
 

 

  

 
 

Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-67/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.april 2011 
4. Helse Nord medlem i Initiativ for etisk handel – IEH 
5. Strategisk kompetanseplan, fase 1 

Sakspapirene ettersendes. 
6. Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
7. Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 



 

 

  

 
 

Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-67/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
 



 

 

  

 
 

Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-67/012  Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
 



 

  

 
 

Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/3 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
    Tertialrapport pr. 30.april 2011 
 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 1-2011 (status pr. 30. april 2011) for 
byggeprosjektene Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 2 og 
Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg.  
 
I dette saksframlegg gis det et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. Status ble 
sist rapportert i styremøte, den 24. mars 2011, jf. styresak 39-2011/3 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2. 
 
Denne saken har for øvrig sammenfallende tekst som styresak 53/2011 og rapport som ble 
fremlagt for styret i Nordlandssykehuset HF. Både styresaken og rapporten følger som utrykt 
vedlegg til denne styresaken. 
 
1. Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2 
 
Fremdrift: 
I forrige tertialrapport ble det varslet at arbeidene i H- og N-fløyen som inngår i fase 2 ble 
vurdert utsatt til etter at K-fløyen er tatt i bruk. Det er nå besluttet at med unntak av ny 4. 
etasje i H-fløyen avventes igangsetting av arbeidene. Av hensyn til avstivningen for K-fløyen 
må bæresystemene i nevnte 4. etasje tas tidligere. 
 
Det regnes nå med følgende hovedmilepæler: 
Hovedmilepæl 1- Start riving i G- og K-fløyen: 1.8.2011. 
Hovedmilepæl 2- Start bygging av 4.etg i H-fløyen: 13.6.2012 
Hovedmilepæl 3- Ferdigstillelse fase 1: 1.9.2011. 
Hovedmilepæl 4- Start bygging ny fløy K: 2.1.2012 
Hovedmilepæl 5- Start klinisk prøvedrift 4.etg i H- og N-fløyen: Under revisjon. 
Hovedmilepæl 6- Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15.8.2014. 
 
Det vil etter hvert som planleggingen går frem, bli definert nye hovedmilepæler ut fra en 
overordnet forutsetning om at byggetrinn 2 skal stå ferdig innen utgangen av 2017. Dette er 
ett år senere enn det som ble lagt til grunn i forprosjektet og et halvt år senere enn det som ble 
lagt til grunn da beslutning om realisering av prosjektet ble fattet. Det er nedenfor nærmere 
redegjort for årsakene til forsinkelsen. 
 
Fremdriften påvirkes av: 
− Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et 

akseptabelt nivå. 



− Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 
forutsetning for ombyggingsarbeidene. 

− I visse faser er det begrenset hvor stor produksjon det er mulig å få til med tilgjengelige 
angrepspunkter for arbeidene. 

 
Budsjettforhold: 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er nå regulert til prisnivå 
1.1.2011 og blir da på 2 781,4 mill kroner. Det viser at modellen for beregning av lønns- og 
prisstigning i 2010 ga et tillegg på 80,5 mill kroner, ettersom budsjettallet pr 1. januar 2010 
var på 2 701,9 mill. kroner. Pr 30. april 2011 var det i alt utbetalt 704,8 mill kroner på 
prosjektet. I tertial 1/11 ble det utbetalt 69,5 mill kroner. 
 
Vårt prosjektstyringssystem er basert på at det for de enkelte delområder til enhver tid skal 
foreligge en prognose som med 50 % sannsynlighet viser hva sluttsummen blir. Disse 
prognoser skal ta hensyn til de endringer som oppstår i prosjektets forutsetninger. Avviket 
mellom totalsummen for disse prognoser og totalbudsjettet defineres som prosjektets margin. 
 
Pr 30. april 2011 (i prisnivå 1. januar 2011) var denne marginen uendret i forhold til forrige 
tertialrapport og på minus 37,3 mill kroner. Utviklingen av arbeidene i fase 2 gjør at det 
forventes at det i neste tertialrapport forventes å kunne rapportere at prognosen kan bedres 
med 10-12 mill kroner. Dette er imidlertid avhengig av at sluttoppgjøret i igangværende 
entrepriser ikke frembringer uforutsette krav. I tillegg vil prognosene for arbeidene i fase 2 
kunne settes opp med større sikkerhet ettersom rundt 80 % av kontraktsbeløpene vil være 
kjent i neste tertial. 
 
