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Agenda styringsgruppemøte 6. mars

Innledning/status
Aktivitetsframskrivning 2035 – forventet aktivitetsoverføring til
kommunehelsetjenesten – ytterligere gjennomgang av
forutsetninger og konklusjon
Samhandling med primærhelsetjenesten – mulige tiltak
Eventuelt

Vedlegg i styresak 107-2017 Regional utviklingsplan 2035 - mandat

Styringsgruppen består av ledergruppen i Helse Nord med tillegg av representant fra regionalt
brukerutvalg og konserntillitsvalgte/konsernverneombud.
Styringsgruppens ansvar og rolle:
• Utøve styring og ha godkjennende ansvar på vegne av prosjekteier
• Ivareta den nasjonale dimensjonen av prosjektet
• Ha det overordnede ansvar for avgjørelser i henhold til prosjektmandat og følge opp
prosjektets leveranser i tråd med dette
• Ha ansvar for å fatte avgjørelser underveis i prosessen
• Være et forum der prosjektleder kan ta opp og diskutere utfordringer
• Peke ut dialogfora i forhold til interessenter i prosjektet
• Peke ut mindre referansegrupper eller personer med spisskompetanse ved behov
• Peke ut eventuelle arbeidsgrupper innen aktuelle tema for prosjektet
• Bidra til å sikre ressurser
• Sikre nødvendig kommunikasjon og forankring
• Leder for styringsgruppen fronter prosjektet eksternt

Utviklingsplanens formål – hva skal den hjelpe oss med?

•

Sette retning

•

Gi føringer

•

Være et felles utgangspunkt for utvikling og
organisering av spesialist-helsetjenesten i
landsdelen
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Framdriftsplan
2017
Faser og aktiviteter

des

2018
jan

feb

mar

apr

mai

jun

Fase 1: Oppstart
Fase 2: Datainnsamling, analyse og utredning
Nåsituasjonsanalyse
Kartlegge kapasitetsfremskrivinger
Gjennomgang av eksisterende planer i Hfene

Fase 3: Løsninger for sørge-for-ansvaret
Utarbeide kritiske spørsmål som må besvares
Gjennomgang og evaluering av tiltak
Prioritering av tiltak

Fase 4: Konsekvenser og risiko
Fase 5: Anbefaling av løsning
Tema for prosjektgruppen

26. april: oppsummering
av temadager

17. jan og 8. feb.:
aktivitet/kvalitet
27. februar og 22.
mars: bemanning

Prosjektgruppemøter
Styringsgruppemøter
Direktørgruppemøter

04. jan 17. jan
05. des
07. des

09. jan

08. feb
06. feb

24. jan

27. feb

22. mar

06. mar
16. mar

06. mar

13. april: areal
og økonomi

23. mai: gjennomgang
av rapportutkast

13. apr 26. apr
03. apr

6. juni: korrigering
innspill

23. mai 06. jun
08. mai
08. mai

12. jun

Løsningsskisse – metodisk gjennomgang

Utfordring mot 2035 – aktivitetsvekst og økende gap mellom behov
og eksisterende kapasitet for bemanning og areal
Aktivitet

Dagens situasjon

2017
•
•

Organisering
Beskrivelse

Aktivitet
•
•
•
•

Kvalitet

200

200

100

100

2016

2035

•
•

2035

Areal

100

200

Økonomi
2016
100

Areal

Tiltak for å lukke gapet på en god måte
Aktivitet
Kvalitet
Variasjon
Samhandling
(Kronikere)
Egenbehandling
Forbruksnivå

2016

Kvalitet
200

•
•
•
•
•
•

Medisinsk kvalitet
Pasient-opplevd kvalitet
Sentralisering /
desentralisering
Samhandling med
primærhelsetjeneste
Prosedyrer og avvik
Samiske perspektiv

2035

Areal
•

2035

100

2016

•
•

Økonomi

200

Bemanning

Behandling
Forskning
Utdanning
Undervisning av
pasienter og pårørende

Behov
Null-alternativ

Bemanning

Kapasitetsutnyttelse

2016

2035

Bemanning
•
•
•
•
•
•
•

Økt utdanningskapasitet
Økt stillingsprosent
Forskning
Jobbglidning
Beredskap/produksjon
Standardisert utstyr
Robotisering og kunstig int.

