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Helseforetaksstrukturen er etablert for at Helse Nord RHF skal kunne sørge for at hele lands-
delens befolkning, så langt som mulig, har mulighet for å få alle sine tjenester i nord. Våre fire 
helseforetak, som behandler pasienter, har alle lokalsykehusfunksjoner for sine respektive 
opptaksområder. Lokalsykehusene har en viktig funksjon ved å gi spesialiserte helsetjenester 
nær der folk bor. Lokalsykehusenes antall og plasseringer har dels en historisk begrunnelse, 
samtidig som de understøtter et ønske om et desentralisert bosetningsmønster med likever-
dige helsetjenester.   
 
Tjenester som er nære og tilgjengelige der folk bor, er høyt verdsatt. Særlig er to dimensjoner 
fremtredende:  
 Hyppige innleggelser  

o Lang reisetid kan redusere livskvalitet  
o Kan føre til lavere etterlevelse hos pasientene. 

 Tidskritiske tilstander.  
o Ved tidskritiske tilstander må helsehjelpen være nær nok. 
o Riktig kompetanse i prehospitale tjenester 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er regions- og universitetssykehus i Helse Nord. 
UNNs regionssykehusfunksjon innebærer ansvar for å utvikle og tilby høyspesialiserte funk-
sjoner knyttet til pasientbehandling og diagnostikk. Som regionsykehus skal UNN stimulere 
og understøtte solide fagmiljøer i hele regionen slik at kvaliteten på tjenestetilbudet er like-
verdig.  
 
Alle skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene om utdanning av helsepersonell. UNN har 
også et særskilt ansvar for å drive utdanning og forskning i nært samarbeid med Universitetet 
i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT).1 

Funksjonsdeling 
Funksjonsdeling er prosesser hvor en funksjon (diagnostikk, behandling og oppfølging innen 
et avgrenset område) fordeles til noen sykehus og ikke til andre. Funksjonsdeling kan motive-
res av flere hensyn. Det kan være; 
 et ønske om å samle visse typer behandling på et mindre antall helsepersonell  
 behov for teambasert kompetanse  
 introduksjon av spesielt utstyr eller spesielle prosedyrer    
 hensyn til organisatoriske og økonomiske forhold som mer effektiv bruk av helsepersonell 

med færre vaktordninger 
 
Det er flere kriterier som bør tas hensyn til ved vurdering av om funksjoner skal samles eller 
deles.  Kriterier som bør vurderes kan være knyttet til: 
 Grunnleggende verdier i helsetjenesten og prinsipp for prioritering. 
 Nasjonale normative føringer 
 Nasjonale kvalitetsindikatorer og Helseatlas 
 Pasientsikkerhet og kvalitet 
 Egenskaper ved pasientgruppen/sykdommens egenart 
 Egenskaper ved behandlingstilbudet 
 Samspillet mellom funksjoner og faggrupper 
 Utdanning og rekruttering 
 Mulighet for teknologiske løsninger 
 

                                                        
1 Regional utviklingsplan for Helse Nord 
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Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) stiller krav om at den faglige og organisatoriske 
nettverksfunksjonen mellom sykehusene skal styrkes og bli mer forpliktende. Nettverkene 
skal sikre hensiktsmessig oppgavedeling samt samarbeid om pasientforløp, bemanning, ut-
danning av helsepersonell og hospiterings-/ ambuleringsordninger for å sikre kvalitet i alle 
ledd. 
 
Helseforetakene i regionen forventes å utgjøre en helhet som utfyller hverandre i tilbud. In-
nen dette nettverket av helseforetak vil det også til tider være nødvendig å be om bistand til å 
dekke lokalsykehusfunksjonene. Dette kan gjøres ved at spesialister for en avgrenset tidspe-
riode ambulerer mellom helseforetak eller ved pasientene reiser til annet helseforetak for å få 
nødvendig diagnostikk og behandling. 
 
For enkelte spesialiteter vil lokalsykehusfunksjonen dekkes av en eller få spesialister og tje-
nesten vil således være sårbar. Planlagt eller uforutsett fravær av noe varighet vil medføre 
bortfall av funksjonen. Disse situasjonene har vist seg å føre til endringer i den regionale pasi-
entstrømmen og kan oppleves uforutsigbare.  En avtale mellom helseforetak i et nettverksam-
arbeid bør beskrive en slik situasjon og rutiner for varsling mellom samarbeidsparter. 
 