Det regnes således at det er rundt 40 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan gjennomføres 
innenfor gjeldende budsjettramme. Det bemerkes at vedtatt budsjettramme i Helse Nord i 
styresak 96-2007 var med 50 % sannsynlighet.  
 
Det planlegges ny usikkerhetsanalyse i august 2011. Konsekvensene av denne analysen vil bli 
forelagt styret til behandling. 
 
Overordnede beslutninger siste tertial: 
Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende Byggetrinn 2 
Somatikk Bodø: 
• SINTEF Helses rapport om dimensjonerende sengetall for fase 3 med tilhørende revisjon 

av etasjevise planløsninger i AB-fløyen legges til grunn. Dimensjonerende sengetall er nå 
satt til 241. 

• Beslutningen om opprettelse av ”Enhet for nye sykehusbygg” i Direktørens stab vil 
medføre klarere linjer i kontakten med de øvrige linjer. 

 
2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 
 
Fremdrift: 
I perioden har grunnarbeidene kommet i bedre gjenge enn det som ble oppnådd i 
oppstartsmånedene. Men den trege oppstarten har medført at etterfølgende entreprise med 
fundamenter og grunnarbeider er to måneder forsinket. Det vil ikke bli satt i gang eventuelle 
forseringstiltak før etter avklaringer rundt pågående anbudskonkurranser som regnes avsluttet 
i neste tertial. 
 



Budsjettforhold: 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, er nå regulert til prisnivå 1. januar 2011 og blir 
da på 907,3 mill kroner. Det viser at modellen for beregning av lønns- og prisstigning i 2010 
ga et tillegg på 28,5 mill kroner, ettersom budsjettallet pr 1. januar 2010 var på 878,8 mill. 
kroner. Pr 30. april 2011 var det i alt utbetalt 107,3 mill kroner på prosjektet. 
 
Det er i perioden ikke avdekket forhold som gjør at hovedtallene i prognosene for 
sluttkostnaden må endres. Det regnes å være en margin på 58,9 mill kroner (prisnivå 1. januar 
2011) i prosjektet. Dermed er det 85 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan gjennomføres 
innenfor gjeldende budsjettramme. 
 
Men pågående anbudskonkurranser med innleveringsfrist i mai 2011 vil være avgjørende for 
fremtidige prognoser. 
 
Overordnede beslutninger siste periode: 
Entreprise K620- Heisanlegg er tildelt HEIS-TEK AS med en kontraktssum på kr 4 468 125. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Nordlandssykehuset HF – Styresak 53/2011 Tertialrapport pr 30.04.11  
   for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF med vedlegg 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 14. 
 



 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, 
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er 

organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av 
privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 
Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    

 
Initiativ for etisk handel 
Storgata 5 
0155 OSLO  

 

  

Vår referanse: Deres referanse:                Dato: 

              01.02.2011 

Saksbehandler:   

 Spesialrådgiver Grete Solli + 47 48072942 

Søknad om felles medlemskap for alle helseforetak i Norge 

Bakgrunn 

Prosjektet Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten er et prosjekt som har pågått 

siden 2009 og som i løpet av 2010 tok innover seg området etisk handel gjennom 

delprosjektet ”Miljø- og samfunnsansvar i innkjøp”. Anbefaling i prosjektet var at de tre 

helseregionene Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest fulgte opp Helse Sør-Øst 

sin tilnærming til området. En dialog mellom innkjøpsavdelingene i de fire regionene har 

resultert i et ønske om å samle dette arbeidet i et fellesprosjekt med mål om å bruke 

standardiserte krav, like verktøy, leverandørkontakt og oppfølging av leverandørkjeder.  

 

Forespørsel 

Det er kun Helse Sør-Øst som foreløpig er medlem av IEH. Vi ser det som et 

suksesskriterium i dette prosjektet at alle regionene har tilgang til IEHs verktøy og 

kunnskapsbase. Vårt ønske er å bli betraktet som ett medlem med en felles 

medlemsavgift og ett rapporteringspunkt.  

 

Pris på medlemskap  

Vi ønsker at dere tilbyr oss en pris på årlig medlemskap på maksimalt 220 000 kroner. 

Dette vil da fordeles av oss på de fire regionene etter størrelse.  

 

Organisering 

Vår hovedkontakt mot dere vil fortsatt være spesialrådgiver Grete Solli i Helse Sør-Øst. 