Muliggjørere
IKT, MTU, innovasjon og finansieringsordninger

Økonomi
•
•
•

Felles innkjøp
Helse Nords rolle –
styringsdialog
Produktivitetsutvikling
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Aktivitetsframskriving – Kort påminnelse om metode

•

•

•

•

Aktivitetsdata for 2015 for hver ICDkategori framskrives basert på SSB
MMMM nivå
Her benyttes 1-årig alder og separering av
kjønn både i aktivitetsdata fra HF-ene i
regionen og i befolkningsdata
Framskrivingen er derfor et speilbilde av
dagens aktivitetssammensetning, men
gjennomsnittlig forbruk per pasient
endres ettersom alderssammensetningen
endres
Kvalitative justeringer gjøres for hver ICD10 kategori, og skal ta høyde for endringer
i sykelighet, etterspørselsvekst, overgang
til dagbehandling og pasienthotell og
overføring til primærhelsetjenesten

Kilde: Samordninger av framskrivinger (2017)

Trinn 1 - matematikk

Pasient
data
NPR

Befolkn
ingsdata
SSB

Demografisk framskrevet aktivitet
døgnopphold og liggedøgn,
dagopphold og polikliniske
konsultasjoner for grupper av
pasientenes hovedtilstand

Trinn 2 – Kvalitative vurderinger utover demografi
•
•
•
•

Sykelighets- og tilbudsendringer
Omstillingstiltak i forhold til behandlingsnivåer
Samhandling med primærhelsetjenesten
Generelle observerte endringer i trender

Trinn 3 – Estimere kapasitets- og arealbehov på funksjonsnivå
•
Forutsetning om utnyttelsesgrader og åpningstider
•
Forutsetninger om arealstandarder for rom

Demografisk og skjønns-messig
framskrevet døgn-opphold og
liggedøgn, dag-opphold og
polikliniske kon-sultasjoner for
grupper av pasientenes
hovedtilstand

Usikkerhet i aktivitetsframskrivingene – forskjeller mot lokale framskrivinger

•

•

Framskrivingene her vil kunne variere fra
resultatene i de lokale framskrivingene som er
foretatt da det kan være ulike forutsetninger
for åpningstider og utnyttingsgrader etc.
avhengig av størrelse og geografisk
beliggenhet for enheten som framskrives
De fleste lokale framskrivingene tar
utgangspunkt i 2014. Denne forutsetningen er
forlatt for somatisk sektor der det er 2015data som er utgangspunktet for en
framskriving til 2030 og 2035

•

Enkelte lokale prosjekter har lagt inn
ambisjoner om å «hente hjem» noen av
pasientene fra eget bostedsområde som
behandles i andre HF. Dette gjelder både
Helgelandssykehuset HF (HSYK) og FSH

Trinnvis framskriving Helse Nord RHF – Liggedøgn
600

Tall i tusen

+47%

-23%
15

400

482
45

7

139

24

329

-12%
35

372
30

14

327

200

0

År 2015

Demografi

Epidemiologi

År 2035 - før
effektivisering

Kommune

Fra dagtil døgnkir

Fra ikke- kir
DRG til poli

Effektivisering År 2035 - etter
Til
effektivisering pasienthotell

Til obs enhet År 2035 - etter
overføring /
effektivisering

12
Effektive senger: variasjon
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord
6,000

5,814

5,734

5,733

5,655

5,655

3,000
2,250
1,425

0

2012

2,215
1,242

1,441

2,246

2,178
1,181

2013

Kilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten – Somatikk - Kapasitet

1,409

2014

1,139

1,405

2015

2,192
1,141

1,400

2016

1,118

13
Effektive senger: utvikling over tid (per 1000 innbyggere)

2.8
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord
2.4

2.0
0.0
2012

2013

Kilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten – Somatikk - Kapasitet

2014

2015

2016

14
Effektive senger: andel kirurgiske og medisinske senger

Andel kirurgiske senger
Andel medisinske senger

Helse Sør-Øst

43

57

Helse Vest

42

58

Helse Midt-Norge

43

57

35

Helse Nord
0

Kilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten – Somatikk - Kapasitet

65
50

100

Trinnvis framskriving UNN – liggedøgn
UNN HF
400

Tall i tusen

+46%

0

-22%
8

156

64

År 2015

Demografi

228

Epidemiologi År 2035 - før
effektivisering

21

Kommune

-11%
3

9

Fra dagtil døgnkir

17

178

14

6

158

Fra ikke- kir Effektivisering År 2035 - etter
Til
Til obs enhet År 2035 - etter
DRG til poli
effektivisering pasienthotell
overføring /
effektivisering

