
Helsepolitiske prioriteringer – hva er viktigst 

i arbeidet med utviklingsplanene

1

Helse Nord - Styreseminar 25. mars 2021 

Espen Aasen, Helse- og omsorgsdepartementet



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Skape pasientens helsetjeneste 

på en bærekraftig måte!



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Redusere unødvendig  

venting og variasjon

i kapasitetsutnyttelsen

Prioritere psykisk helsevern  

og tverrfaglig spesialisert  

rusbehandling

Bedre kvalitet

og pasientsikkerhet
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Kompetanse-

løft 2025
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Plansystemet



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Etablering av 
helsefelleskap

2021 2022 2023

Utarbeidelse innspill fra helsefellesskap til 
NHSP

Arbeid med lokale utviklingsplaner (samhandling, 
psykisk helsevern, teknologi, akuttmedisinske 

tjenester, kompetanse)

Arbeid med regionale utviklingsplaner

Arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027

Planlegge og utvikle tjenester i helsefellesskap for fire prioriterte pasientgrupper

Planprosesser



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 

Mål: skape pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte

✓ Samhandling

✓ Psykisk helsevern

✓ Akuttmedisinske tjenester

✓ Teknologi

✓ Kompetanse



Innføring av Helsefellesskap Utadvendte sykehus



Helse- og omsorgsdepartementet

Helsefelleskapene:

✓ Prioritere utvikling av tjenester til fire prioriterte grupper

✓ Gjennomgå akuttmedisinske tjenester

✓ Sette mål for kompetansedeling på tvers

✓ Spille inn til neste Nasjonale helse- og sykehusplan

Helseforetakene:

✓ Sette mål for flytting av tjenester hjem

✓ Lage plan for å dekke kompetanse- og personellbehov

✓ Gjennomgå akuttmottak

✓ Bruke tverrfaglige oppsøkende behandlingsteam

✓ Utadvendte sykehus
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Aktuelle spørsmål?
1. Hvem og hvor mange er disse pasientene – i dag, i 

2025, i 2035?

2. Hvordan ser forløpet på tvers av sykehus, kommune 

og fastlege ut i dag?

3. Hvordan kan forløpet gjøres mer bedre og/eller mer 

effektivt? Hvem kan dere lære av?

4. Hvordan kan dere kartlegge gevinster og kostnader 

over hele pasientforløpet - både på kort og lang sikt? 

5. Hvordan bør kompetanse utvikles og budsjettmidler 

fordeles de neste årene? 

6. Ahus: Hvordan opptrer et utadvendt sykehus i dette 

arbeidet?

Hvilken felles planleggingsprosess må til for å svare 

på disse spørsmålene?



Helse- og omsorgsdepartementet

Styringsdata

Digitale 
forutsetninger

Finansiering

Pedagogikk

Veiledning

Regulering
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Helsemyndighetene skal støtte



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Mange gode eksempler som kan 
deles:
✓ Sikkerhetspsykiatri – felles 

botilbud i Skien
✓ Fonna – bedre arbeidsdeling 

og en vei inn 
✓ FACT Lofoten

Et presserende utfordringsbilde
En tydeligere struktur

I et helsefellesskap nær deg:
Agendapunkt ASU okt 2021:
✓ Prosjekt for utvikling av 

tjenester for personer 
med alvorlige psykiske 
lidelser. Prosjekteier: 
Kommunalsjef X og 
klinikkdirektør Y.

✓ Plan for gjennomføring av 
prosjekt for integrerte 
helsetjenester

✓ Bedre styringsinformasjon og 
fremskrivningsverktøy

✓ Bedre støtte fra 
helsemyndighetene

✓ Et bedre plansystem
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Barn og unge Personer med 

alvorlige psykiske 

lidelser og 

rusproblemer

Personer med flere 

kroniske lidelser

Skrøpelige eldre



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Skape pasientens helsetjeneste 

på en bærekraftig måte!
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