Hun vil være kontakten videre mot de andre regionene og være leder for dette prosjektet 

som vil være et delprosjekt i hovedprosjektet som er ledet av Helse Vest. I delprosjektet 

vil deltagerne være innkjøpsmiljøene i alle de fire regionene. Dette vil være en 

arbeidsgruppe som følger opp etiske krav i alle anskaffelser til alle offentlige sykehus i 

Norge. Rapportering til dere vil gjøres samlet fra denne arbeidsgruppen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Ivar Eriksen, prosjektleder     Grete Solli, delprosjektleder 

Eigardirektør Helse Vest RHF   Spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
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Prosjektdirektiv 

1. BAKGRUNN 
Etisk handel i offentlige anskaffelser er et forholdsvis nytt tema i Norge. Miljø
anskaffelser lå inne som eget delprosjekt i hovedprosjektet ”Miljø
i 2010. Rapport fra prosjektet ble avlever
helseforetak med anbefaling om å ta i bruk de anbefalinger som lå i rapporten. Helse
omsorgsdepartementet har fulgt opp med å legge samme anbefalinger inn i foretaksprotokollen til lande
helseregioner i 2011. De fire regionenes innkjøpsorganisasjoner har høsten 2010 drøftet emnet og samlede 
vurderinger gjør at man ønsker å sette i gang et prosjekt hvor regionene samlet tar et grep om etisk handel.  

 2. MÅL 
Det vil ligge både langsiktige og kortsiktige mål i prosjektet. 
Langsiktige mål:  

• Følge opp anbefalte tiltak angående etisk handel i delrapport innkjøp
Helse- og omsorgsdepartem

• Samordne arbeidet med etiske krav og leverandøroppfølging mellom for
• Søke samarbeid med også andre offentlige innkjøpere som f.eks de svenske länene om oppfølging 

av felles leverandører 
• Kommunisere vårt arbeid internt og eksternt

  
Kortsiktige mål:  

• Inngå felles medlemskap i organisasjonen Initiativ for etisk handel 
• Oppnå enighet om felles kontraktskrav
• Utvikle kompetanse i alle fire regioner innen etisk handel
• Arrangere felles leverandørseminar med tema etisk handel
• Gjøre risikovurderinger i regiona

anskaffelser i alle fire regioner i løpet av 2011
• Følge opp krav i minst ti anskaffelser i 2011 og dele erfaringer på oppfølging
• Starte drøfting av hvordan man kan utvikle gode kvalifikasjonskra

sikre etiske leverandørkjeder
• Utvikle en kommunikasjonsplan for prosjektet
 

3. OPPGAVER OG AVGRENSNINGER
Prosjektgruppens hovedoppgave vil være å få implementert etisk handel som en integrert del av regionenes 
anskaffelser. Dette vil innebære opplæring, skape eierskap, legge det inn i maler og lignende. Hver enkelt 
region må i tillegg til dette prosjektet følge opp anbefalingene fra delprosjekt innkjøp
anskaffelser. Prosjektgruppen vil vurdere å ta in
Definisjon på etisk handel i dette prosjektet vil være: Oppfølging av etiske leverandørkjeder i kjøp av varer. 
Tjenestekjøp er ikke inkludert i prosjektet.  Prosjektet vil jobbe med oppfølging av anskaf
krav med bl.a revisjoner og forbedringsarbeid i samarbeid med leverandør hvis revisjoner avdekker 
uheldige forhold og brudd på de etiske krav. 
 
Det er kun store fellesanskaffelser i regionene 
anskaffelser på de enkelte helseforetak vil ikke bli medregnet, men kompetansen om tema skal også heves 
ut på alle helseforetak.  

                                                          
1 Rapport utarbeidet av delprosjekt i ”Miljø
finnes på www.grontsykehus.no
 
2 http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/foretaksmøter/2011/Protokoll310111HSO.pdf
 
3 Rapport utarbeidet av delprosjekt i ”Miljø
finnes på www.grontsykehus.no
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Etisk handel i offentlige anskaffelser er et forholdsvis nytt tema i Norge. Miljø- og samfunnsansvar i 
anskaffelser lå inne som eget delprosjekt i hovedprosjektet ”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” 
i 2010. Rapport fra prosjektet ble avlevert styringsgruppen juni 2010 og samtidig sendt ut til alle landets 
helseforetak med anbefaling om å ta i bruk de anbefalinger som lå i rapporten. Helse-
omsorgsdepartementet har fulgt opp med å legge samme anbefalinger inn i foretaksprotokollen til lande
helseregioner i 2011. De fire regionenes innkjøpsorganisasjoner har høsten 2010 drøftet emnet og samlede 
vurderinger gjør at man ønsker å sette i gang et prosjekt hvor regionene samlet tar et grep om etisk handel.  

e og kortsiktige mål i prosjektet.  