Tromsø
400

+46%
200

0

118

48

År 2015

Demografi

-21%
7

172

Epidemiologi År 2035 - før
effektivisering

14

2

Kommune

Fra dagtil døgnkir

-11%
6

13

136

10

4

122

Fra ikke- kir Effektivisering År 2035 - etter
Til
Til obs enhet År 2035 - etter
DRG til poli
effektivisering pasienthotell
overføring /
effektivisering

Trinnvis framskriving UNN – Liggedøgn
Harstad

Tall i tusen

50

0

+46%

-25%
1

24

10

År 2015

Demografi

35

Epidemiologi År 2035 - før
effektivisering

4

Kommune

-13%

1

2

Fra dagtil døgnkir

2

26

2

1

23

Fra ikke- kir Effektivisering År 2035 - etter
Til
Til obs enhet År 2035 - etter
DRG til poli
effektivisering pasienthotell
overføring /
effektivisering

Narvik
40

+43%
20

0

11

4

År 2015

Demografi

-25%
0

16

Epidemiologi År 2035 - før
effektivisering

2

0

Kommune

Fra dagtil døgnkir

-14%
1

1

12

1

1

10

Fra ikke- kir Effektivisering År 2035 - etter
Til
Til obs enhet År 2035 - etter
DRG til poli
effektivisering pasienthotell
overføring /
effektivisering

Trinnvis framskriving Helse Nord RHF– Dagopphold
100,000

+49%
1,971
33,927

0

År 2015

2,608

50,714

12,208

Demografi

Epidemiologi

Dagkirurgi overført fra døgn

År 2035 - etter effektivisering

Trinnvis framskriving Helse Nord RHF – Polikliniske konsultasjoner
1,000

+19%
844

+25%

800

25
600

569

-7%

711

123

58

786

Overføring
til kommune

År 2035 - etter
andre faktorer

10

118

400

200

0

År 2015

Demografi

Epidemiologi

År 2035 - før
andre faktorer

Overført fra døgn

1 % årlig økning

År 2035 - før
overføring til
kommune

Økning i antall polikliniske konsultasjoner per år og helseforetak som følge av endret
omstilling mot primærhelsetjenesten
12%
8%
Endret antall polikliniske konsultasjoner i 2035 for ulike omstillinger, henholdsvis 12 %, 8 %, 4 % og 0 %

4%
0%

Budsjettert omstilling
i framskrivingen

9,38 %

8,83 %

7,66 %

8,01 %

Økning/reduksjon i forhold til
innberegnet i framskrivingene

40,000
26,554
20,000

0

14,317
4,580
1,173
-2,233

9,499

7,986

13,288

6,845

5,197
895

22
-628

-3,406

-8,100
-13,245
-20,000

FSH

Kilde: Aktivitets- og kapasitetsframskrivning ,Helse Nord RHF 2015 – 2035 (2017)

HSH

NLSH

UNN

Økning i antall liggedøgn per år og helseforetak som følge av endret omstilling mot
primærhelsetjenesten

8%

Endret antall liggedøgn i 2035 for ulike omstillinger, henholdsvis 12 %, 8 %, 4 % og 0 %
Budsjettert omstilling
i framskrivingen

9,99 %

10,57 %

12%
4%

9,15 %

9,06 %

0%

Økning/reduksjon i forhold til
innberegnet i framskrivingene

30,000
20,648
15,000

12,246
3,581
1,188

0

5,974

3,967
1,552
-863

-1,205

11,536

6,890

6,382

1,535
-3,821

2,425

-6,687

-15,000

FSH

Kilde: Aktivitets- og kapasitetsframskrivning ,Helse Nord RHF 2015 – 2035 (2017)

HSH

NLSH

UNN

Økning i antall senger per år og helseforetak som følge av endret omstilling mot
primærhelsetjenesten

12%
8%

Endret antall senger i 2035 for ulike omstillinger, henholdsvis 12 %, 8 %, 4 % og 0 %
Budsjettert omstilling
i framskrivingen

9,99 %

4%

10,57 %

9,15 %

0%

9,06 %

Økning/reduksjon i forhold til
innberegnet i framskrivingene

100
67
40

0

4

12

19
5

13

-3

-4

37

22

21

8

5
-12

-22

-100

FSH

Kilde: Aktivitets- og kapasitetsframskrivning ,Helse Nord RHF 2015 – 2035 (2017)

HSH

NLSH

UNN

Noen usikkerheter har stor betydning – åpningstider

•

Figuren viser at ulike åpningstider gir
betydelige utslag på den polikliniske
kapasiteten for kategorien «Annen
poliklinikk» med en variasjon fra 92 rom
med 6 timer åpent og 55 rom med 10
timer åpent.