Foretaksgruppen i Helse Nord har siden 2005 gjennomført funksjonsdeling på flere områder 
spesielt innenfor kreftkirurgi og fødselsomsorg. 

Kreftkirurgi 
Det meste av kreftkirurgi i Nord-Norge ble funksjonsdelt i 2005. Dagens funksjonsfordeling 
vedtatt i Regional kreftplan 2014-2021: 
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Helsedirektoratet publiserte i 2015 en rapport (IS-2284) der det beskrives noen robusthets-
krav til avdelinger som skal utføre kreftkirurgi. I denne rapporten blir det foreslått minimum 
30 operasjoner for tykktarmskreft per avdeling.  Denne rapporten ble fulgt opp av en rapport 
fra SKDE på oppdrag fra Helse Nord der datagrunnlaget for kreftkirurgi i Helse Nord undersø-
kes.  Ut fra disse dokumentene er det naturlig å se på organisering av operasjoner for kreft i 
tykktarm i Finnmark og Helgeland.  Det er mulig med kompenserende tiltak i form av video-
støtte for å møte volumkravene. 

Ortopedi 
Styret i Helse Nord RHF gjorde følgende vedtak i sak 135/2011: 
 
 Ryggkirurgi 
- All instrumentell ryggkirurgi og all cervical- og thoracalkirurgi gjøres i UNN. 
 
Håndkirurgi 
- Komplisert håndkirurgi skal opereres i ett senter i UNN og konsentreres til få hender. Fag-

rådet skal utarbeide en liste etter forslag fra UNN og drøfting i fagmiljøet. 
 
Barneortopedi 

Funksjonsfordeling av kreftkirurgi 
  Finn-

mark 
Finn-
mark 

UNN UNN UNN NLSH NLSH NLSH HSYK HSYK HSYK 

  H.fest K.nes Tromsø Harstad Narvik Bodø Vest. Lofo. MiR S.sjø Mosjøen 
Endetarm     x     x           
Tykktarm x   x x   x     x x   
Mavesekk     x                 
Prostata     x     x           
Blære     x     x           
Skjoldbrukskj
ertel 

    x     x           

Bryst, hvor 
det er 
indikasjon for 
us. av 
vaktpost-
lymfeknute 
(mistanke om 
spredning) 

    x     x           

Høyrisiko 
kreft i 
livmorslimhi
nnen 

    x                 

Eggstokkcyst
er med 
risikoscore 
(RMI) lik eller 
høyere enn 
200 

    x                 

Kreft i 
livmorhalsen 

    x                 

Kreft i ytre 
kjønnsorgane
r (vulva) 

    x                 

Spiserør     x                 
Bukspyttkjert
el 

    x                 

Lever 
(unntatt ad 
hoc kile-
sreseksjon) 

    x                 

Retroperiton
ealt 
glandeltoalett 
ved 
testikkelkreft 

    x                 

Binyre     x                 
Nevroendokri
ne svulster 

    x                 

Bløtdelssarko
mer 

    x                 

Lungekreft     x     x           
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- Barneortopedi skal inntil videre gjøres i UNN (ett senter) og NLSH (ett senter) da det ikke 
er kapasitet i UNN for å ta unna ventelistene. På sikt er det behov for en ny organisering av 
barneortopedien. UNN og NLSH skal samarbeide om dette og komme med forslag for vi-
dere organisering innen utgangen av 2011. Ansvaret for arbeidet legges til UNN. Alle orto-
pediske miljøer kan og skal gjøre enkle prosedyrer som f. eks. konservativ behandling av 
klumpføtter. Presiseringer vil komme etter hvert som overnevnte samarbeid mellom 
NLSH/Bodø og UNN/Tromsø kommer i gang.  

 
Revmakirurgi 
- Alle sykehus kan gjennomføre revmakirurgi dersom de har mulighet for tverrfaglig be-

handling med revmatolog der det er nødvendig. Unntak er proteser i ankel, albu og hånd-
ledd, disse skal kun opereres ved ett senter i UNN. Behandling av barnerevmatologi er sen-
tralisert på nasjonalt plan til Rikshospitalet.  

 
Arthroskopi 
- Artroskopi av albue skal kun gjøres ved ett senter i UNN og NLSH.  
 