Følge opp anbefalte tiltak angående etisk handel i delrapport innkjøp1 jf. foretaksprotokoll fra 
departementet 20112 

Samordne arbeidet med etiske krav og leverandøroppfølging mellom foretakene
Søke samarbeid med også andre offentlige innkjøpere som f.eks de svenske länene om oppfølging 

 
Kommunisere vårt arbeid internt og eksternt 

Inngå felles medlemskap i organisasjonen Initiativ for etisk handel  
Oppnå enighet om felles kontraktskrav 
Utvikle kompetanse i alle fire regioner innen etisk handel 
Arrangere felles leverandørseminar med tema etisk handel 
Gjøre risikovurderinger i regionale og nasjonale anskaffelser og sette etiske krav i minst tre 
anskaffelser i alle fire regioner i løpet av 2011 
Følge opp krav i minst ti anskaffelser i 2011 og dele erfaringer på oppfølging
Starte drøfting av hvordan man kan utvikle gode kvalifikasjonskrav i stedet for kontraktskrav for å 
sikre etiske leverandørkjeder 
Utvikle en kommunikasjonsplan for prosjektet 

3. OPPGAVER OG AVGRENSNINGER 
Prosjektgruppens hovedoppgave vil være å få implementert etisk handel som en integrert del av regionenes 

r. Dette vil innebære opplæring, skape eierskap, legge det inn i maler og lignende. Hver enkelt 
region må i tillegg til dette prosjektet følge opp anbefalingene fra delprosjekt innkjøp

Prosjektgruppen vil vurdere å ta inn miljøkrav og samarbeid rundt dette i løpet av 2012. 
Definisjon på etisk handel i dette prosjektet vil være: Oppfølging av etiske leverandørkjeder i kjøp av varer. 
Tjenestekjøp er ikke inkludert i prosjektet.  Prosjektet vil jobbe med oppfølging av anskaf
krav med bl.a revisjoner og forbedringsarbeid i samarbeid med leverandør hvis revisjoner avdekker 
uheldige forhold og brudd på de etiske krav.  

Det er kun store fellesanskaffelser i regionene og nasjonalt som vil bli omfattet av prosjektet. Mindre 
anskaffelser på de enkelte helseforetak vil ikke bli medregnet, men kompetansen om tema skal også heves 

                   
Rapport utarbeidet av delprosjekt i ”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten”, våren 2010. Den 

www.grontsykehus.no 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/foretaksmøter/2011/Protokoll310111HSO.pdf

Rapport utarbeidet av delprosjekt i ”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten”, våren 2010. Den 
www.grontsykehus.no 
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og samfunnsansvar i 
og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” 

t styringsgruppen juni 2010 og samtidig sendt ut til alle landets 
- og 

omsorgsdepartementet har fulgt opp med å legge samme anbefalinger inn i foretaksprotokollen til landets 
helseregioner i 2011. De fire regionenes innkjøpsorganisasjoner har høsten 2010 drøftet emnet og samlede 
vurderinger gjør at man ønsker å sette i gang et prosjekt hvor regionene samlet tar et grep om etisk handel.   

jf. foretaksprotokoll fra 

etakene 
Søke samarbeid med også andre offentlige innkjøpere som f.eks de svenske länene om oppfølging 

anskaffelser og sette etiske krav i minst tre 

Følge opp krav i minst ti anskaffelser i 2011 og dele erfaringer på oppfølging 
v i stedet for kontraktskrav for å 

Prosjektgruppens hovedoppgave vil være å få implementert etisk handel som en integrert del av regionenes 
r. Dette vil innebære opplæring, skape eierskap, legge det inn i maler og lignende. Hver enkelt 

region må i tillegg til dette prosjektet følge opp anbefalingene fra delprosjekt innkjøp3 angående miljøkrav i 
n miljøkrav og samarbeid rundt dette i løpet av 2012. 