Sykehusbygg legger til grunn basis utnyttelsesgrad i sine beregninger av
kapasitetsbehov 2035 i Helse Nord, mens Helse Sør-Øst har vedtatt høy
utnyttelsesgrad som grunnforutsetning ved nye utbyggingsprosjekter
Basis utnyttelsesgrad

Høy utnyttelsesgrad

Normalsenger

85 %

90 %

Observasjonssenger

75 %

80 %

Pasienthotell

75 %

75 %

Sengeplasser

* Kilde:
SINTEF-rapport A26321

23

Sykehusbygg legger til grunn basis utnyttelsesgrad i sine beregninger av
kapasitetsbehov 2035 i Helse Nord, mens Helse Sør-Øst har vedtatt høy
utnyttelsesgrad som grunnforutsetning ved nye utbyggingsprosjekter
Basis utnyttelsesgrad

Høy utnyttelsesgrad

Drift dager/år

230

240

Drift timer/dag

8

10

240

240

Drift dager/år

230

240

Drift timer/dag

7

10

Minutter per konsultasjon

45

45

Drift dager/år

230

240

Drift timer/dag

8

10

90-180**

90-180**

Dagplasser

Minutter per konsultasjon
Poliklinikk

Operasjonsstuer

Minutter per operasjon*

* Operasjonsstuetid, ekskl. rengjøring/klargjøring
** For OUS er det lagt til grunn en snitt operasjonsstid på 180 minutter. For DS/LDS er lagt til grunn en
snitt operasjonstid på 90 minutter pga stor andel dagkirurgi
Kilde:
SINTEF-rapport A26321
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Tiltak samhandling

• Helse Nord vil bidra til å sette kommunehelsetjenesten bedre i stand til å ivareta
sine pålagte oppgaver gjennom et tettere samarbeid og utvidelse av allerede
etablerte samarbeidsfora og gjennom pilotering av alternative modeller for
finansiering, samlokalisering og samorganisering.
• Helse Nord vil legge til rette for en tettere dialog og bedre henvisningspraksis
mellom fastleger og sykehusleger knyttet til både akutte og elektive pasienter.
Dette søkes oppnådd gjennom standardiserte henvisninger og regelmessige møter
mellom fastleger og sykehusleger i hvert sykehusområde. Det skal alltid være en
lett tilgjengelig vakttelefon i sykehus/helseforetak for dialog om
behandlingsalternativer, inkludert eventuell innleggelse eller øyeblikkelig hjelp time
på poliklinikken.
• Helse Nord vil….. Kfr dialogen med det samiske miljøet
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Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren

Teknologisk utvikling, demografiske
endringer, medisinsk utvikling,
arbeidsdeltagelse, befolkningens
helsetilstand og inntektsutviklingen vil
hver for seg og sammen endre
helsesektoren

Ut over dette er det en rekke
endringskrefter som har effekt, som er
mindre usikre eller har lavere effekt for
sektoren:

I dette scenarioprosjektet er det vurdert
sentrale endringskrefter og hvordan disse
vil påvirke framtidig etterspørsel etter og
tilbud av helsepersonell

• Eldrebølgen

Mindre usikre:

• Strengere prioritering av offentlige
budsjetter
• Urbanisering

Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. Rapport 1-2018 (SA, 2018)

© 2014 Deloitte AS

Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – endringskrefter
Stor grad av
usikkerhet

Viktig for tilbud og
etterspørsell etter
helsepersonell

Lite viktig for tilbud og
etterspørsell etter
helsepersonell

Liten grad av
usikkerhet
Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. Rapport 1-2018 (SA, 2018)

© 2014 Deloitte AS

Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – endringskrefter
Stor grad av
usikkerhet

Viktig for tilbud og
etterspørsell etter
helsepersonell

Lite viktig for tilbud og
etterspørsell etter
helsepersonell

Liten grad av
usikkerhet
Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. Rapport 1-2018 (SA, 2018)

© 2014 Deloitte AS

Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – endringskrefter
Stor grad av
usikkerhet

Viktig for tilbud og
etterspørsell etter
helsepersonell

Lite viktig for tilbud og
etterspørsell etter
helsepersonell

Liten grad av
usikkerhet
Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. Rapport 1-2018 (SA, 2018)

© 2014 Deloitte AS

Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – sentimentet i
befolkningen og effekter for samfunnet
Mye