Bløtdelssarkomer 
- Nord-Norge skal ha kompetanse på utredning og behandling av bein- og bløtdelssarkomer 

i UNN (ett senter) i samarbeid med et nasjonalt senter. Pasientene skal henvises til 
UNN/Tromsø slik at kompetansen sikres i regionen, men dette skal ikke gå utover tiden 
for endelig behandling. Når det gjelder behandling av bensarkomer skal disse sentraliseres 
til Radiumhospitalet eller Haukeland sykehus på grunn av lite volum nasjonalt. Man skal 
enes i Helse-Nord om hvilket senter på nasjonalt nivå som brukes. UNN får ansvaret for å 
lage samarbeidsavtale med dette senteret og informere fagmiljøene i alle foretak i RHFet.  

 
Revisjoner: 
- All revisjonskirurgi skal gjøres i ett senter i UNN og ett senter i Nordlandssykehuset. Unn-

tak for tidlige revisjoner av proteseinfeksjoner og luksasjoner samt ukomplisert utskifting 
fra Uniprotese til totalproteser i kne. Disse kan gjøres utenom senteret i UNN og Nord-
landssykehuset. Komplekse kneligamentskader og sekveler av disse skal behandles ved 
UNN/Tromsø.  

- Avansert bruskkirurgi sentraliseres til Tromsø.  
- Revisjoner av korsbånd skal legges til UNN/Tromsø og NLSH/Bodø.  
 
Hovedprinsipp må være at vikarer ikke brukes til høyspesialiserte tjenester på lokalsykehus-
ene. Unntak er hvor vikarene er leid inn med formålet å utføre en spesiell type behandling i 
samråd med den faglig ansvarlige ledelsen i foretaket. UNN kan delegere ansvaret for opera-
sjonstyper som i utgangspunktet er funksjonsfordelt til andre sykehus i Helse Nord. 
 
Det synes ikke å være behov for døgnkontinuerlig ortopedisk vaktberedskap ved alle sykehus 
hvor det utføres elektiv ortopedi. Det er ikke hensiktsmessig å ha ortopedisk vaktberedskap i 
Kirkenes, Narvik, Vesterålen, Lofoten, Sandnessjøen og Mosjøen. På lokalsykehus med ortope-
disk vaktberedskap skal det være minst fire stillingshjemler overlege ortopedi. Disse skal også 
utdanne spesialister. Det anbefales minst to hjemler til LIS ortopedi ved hvert slikt sykehus i 
tråd med anbefalinger fra spesialistkomiteen i ortopedisk kirurgi. Det er nødvendig å utar-
beide regionale retningslinjer for håndtering av akutte situasjoner ved sykehus uten ortope-
disk døgnberedskap. 
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Fødetilbudet  

Fødestue: Fødestue er et fødetilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap som øns-
ker å føde der. Gravide må være forberedt på overflytting til sykehus dersom komplikasjoner 
oppstår før/under eller etter fødsel. Det gjelder for eksempel friske flergangsfødende eller 
friske førstegangsfødende under 35 år. 

Fødeavdeling: Fødeavdelinger skal ta hånd om kvinner med moderat risiko tilpasset avde-
lingens kompetanse. Det gjelder for eksempel moderat overvektige eller undervektige, eller 
førstegangsfødende over 35 år. 

Kvinneklinikk: Kvinneklinikkene er de største fødeinstitusjonene med tilgang til spesialkom-
petanse innen fødselshjelp. De skal kunne ivareta både de normalt fødende og de med stor ri-
siko for komplikasjoner, dvs. fødsler der den fødende har kjente risikofaktorer. Det kan for ek-
sempel være kvinner med alvorlig diabetes, foster med påvist utviklingsavvik eller for tidlig 
fødte under 35 uker.  I Helse Nord er det kvinneklinikk i Bodø og Tromsø. 

Fødselsomsorgen i Helse Finnmark HF er organisert i to fødeavdelinger (Hammerfest og Kir-
kenes) og en fødestue (Alta). Fødeavdelingen i Hammerfest inntar en særstilling i regionen da 
den er den eneste fødeavdeling med barneavdeling og som dessuten har nyfødtintensiv-
senger. Derfor mener fagrådet at det er medisinsk forsvarlig at fødeavdelingen ivaretar noen 
oppgaver som ellers ivaretas av kvinneklinikker. 

Kriteriene for hvilke oppgaver som ivaretas på fødeavdelingen i Hammerfest er fastsatt i tett 
samarbeid med gynekolog- og barnelegemiljøene i Hammerfest og Tromsø. 