Definisjon på etisk handel i dette prosjektet vil være: Oppfølging av etiske leverandørkjeder i kjøp av varer. 
Tjenestekjøp er ikke inkludert i prosjektet.  Prosjektet vil jobbe med oppfølging av anskaffelser med etiske 
krav med bl.a revisjoner og forbedringsarbeid i samarbeid med leverandør hvis revisjoner avdekker 

som vil bli omfattet av prosjektet. Mindre 
anskaffelser på de enkelte helseforetak vil ikke bli medregnet, men kompetansen om tema skal også heves 

og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten”, våren 2010. Den 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/foretaksmøter/2011/Protokoll310111HSO.pdf 

matiltak i spesialisthelsetjenesten”, våren 2010. Den 
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4. BUDSJETTRAMMER
Prosjektet har oppstart i mars 2011 og vil sluttføres våren 2013
egenhånd med personalkostnader ut i fra en antagelse om at hver region 
som årlig har 4-5 heldagsmøter inkludert reisevirksomhet, 4
og etterarbeid Hver region må også ta høyde for praktisk arbeid som å sende ut skjemaer, møte 
leverandører, opplæring og kommunikasjonsarbeid i egen region. Til leverandørseminarer og utarbeidelse 
og opptrykk av informasjonsmateriell budsjetters det årlig med kr
budsjetteres det samlet kroner 100
årlig utgjør 220 000 kroner, deles mellom partene med ut i fra størrelse. 
IEH.  

5. PROSJEKTPLAN 
 
Vår 2011 – kortsiktige mål 
Oppstartsmøte prosjekt 
Innmelding Initiativ for etisk handel
Heldagsmøte prosjekt 
Leverandørseminar  
Tlf. møte  
Utarbeide kommunikasjonsplan
Gjøre felles risikovurderinger 
Sette felles etiske krav 
Opplæring i etisk handel - prosjektdeltagere
 
Høst 2011 – vår 2013 
Oppfølging av anskaffelser – revisjoner 
Implementering av etisk handel i regionenes anskaffelsesstrategier
inkludert malverk 
Forsøk på etisk handel som kvalifikasjonskrav i anskaffelser
Implementering av etisk handel i miljøstyringssystemer etter ISO 14001
standard 
Leverandørseminar 2 
Utvikling av gode rutiner for felles oppfølging av anskaffelser  med etiske 
krav  
 
 

6. PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSFORDELING
Prosjektet organiseres med:  
• Prosjekteier og styringsgruppe. Dette er prosjektgruppen i ”Miljø

spesialisthelsetjenenesten”, 
• Prosjektgruppe. Hver region stiller med 1
• Et sekretariat. En person fra Helse Sør

Prosjekteier har ansvar for 

- Godkjennelse av prosjektets direktiv og omfang.
- Behandling og godkjennelse av endringer i prosjektets omfang.

Styringsgruppen har ansvar for

- At prosjektets leveranse er i samsvar med mandat, målsettinger og oppgaver.
- Overordnet ansvar for prosjektets r
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4. BUDSJETTRAMMER 
Prosjektet har oppstart i mars 2011 og vil sluttføres våren 2013. Hver region og Hinas 
egenhånd med personalkostnader ut i fra en antagelse om at hver region og Hinas stiller med 1

5 heldagsmøter inkludert reisevirksomhet, 4-5 telefonmøter på 1-2 timer samt forberedelse 
erarbeid Hver region må også ta høyde for praktisk arbeid som å sende ut skjemaer, møte 

leverandører, opplæring og kommunikasjonsarbeid i egen region. Til leverandørseminarer og utarbeidelse 
og opptrykk av informasjonsmateriell budsjetters det årlig med kr. 50 000,-. Til revisjoner i utlandet 

samlet kroner 100 000 årlig. Medlemskap i organisasjonen ”Initiativ for etisk hande
000 kroner, deles mellom partene med ut i fra størrelse. Hinas er selvstendig medlem av 

 
14.03.11 

Innmelding Initiativ for etisk handel Mars 2011
29.04.11 
20.05.11 
16.05.11 

Utarbeide kommunikasjonsplan Vår 2011
Vår 2011
Vår 2011

prosjektdeltagere Vår 2011

 
revisjoner  Høst 2011 

handel i regionenes anskaffelsesstrategier 2012-2013

Forsøk på etisk handel som kvalifikasjonskrav i anskaffelser Vår 2012
Implementering av etisk handel i miljøstyringssystemer etter ISO 14001- Høst 2012

Vår 2012
Utvikling av gode rutiner for felles oppfølging av anskaffelser  med etiske 2012 

. PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSFORDELING 

tyringsgruppe. Dette er prosjektgruppen i ”Miljø- og klimatiltak i 
spesialisthelsetjenenesten”,  
Prosjektgruppe. Hver region stiller med 1-2 personer fra innkjøpsmiljø i sitt RHF. 
Et sekretariat. En person fra Helse Sør-Øst RHF.  