Effektivitetssamfunnet
• Teknologisk satsing

1. Teknologi i offentlig sektor

• Effektiviseringstiltak
• Digital selvtest erstatter fastlege
• Offentlig kjøp av private– rurale strøk
• Deling og kobling av helsedata

Lite
Uendret

2. Offentlig satsing på helse og omsorg

Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. Rapport 1-2018 (SA, 2018)

Høyere
© 2014 Deloitte AS

Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – sentimentet i
befolkningen og effekter for samfunnet

1. Teknologi i offentlig sektor

Mye

Trygghet framfor alt
• Individet og pasientkontakt i fokus (trivsel >
produktivitet)
• Fri bosetting, med likt tilbud til alle
• Skepsis til nye løsninger
• Helsedata på lukket, lokal server
• Utdanner flere og importerer arbeidskraft

Lite

• Helse er lønnsledende, økonomien faller

Uendret

2. Offentlig satsing på helse og omsorg

Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. Rapport 1-2018 (SA, 2018)

Høyere
© 2014 Deloitte AS

Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – sentimentet i
befolkningen og effekter for samfunnet

1. Teknologi i offentlig sektor

Mye

Lite

Livsstil på eget ansvar

Trygghet framfor alt

•

Konkurranseutsetting

•

Fastlege og henvisningspraksis i fokus

• Individet og pasientkontakt i fokus (trivsel >
produktivitet)

•

Refusjonspraksis fra privat behandling

• Fri bosetting, med likt tilbud til alle

•

Innovasjon og vekst i privat sektor

• Skepsis til nye løsninger

•

Piloter og handlingsplaner følges ikke opp

• Helsedata på lukket, lokal server

•

Frykt for å behandles i det offentlige

• Utdanner flere og importerer arbeidskraft

•

Klasseskille

• Helse er lønnsledende, økonomien faller

Uendret

2. Offentlig satsing på helse og omsorg

Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. Rapport 1-2018 (SA, 2018)

Høyere
© 2014 Deloitte AS

Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – sentimentet i
befolkningen og effekter for samfunnet
Mye

Effektivitetssamfunnet
• Teknologisk satsing

1. Teknologi i offentlig sektor

• Effektiviseringstiltak

Lite

• Digital selvtest erstatter fastlege
• Offentlig kjøp av private– rurale strøk
• Deling og kobling av helsedata

Livsstil på eget ansvar

Trygghet framfor alt

•

Konkurranseutsetting

•

Fastlege og henvisningspraksis i fokus

• Individet og pasientkontakt i fokus (trivsel >
produktivitet)

•

Refusjonspraksis fra privat behandling

• Fri bosetting, med likt tilbud til alle

•

Innovasjon og vekst i privat sektor

• Skepsis til nye løsninger

•

Piloter og handlingsplaner følges ikke opp

• Helsedata på lukket, lokal server

•

Frykt for å behandles i det offentlige

• Utdanner flere og importerer arbeidskraft

•

Klasseskille

• Helse er lønnsledende, økonomien faller

Uendret

2. Offentlig satsing på helse og omsorg

Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. Rapport 1-2018 (SA, 2018)

Høyere
© 2014 Deloitte AS

Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – sentimentet i
befolkningen og effekter for samfunnet

1. Teknologi i offentlig sektor

Mye

Lite

Effektivitetssamfunnet

Konkurransedyktig velferd

• Teknologisk satsing

• Teknologisk satsing

• Effektiviseringstiltak

• Utvikling i fokus

• Digital selvtest erstatter fastlege

• Populært med helseutdanning

• Offentlig kjøp av private– rurale strøk

• Deling og kobling av helsedata (forskning
og forebygging)

• Deling og kobling av helsedata

• Importerer pasienter, eksporterer teknologi
• Skyver ut andre næringer
• Misnøye blant unge

Livsstil på eget ansvar

Trygghet framfor alt

•

Konkurranseutsetting

•

Fastlege og henvisningspraksis i fokus

• Individet og pasientkontakt i fokus (trivsel >
produktivitet)

•

Refusjonspraksis fra privat behandling

• Fri bosetting, med likt tilbud til alle

•

Innovasjon og vekst i privat sektor

• Skepsis til nye løsninger

•

Piloter og handlingsplaner følges ikke opp

• Helsedata på lukket, lokal server

•

Frykt for å behandles i det offentlige

• Utdanner flere og importerer arbeidskraft

•

Klasseskille

• Helse er lønnsledende, økonomien faller

Uendret

2. Offentlig satsing på helse og omsorg
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Framskriving av behov og beholdning – Demografisk framskriving av
behov og framskriving av beholdning gitt uendret andel av sysselsatt
befolkning
Leger med og uten spesialisering
60

