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Utviklingsplaner

• Hvordan tenker vi?
– Vår plass i regionen/nasjonalt

– Våre særtrekk

– Våre oppgaver

– Våre muligheter

«Det er ganske gøy å gjøre det umulige»
Walt Disney (1901-1967)



Pasientens helsetjeneste

• Flere tjenester i pasientens hjem

• Sentralisering / desentralisering 

– (tenke stort og smått samtidig, eksempel desentralisert 
dialyse i kombinasjon med e-helse)

• Spisskompetanse i små sykehus, tydelige føringer og 
tilrettelegging for samarbeid

• Oppdragsdokumentet må legge til rette for 
innovasjon, utvikling og nytenkning for å nå målene

• Samarbeid med Helse Nord IKT



Utvikling av helsetjenester til den samiske 
befolkningen

• Helse Nord må være bindeledd mellom FIN og 
andre interessenter

• Tydelig ansvarsfordeling

• FIN har nasjonal kompetanse innen psykiatri, 
ønsker å utvikle dette også innen geriatri og 
fysikalsk medisin og rehabilitering

• Tolketjenester nasjonalt, regionalt og lokalt



Bemanning og kompetanse

• Tydelig føringer og samarbeid
• Hva skal små sykehus ha av kompetanse
• Overordnet regional plan for kompetanse
• FIN planlegger en større gjennomgang av 

kompetanse med fokus på hva som er behovet i 
10-20 års perspektiv

• Samarbeid opp mot utdanningsinstitusjoner
• Regionalt samarbeid på LMS (FIN kan tilby kurs på 

samisk, andre foretak kan tilby oss deltakelse der 
vi ikke har kompetanse/kapasitet)



Forskning og invasjon

• Regionalt samarbeid står høyt på ønskelisten

• FIN kan bidra i kliniske studier drevet av andre 
foretak, eksempelvis rekruttere pasienter og 
gjøre lokal diagnostikk. Forutsetter at andre 
kan bidra med nødvendig 
forskningskompetanse og støtteapparat som 
små foretak ikke har



Teknologi, informasjonssikkerhet og beredskap

• Kompetansen er utfordrende å rekruttere
• Små foretak, trusselbildet er ikke mindre
• Samarbeid mellom foretak, regionale tiltak?

• Forsterke beredskapsorganisasjonen
• Beredskap: bør vi være mer like?

• Hva skal vi klare selv?
– Teknologi mer avansert, hvilke ressurser og 

kompetanse kan vi dele?



Samhandling

• Mye må skje lokalt

• Noe må skje regionalt

• Brukerinvolvering på alle nivå

• Løfte praksiskonsulentordningen regionalt?



Hva trenger vi fra Helse Nord RHF

• Regional kompetanseplan/framskriving/behov

• Samarbeid i et langsiktig perspektiv

• Innovasjon: sammen eller hver for oss?

• Optimale forhold for å utvikle oss mot kjente 
og ukjente mål

“Times and conditions change so rapidly that we 
must keep our aim constantly focused on the future.”

Walt Disney (1901-1967)
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