Godkjennelse av prosjektets direktiv og omfang. 
Behandling og godkjennelse av endringer i prosjektets omfang. 

har ansvar for 

At prosjektets leveranse er i samsvar med mandat, målsettinger og oppgaver.
Overordnet ansvar for prosjektets rammer 
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og Hinas budsjetterer på 
stiller med 1-2 personer 

2 timer samt forberedelse 
erarbeid Hver region må også ta høyde for praktisk arbeid som å sende ut skjemaer, møte 

leverandører, opplæring og kommunikasjonsarbeid i egen region. Til leverandørseminarer og utarbeidelse 
. Til revisjoner i utlandet 

000 årlig. Medlemskap i organisasjonen ”Initiativ for etisk handel” som 
Hinas er selvstendig medlem av 

 
Mars 2011 

 
 
 

Vår 2011 utkast 16.05 
Vår 2011 
Vår 2011 
Vår 2011 

Høst 2011 – vår 2013 
2013 

Vår 2012 
Høst 2012 

Vår 2012 –høst 2011 

og klimatiltak i 

2 personer fra innkjøpsmiljø i sitt RHF.  

At prosjektets leveranse er i samsvar med mandat, målsettinger og oppgaver. 
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- Beslutningspunkt ved passering av milepæler
- Avklare strategiske spørsmålsstillinger og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter
- Ledelsestøtte for prosjektleder 
- Behandle endringer i oppdragsbeskrivelsen (vesentlige avvik)

 
Styringsgruppens viktigste oppgaver ved prosjektoppstart:

- Vedta prosjektdirektivet som blant annet skal inneholde:
� prosjektplaner / aktivitetsplaner
� eventuelle konkrete resultatmål

 
Ved å vedta prosjektdirektivet gir styringsgruppen fullmakter til prosjektlederen som får pros
som styringsdokument.  
 
Dette betyr at endringer og avvik som måtte oppstå underveis i prosjektet i forhold til innholdet i 
prosjektdirektivet (som vil medføre endringer/korrigeringer i prosjektdirektivet mht for eksempel 
mål/delmål, milepælsplaner, budsjett, kost/nytte) må behandles av styringsgruppen. 
 
Styringsgruppens viktigste oppgaver ved prosjektgjennomføring:

- Behandle overordnete statusrapporter
- Vedta korrigerende tiltak etter forslag fra prosjektleder

 
Styringsgruppens viktigste oppgaver ved prosjektavslutning:

- Godkjenne sluttleveransen
- Godkjenne evaluering 

Prosjektleders ansvar: 

Prosjektgruppen skal ledes av Helse Sør
 
Prosjektleder skal gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektdirekti
styringsprinsippene definert i dette. Hovedoppgavene er:

- At prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen 
- At prosjektets rammer holdes
- At avvik avdekkes og avklares

 
Prosjektleders viktigste oppgaver ved prosjektoppstart:
Sammen med prosjektgruppen skal prosjektleder:

- Utarbeide forslag til endelige prosjektplaner / aktivitetsplaner basert på prosjektdirektivet.
- Utarbeide forslag til endelige konkrete mål og delmål (resultatmål/effektmål ved behov)
- Utarbeide forslag til endelig 
- Utarbeide møteplaner og kommunikasjonsplan (hvilke målgrupper/interessenter har prosjektet, 

hvordan skal disse informeres, hvem har ansvaret for informasjonen).
 
