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Covid-19 pandemien: Hvordan er 
tjenestetilbudet påvirket og er det 
grupper som er blitt særlig rammet?
Nordlandssykehuset HF







• Iverksatt : 
• BUPA andel digitale konsultasjoner 7 % ved inngang, 24 % ved utgang 2020.
• Akuttenhet for ungdom: Styrkning overlege, strukturering av forløp og kortere liggetid. 

Og overføring av flere pasienter fra Akuttenhet for ungdom (16-18 år) til Regional enhet 
for psykoser når akuttforløpet er avsluttet men det fortsatt er behov for behandling.

• Kortidsenhet ungdom, elektiv sengepost: Opprettet «intermediærseng» fra sept 2020 
for raskere overføring av aktuelle pasienter fra akuttenhet, der behovet er større enn hva 
som er i et akuttforløp. I tillegg økt strukturering av forløp ihht pakkeforløp, og dermed 
redusert liggetid.

• Videre tiltak BUPA poliklinikker 
• Fortsatt innsats med overføring til solide digitale tilbud i poliklinikker og spesialenheter.
• Reduksjon i hjemme-oppfølging (ambulering), har også økt kapasiteten da behandlerne 

bruker mindre tid på reise.
• Organisasjonsendring igangsatt for å styrke poliklinisk aktivitet ved at ambulant enhet og 

familieenhet i Bodø slås sammen med poliklinikk Bodø. Tilsvarer en økning i stillinger til 
poliklinikk på ca 10. Organisasjonsendringen vil kunne gi effekt mot slutten av 2021.

• Økt aktivitet gjennom økt strukturering av forløp og økt innsats. 

Tiltak BUPA:



Hvilket mandat trenger vi for å 
revidere utviklingsplanene i en 
prioritert retning?
Nordlandssykehuset HF





Sykehusbyggs veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner
• Alle helseforetak skal ha utviklingsplaner

• Det overordnete målet er å legge til rette for en god og framtidsrettet 
pasientbehandling og god bruk av ressurser
• Arbeidet med utviklingsplanene må ta utgangspunkt i RHFenes lovpålagte ansvar, nasjonale og 

regionale føringer og understøtte en tjenesteutvikling i regionene i tråd med framtidig behov 
for helsetjenester, god kvalitet og effektiv utnyttelse av samlede ressurser.

• Utviklingsplanen skal beskrive dagens situasjon, virksomhetens profil sammenlignet med andre 
HF og hvilke strategiske og overordnete føringer som er gjeldende. 

• Deretter skal utviklingsplanen beskrive hvilke trender som åpner for endringer før det gjøres en 
framskrivning

• Dette er grunnlaget for å velge utviklingsretning for virksomheten og for å 
prioritere nødvendige tiltak.

• Utviklingsplanen vil typisk ha en planhorisont på 10-15 år.



• Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020-2023

• Helse Nords regionale utviklingsplan 
2035

• Oppdragsdokument fra Helse Nord 
RHF til helseforetakene

• Økonomisk langtidsplan i Helse 
Nord 2021-24

• Regional kvalitetsstrategi 2020-25

• Regional forsknings- og 
innovasjonsstrategi 2020-25 

Aktuelle nasjonale og regionale 
strategier/føringer

https://www.regjeringen.no/contentassets/95eec808f0434acf942fca449ca35386/no/pdfs/stm201920200007000dddpdfs.pdf
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regional-utviklingsplan-2035
https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/oppdragsdokument
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Plan%20for%20Helse%20Nord/%C3%98konomisk%20langtidsplan%20i%20Helse%20Nord%202021-2024%20inkludert%20investeringsplan%202021-2028.pdf


• Satsningsområder
• Bytte ut elle revidere

• Målsetninger

• Hovedprioriteringer

• Tiltak

• Grunnmurselementer
• Revidere allerede innfridde 

målsetninger/tiltak

• Nå-situasjonen 
• Oppdatere data til 2020-21

Hva skal revideres?



Milepælsplan

Nov-feb. 2021

Innledende 
prosess i 
klinikker, 
staber og 

brukerutvalg 
og 

ungdomsråd

Feb.- mars 
2021

Bearbeiding av 
innspill i 

direktørens 
ledergruppe 

før drøfting av 
satsningsområ

der i styret

Mars 2021

Styredrøfting –
revisjon av 
satsnings-
områdene

Mars-juni 
2021 

Arbeid med å 
definere 

satsnings-
områdene og 
grunnlag for 

prioriteringer 
og tiltak

Juni 2021

Strategiske 
satsningsområ

der med 
tilhørende 

prioriteringer  
vedtas i styret.

August-nov 
2021

Tiltak for 
strategiske 

satsningsområ
der og revisjon 
av kapittel 2, 
3, 6. drøftes i 

styret.

Desember 
2021 

Styret vedtar 
revidert 

utviklingsplan.



Foreslåtte satsningsområder: 
• Klinisk samhandling
• Beredskap og akuttfunksjoner
• Kreftomsorg og palliasjon
• Ungdomsmedisin og gode 

overganger
• Omsorg og ivaretakelse -

arbeidsmiljø

Rullering av strategisk 
utviklingsplan:
• styresak 100-2020
• styresak 025-2021

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202018/1212-2018/Styresak%20091-2018%20Nordlandssykehusets%20strategiske%20utviklingsplan%20%E2%80%93%20veien%20videre_m%20vedlegg.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202019/11.%20desember/Styresak%20108-2019%20Status%20for%20arbeide%C2%A0med%20Nordlandssykehusets%20strategiske%20utviklingsplan.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202020/10.%20november/Styresak%20088-2020%20Status%20for%20arbeidet%20med%20Nordlandssykehusets%20strategiske%20utviklingsplan%20m_vedlegg.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202020/15.%20desember/Styresak%20100-2020%20Rullering%20av%20Nordlandssykehusets%20Strategiske%20utviklingsplan.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202021/17.%20mars/Styresak%20025-2021%20Rullering%20av%20Nordlandssykehusets%20Strategiske%20utviklingsplan%20%E2%80%93%20dr%C3%B8fting%20av%20strategiske%20satsningsomr%C3%A5der.pdf



	Webinar for styrene i Helse Nord
	Covid-19 pandemien: Hvordan er tjenestetilbudet påvirket og er det grupper som er blitt særlig rammet?
	Slide 3 
	Slide 4 
	Tiltak BUPA:
	Hvilket mandat trenger vi for å revidere utviklingsplanene i en prioritert retning?
	Slide 7 
	Sykehusbyggs veileder for arbeidet med utviklingsplaner
	Aktuelle nasjonale og regionale strategier/føringer
	Hva skal revideres?
	Milepælsplan
	Slide 12 
	Slide 13 