Gjennomsnitt 2040

57

+87%
43

30

Sysselsatte 2016
Konkurransedyktig velferd 2040

47
39

Trygghet framfor alt 2040

+97%

Livsstil på eget ansvar 2040

29

23

Effektivitetssamfunnet 2040

0

Sykepleiere og spesial sykepleiere

Helserelaterte yrker
150

300
+90%
186
150

224
185

+135%
167 167

91

+34%
68

98
29

0

+160%
71 76

35

0

Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. Rapport 1-2018 (SA, 2018). Helserelaterte Yrker: Radiograf, Bioingeniør, Reseptar, Protese- og tanntekniker,
Helsesekretær, Ambulansepersonell, Helse- og miljøarbeider, Tannpleiere
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Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – beskrivelse av
scenarioene

1. Teknologi i offentlig sektor

Mye

Lite

Effektivitetssamfunnet

Konkurransedyktig velferd

1) Offentlig sektor tar i bruk
teknologiske løsninger og sentraliserer
fordi stadig flere bor i de største byene.
Digital selvtest tar over for fastlege, og
helsedata deles med andre aktører. Det er
økte ulikhet i samfunnet

1) Offentlig sektor tar i bruk alle
arbeidsbesparende og velferdsfremmende
teknologiske løsninger. Det er tre
supersykehus, og primærhelseteam og
avtalespesialister dekker behovet i mindre
sentrale områder. Det deles helsedata for
forskning og forebygging, og det er
populært med helseutdanning

2) Offentlig pengebruk i helsesektoren er
uendret, men det offentlige går foran og
oppmuntrer til å ta i bruk ny teknologi.
Private aktører brukes til å dekke rurale
strøk

Livsstil på eget ansvar
1) Det offentlige har ikke klart å utnytte
teknologiske løsninger. Piloter og
handlingsplaner følges ikke opp, og det er
liten gjennomføringsevne sentralt. Det er
fortsatt desentralisert struktur. Private
aktører adopterer ny teknologi, deler
helsedata og bygger store sentrale enheter.
Det er frykt for å behandles i det offentlige
2) Uendret satsing på helse fører til udekkede
behov, økte sosiale forskjeller og grobunn
for private aktører

Uendret

2) Økt andel eldre, gir vedvarende
gjennomslag for økt satsing på helse og
omsorg. Men det skyver ut andre næringer
og det er misnøye blant unge

Trygghet framfor alt
1) Fokus på digital sårbarhet og
menneskelig pasientkontakt fører til
lite satsing på teknologiske løsninger.
Bemanningsbehovet er stort, og vi er
avhengige av utenlandsk arbeidskraft.
Helsedata ligger på lukket server
2) Hensyn til omsorgstrengende dominerer
politiske prioriteringer. Fokus desentralisert
helse der eldre bor, gir svak økonomisk
utvikling, og presset økonomi

2. Offentlig satsing på helse og omsorg
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Scenarioanalyse av helse- og omsorgssektoren – utfall langs sentrale
parametre

1. Teknologi i offentlig sektor

Mye

Effektivitetssamfunnet

Konkurransedyktig velferd

• Etterspørsel etter helsepersonell: 3

• Etterspørsel etter helsepersonell: 5

• Sentralisering i offentlig sektor: 6

• Sentralisering i offentlig sektor: 5

• Teknologibruk i offentlig sektor: 6

• Teknologibruk i offentlig sektor: 6

• Arbeidsinnvandring: 4

• Arbeidsinnvandring: 1

• Streng prioritering av tilbud: 6

• Streng prioritering av tilbud: 2

• Privatisering: 4

• Privatisering: 1

Livsstil på eget ansvar
• Etterspørsel etter helsepersonell: 5
• Sentralisering i offentlig sektor: 3
• Teknologibruk i offentlig sektor: 2
• Arbeidsinnvandring: 5
• Streng prioritering av tilbud: 5
• Privatisering: 6

Lite
Uendret

Trygghet framfor alt
• Etterspørsel etter helsepersonell: 6
• Sentralisering i offentlig sektor: 1
• Teknologibruk i offentlig sektor: 1
• Arbeidsinnvandring: 6
• Streng prioritering av tilbud: 2
• Privatisering: 0

2. Offentlig satsing på helse og omsorg
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