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Forbedring gjennom samarbeid

• Kvalitet, trygghet og respekt

• Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare

• Sømløse overganger mellom nivåene

• Bruke fellesløsninger og nettverk der det er tjenlig

• Bruke fordelen som ligger i en oversiktlig organisert 
helsetjeneste





Hva ligger fast i stort?
• Det annonseres ingen strukturendringer –

desentralisert struktur
• Skal vi bevare en desentralisert struktur med kvalitet 

på tjenestene må vi også utvikle og endre
• UNN er vårt faglige senter og garantisten for at vi i 

regionen er selvforsynt på de fleste områder
• Vi må drive økonomisk godt for å ha råd til å 

investere i bygg, IKT og teknologi



1.Pasientens helsetjeneste

2.Pasientbehandling og kvalitet

3.Tilbudet til den samiske befolkning 

4.Oppgavedeling og samarbeid

5.Samhandling

6.Bemanning og kompetanse

7.Forskning og innovasjon

8.Økonomi

9.Teknologi

10.Bygg og kapasitet

Høringsutkastets kapitler



Hva vet vi om 2035?







De viktigste områdene

• Samhandling

• Bemanning

• Kapasitet

• Teknologi



Trinnvis framskriving Helse Nord RHF – Liggedøgn
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Drift vs investeringer

Investeringer

Bygg: Ca 10.5 milliarder neste 9 år

IKT: ca 1.5 – 2 milliarder

MTU: ca 3 milliarder
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helseforetak

universitetssykehus

frivillig organisasjon

avtalespesialist

Utdanningsløp/utdanningsplan
?



Ytterligere en utfordring
• Er det tilstrekkelig vilje til å tenke og satse regionalt?

«Det må være et mål at så mange som mulig av landsdelens framtidige 
legespesialister får deler av sin utdanning i Tromsø. Det bidrar til 
sammenheng og god faglighet i en stadig mer fragmentert helsetjeneste.»

Lars Vorland i fredagsbrev 1. juni 2018



Stormottakere av helsetjenester

«5 % gruppen» hadde årlig i snitt 17 kontakter, 19 dager liggetid, fikk 
behandling for 3,5 ulike hoveddiagnoser, og 56% av pasientene hadde en eller 
flere reinnleggelser 

Vi må arbeide annerledes: 
• En sårbar gruppe
• Eldre pasienter med flere kroniske tilstander
• Vi arbeider suboptimalt og for lite integrert i dag
• Bruker mye ressurser på få pasienter



Samarbeid om de som trenger det mest

• Mye vi ikke vet og mye vi kommer 
til å lære
– Hvor finner vi pasientene

• I sykehusets systemer?

• Hos fastlegene

• I medikamentregisteret?

• Utfordrer nivåene, personvern og 
finansiering



Psykisk helse og rus





Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset 
Nord-Norge 

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Sykehusapotek Nord

Helse Nord IKT



Høring

• Sendt ut bredt i hele Nord-Norge 6. juli

• Høringsfrist 15. oktober

• Styreorientering om høringsuttalelser 25. 
oktober

• Endelig styrebehandling medio desember