Psykisk helse og TSB 
 
Barn og unge 
God og effektiv helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge er betinget av samhandling 
mellom mange parter. Fagfeltet kjennetegnes derfor av tverrfaglighet og teamarbeid. Tjenes-
ten har flerfaglig kompetanse med lege, psykolog, sosionom, pedagog og sykepleier for å møte 
barn og unge og deres familiers sammensatte behov. 
 
I psykisk helsevernvern for barn og unge behandles rundt 95 prosent av pasientene polikli-
nisk eller ambulant.  Det er 19 polikliniske enheter, eller BUP, i regionen. Alle helseforetak har 
poliklinikker, døgnenheter og spesialiserte fagenheter. Nordlandssykehuset og UNN har døgn-
enheter for øyeblikkelig hjelp og tvang (akuttenheter). Pasienter fra Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset, med behov for øyeblikkelig hjelp eller tvangstiltak, sendes henholdsvis 
til Nordlandssykehuset og UNN. 
 
Voksne 
Helse Nord har psykisk helsevern for voksne det meste av virksomheten i regi av DPS. Helse 
Nord har i dag 14 DPS som ivaretar allmenne tjenester innen psykisk helsevern for voksne. 
DPS utreder og behandler de fleste psykiske lidelsene og står for 60 prosent av ressursene på 
regionnivå.  
 
Regionens to sykehusavdelinger for psykisk helsevern er sentralisert til UNN og Nordlandssy-
kehuset, og står for de resterende 40 prosentene. Sykehusfunksjonene omfatter akuttfunksjo-
ner med plikt til øyeblikkelig hjelp, behandling av pasienter underlagt tvunget psykisk helse-
vern, pasienter som trenger opphold i lukket avdeling, regionale enheter for pasienter med 
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alvorlige spiseforstyrrelser og enkelte andre pasientgrupper med behov for høyspesialiserte 
tjenester. 
  
Helse Nord har et nasjonalt kompetansesenter for spesialisthelsetjenester for den samiske be-
folkningen – SANKS i Karasjok, og regionale funksjoner for spiseforstyrrelser ved Regional en-
het for spiseforstyrrelser (Bodø og Tromsø). I tillegg er behandlingen av OCD regionalisert og 
psykiatrisk innsatsteam (PIT) har regional funksjon (Tromsø). Fra høsten 2016 er det oppret-
tet et regionalt medikamentfritt behandlingstilbud for psykoselidelser og bipolar lidelse ved 
UNN Tromsø. 
 
TSB 
Hoveddelen av ressursene i TSB er døgnbaserte tjenester, som gis i fire private- og åtte offent-
lige døgninstitusjoner. Alle døgnplasser er regionale plasser. To av helseforetakene har ikke 
hatt egne døgnenheter. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har nå åtte plasser hver. 
Finnmarkssykehuset har 12 plasser, men utvider med to plasser (til 14) når ny rusavdeling i 
Alta står ferdig i 2019. Selv om døgntilbudet blir mer desentralisert, er hovedtyngden av 
døgnkapasiteten i helseforetakene fremdeles ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 
(67 av 95 plasser). UNNs døgnplasser og de private avtaleplassene ivaretar i hovedsak det re-
gionale ansvaret. Døgntilbudet i de øvrige helseforetak benyttes i stor grad av pasienter fra 
egne opptaksområder. Døgnkapasiteten i Helse Nord er god, sammenlignet med de øvrige hel-
seregioner. 
 
Det er to ruspoliklinikker i landsdelen - en i Bodø og en i Tromsø. Ved de fleste distriktspsyki-
atriske sentre (DPS)/sentre for psykisk helse og rus (SPHR) i helseforetakene er det etablert 
rusteam til poliklinisk rus- og avhengighetsbehandling, eller ruskonsulentstilling(er). Alle hel-
seforetak har i dag ansvar for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Traumeorganisering 
Hverdagstraumatologien, dvs. den altoverveiende delen av skadebehandling i sykehusene, 
skal utføres i lokalsykehusene. Dette er for eksempel brudd- og kuttskader. 
 
Begrepet «traumepasient» omhandler en alvorlig skadd pasient eller en pasient med mistanke 
om alvorlig skade. Pasienten har pådratt seg åpenbart alvorlige skader og/eller er sirkulato-
risk/ respiratorisk ustabil og/eller har vært utsatt for fall fra stor høyde, kollisjon/utforkjø-
ring i stor fart etc. Alle sykehus som har kirurgisk akuttberedskap skal ha kapasitet og kompe-
tanse til å motta og kunne utføre stabiliserende/livreddende behandling når pasienten ikke 
kan transporteres direkte til sykehusene som skal utføre endelig behandling.   
 
