ha flere diagnoser (psoriasis, PSA) er det viktig 
med enhetlig pasientoppfølging, der for eksempel dermatolog og revmatolog kan 
samarbeide om behandlinga.  
 
Vi mener også at digitale tjenester kan utvikles i større grad, og bli en viktig faktor for 
pasienter i vår store region.  Her kan en kjøre kurs og øke  helsekompetanse i befolkningen slik 
at befolkningen i større grad kan ta ansvar for egen sykdom.  
 
Via Telemedisin kan pasienter langt fra UNN og andre sykehus komme i kontakt med hudlege 
uten å måtte foreta lange og dyre reiser.  
 
Vi ønsker Helse Nord lykke til med det viktige arbeidet som skal gjøres framover.  
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