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Høringssvar - regional utviklingsplan Helse Nord 2023 - 2038 
 
 
Viser til invitasjon til å avgi høringssvar knyttet til Regional utviklingsplan Helse Nord 
2023-2038.  
 
Sykehusapotek Nord HF opplever at planen adresserer de utfordringene Helse Nord står 
overfor fremover, og at planen bør kunne fungere som den retningsviseren den er ment til 
å være og mulig å navigere etter.  
 
Utfordringsbildet og målområder:  
Vi mener at beskrivelsen av utfordringsbildet i hovedsak er dekkende for den reelle 
situasjonen, og at utfordringsbildet passer med beskrivelsen av Helse Nords særpreg og 
behov for omstilling.  Vi mener at de foreslåtte målområdene og tiltaksområdene er 
hensiktsmessige for å møte utfordringsbildet.  
 
Vi ønsker spesielt å fremheve viktigheten av målområdet «Samhandling og samarbeid». 
Dersom vi skal kunne løse de utfordringene vi står overfor vil økt samhandling og 
samarbeid både med pasienter og pårørende, innad i det enkelte helseforetak, mellom 
helseforetak, og med kommuner og andre helse- og samfunnsaktører være en 
nødvendighet. Målområdet blir mulig det aller viktigste området for forbedring og 
utvikling av tjenestene og handler om både kvalitet, pasientsikkerhet og ressursbruk. Økt 
samhandling og samarbeid vil videre kunne bidra til den økte fleksibiliteten som vi vil 
være avhengig av, og en nødvendighet i arbeidet med struktur, funksjon eller 
oppgaveglidning. 
 
Samiske helsetjenester:  
Planen peker på Helse Nords særskilte ansvar for likeverdige helsetjenester til den 
samiske befolkningen. Den nylig vedtatte «Strategi for spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen» med handlingsplaner er et viktig verktøy i arbeidet fremover. 
 
Legemiddelområdet:  
Hva gjelder legemiddelområdet spesielt, så omtales dette i del 2 under Delstrategier. 
Sykehusapotek Nord HF vurderer arbeidet med Helse Nord RHFs legemiddelstrategi som 
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særdeles viktig bidrag inn i den regionale utviklingsplanen og i realiseringen av tiltak 
knyttet til denne. 
 
Sikkerhet og beredskap:  
Planen viser til at Helse Nords plassering og geografi setter oss i en sentral, men utsatt 
posisjon i nordområdene. Vi mener planen omtaler Helse Nords 
samfunnssikkerhetsansvar og kapasitet i helseberedskap og krisehåndtering på en god 
måte, og samsvarer med det utfordringsbildet vi ser med tanke på forsyningssikkerhet for 
legemidler. 
 
Andre innspill og tilbakemeldinger: 
Sykehusapotek Nord HF har gjennom de siste 10-15 år utviklet tjenester som understøtter 
målområdet «Medarbeidere». Oppgaveglidning fra sykepleiere til farmasifaglig personell 
innenfor legemiddelhåndtering og klinisk farmasi er et eksempel på dette. Tjenesten 
bidrar til tverrfaglig vurdering og kvalitetssikring av legemiddelbehandling. Videre bidrar 
denne type tjenester til etablering og forsterkning av farmasifaglige miljøer, noe som gjør 
det attraktivt å være ansatt i Sykehusapotek Nord og Helse Nord. Høy attraktivitet er 
essensielt for å sikre bemanning ved våre enheter og for å kunne tilby gode tjenester. 
Samtidig ser vi at denne type tiltak i stor grad, foruten klinisk farmasi, er drevet fram av 
enkeltprosjekter og av det farmasifaglige miljøet selv. Vi støtter de tiltak som er definert 
under målområdet «Medarbeidere», samtidig som vi påpeker at det er viktig å se på alle 
faggrupper i foretaksgruppen, herunder også farmasifaglig personell, når videre planverk 
skal utarbeides på området. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 

 
Hilde Gustavsen Erstad 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