Det nasjonale traumesystemet er bygget opp gjennom 4 nivåer og det er skissert spesifikke 
krav for kompetanse og kvalitet for det enkelte nivå. De fire nivåene er: 
- Nivå 4: Akutt rehabilitering 
- Nivå 3: Regionalt traumesenter 
- Nivå 2: Akuttsykehus 
- Nivå 1: Prehospitalt nivå 
 
Rapporten «Regionalt traumesystem for Helse Nord» foreslår hvordan behandlingstilbudet til 
traumepasienter kan bygges opp og forbedres. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er 
regionalt traumesenter nivå 3 og skal ha kompetanse til endelig behandling av alle traumepa-
sienter (unntak for ev. pasienter som trenger behandling ved sykehus med landsfunksjoner, 
f.eks. Brannskadeavdelingen i Bergen). Nordlandssykehuset Bodø er traumesykehus nivå 2, 
og skal kunne sluttbehandle traumepasienter som ikke trenger behandling ved regionalt trau-
mesenter nivå 3. 
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En avveining som tar hensyn til befolkningsstruktur, transportavstander, eksisterende kom-
petanse og infrastruktur ved de enkelte foretak og det lave antall alvorlig skadde pasienter i 
Nord-Norge tilsier at alle alvorlig skadde pasienter skal sendes så raskt som mulig til sykehus 
som skal yte endelig (definitiv) behandling av den alvorligste skaden hos pasienten. Dette be-
tyr at de aller fleste traumepasienter skal behandles i UNN Tromsø eller NLSH Bodø. 

Intensiv behandling 
Intensiv behandling er av de mest kompliserte og dyreste behandlingene i spesialisthelsetje-
nesten. Handlingsplan for intensivmedisin ble behandlet av styret i Helse Nord RHF den 23. 
september 2008.  
 
Hovedmålet med handlingsplanen er å sikre best mulig kvalitet på behandlingen av de alvor-
ligst syke pasientene og gi pasientene en trygghet for at det finnes et intensivtilbud innen rek-
kevidde i de enkelte helseforetak.   
 
Styret vedtok følgende avgrensning av tre nivåer: 
 
Nivå 1: 
Intermediærenhet: Behandler pasienter som trenger ekstra behandlings- og pleieressurser 
samt monitoreringsutstyr/overvåking. Disse enhetene kan behandle en organsvikt, f.eks. hjer-
teinfarkt, dekompensert KOLS med behov for ventilasjonsstøtte eller nedsatt våkenhetsgrad. 
Intermediærenheten skal gi mulighet for bruk av vasoaktive medikamenter, non-invasiv ven-
tilasjon (inkl. CPAP) og initial respiratorbehandling. Pasienter som ikke trenger intensivbe-
handling lenger, men er for dårlige til å ligge på vanlig sengepost, kan også samles i inter-
mediærposten (også kalt step-down unit). 
 
Nivå 2: 
Intensivenhet ved lokalsykehus som skal kunne behandle pasienter med begrenset organsvikt 
(respirasjon/sirkulasjon) over et gitt tidsrom på respirator samt kunne avvenne pasienter fra 
respirator. 

 
Nivå 3: 
Intensivenhet: Behandler pasienter som er akutt, kritisk syke, som ofte er ustabile og med 
svikt i flere organsystemer. Intensivenheten kan tilby en total behandling av multiorgansvikt, 
herunder akutt respiratorbehandling av intuberte/trakeotomerte pasienter. Intensivpasien-
ter har behov for avansert monitorerings- og behandlingsutstyr, samt spesiell lege- og syke-
pleierkompetanse. 

 
Basert på tall over kapasitetsutnyttelse og pasientvolum for de ulike enhetene beskriver 
handlingsplanen følgende nivådeling av enhetene i Helse Nord: 

 
Sykehus 1 2 3A 3B 
Kirkenes x    
Hammerfest  x   
UNN Tromsø    x 
UNN Harstad  x   
UNN Narvik x    
NLSH Vesterålen x    
NLSH Lofoten x    
NLSH Bodø   x  
Mo i Rana  x   
Sandnessjøen x    
Mosjøen x    

Nivå inndeling av intensivenhetene i Helse Nord 