Prosjektleders viktigste oppgaver ved prosjektgjennomføring:

- Sikre at overordnet og detaljert prosjektplan gjennomføres slik at leveransene kommer til riktig tid 
med riktig ressursbruk

- Håndtere avvik 
- Rapportere til styringsgruppen 

 
Prosjektleder viktigste oppgaver ved prosjektavslutning:

- Forberede og gjennomføre sluttleveranse i 
- Gjennomføre evaluering

 
 

Prosjektgruppen 

Det opprettes en prosjektgruppe som består av1
helseforetakene. .  
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Beslutningspunkt ved passering av milepæler 
Avklare strategiske spørsmålsstillinger og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter
Ledelsestøtte for prosjektleder  
Behandle endringer i oppdragsbeskrivelsen (vesentlige avvik) 

tigste oppgaver ved prosjektoppstart: 

Vedta prosjektdirektivet som blant annet skal inneholde: 
prosjektplaner / aktivitetsplaner 
eventuelle konkrete resultatmål 

Ved å vedta prosjektdirektivet gir styringsgruppen fullmakter til prosjektlederen som får pros

Dette betyr at endringer og avvik som måtte oppstå underveis i prosjektet i forhold til innholdet i 
prosjektdirektivet (som vil medføre endringer/korrigeringer i prosjektdirektivet mht for eksempel 

splaner, budsjett, kost/nytte) må behandles av styringsgruppen.  

Styringsgruppens viktigste oppgaver ved prosjektgjennomføring: 

Behandle overordnete statusrapporter 
Vedta korrigerende tiltak etter forslag fra prosjektleder 

oppgaver ved prosjektavslutning: 

Godkjenne sluttleveransen 
 

Prosjektgruppen skal ledes av Helse Sør-Øst RHF ved spesialrådgiver Grete Solli  

Prosjektleder skal gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektdirektivet og rapportere iht. 
styringsprinsippene definert i dette. Hovedoppgavene er: 

At prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen  
At prosjektets rammer holdes 
At avvik avdekkes og avklares 

Prosjektleders viktigste oppgaver ved prosjektoppstart: 
en med prosjektgruppen skal prosjektleder: 

Utarbeide forslag til endelige prosjektplaner / aktivitetsplaner basert på prosjektdirektivet.
Utarbeide forslag til endelige konkrete mål og delmål (resultatmål/effektmål ved behov)
Utarbeide forslag til endelig prosjektbudsjett 
Utarbeide møteplaner og kommunikasjonsplan (hvilke målgrupper/interessenter har prosjektet, 
hvordan skal disse informeres, hvem har ansvaret for informasjonen). 

Prosjektleders viktigste oppgaver ved prosjektgjennomføring: 

net og detaljert prosjektplan gjennomføres slik at leveransene kommer til riktig tid 
med riktig ressursbruk 

Rapportere til styringsgruppen  

Prosjektleder viktigste oppgaver ved prosjektavslutning: 

Forberede og gjennomføre sluttleveranse i hht mandat og plan 
Gjennomføre evaluering 

Det opprettes en prosjektgruppe som består av1-2 representanter fra hver av de fire regionale 
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Avklare strategiske spørsmålsstillinger og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter 

Ved å vedta prosjektdirektivet gir styringsgruppen fullmakter til prosjektlederen som får prosjektdirektivet 

Dette betyr at endringer og avvik som måtte oppstå underveis i prosjektet i forhold til innholdet i 
prosjektdirektivet (som vil medføre endringer/korrigeringer i prosjektdirektivet mht for eksempel 

 

vet og rapportere iht. 

Utarbeide forslag til endelige prosjektplaner / aktivitetsplaner basert på prosjektdirektivet. 
Utarbeide forslag til endelige konkrete mål og delmål (resultatmål/effektmål ved behov) 

Utarbeide møteplaner og kommunikasjonsplan (hvilke målgrupper/interessenter har prosjektet, 

net og detaljert prosjektplan gjennomføres slik at leveransene kommer til riktig tid 

2 representanter fra hver av de fire regionale 
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Prosjektgruppen skal sammen med prosjektleder bidra til at prosjektet leverer iht
aktivitetsplan.  Medlemmene skal sikre at:

- At alle relevante fakta blir innhentet
- At faglige utredninger og vurderinger blir utført
- At aktiviteter blir gjennomført iht. aktivitetsplan
- At avtalte rapporter blir utarbeidet og gitt til st
- At eventuelle veivalg underveis blir belyst og fremsatt for styringsgruppen i en slik form at 

beslutning kan tas 
- At avvik blir meldt 
- At problemer og uforutsette komplikasjoner blir tatt opp og håndtert
- At avtalt leveranse blir overlevert sty

 
Sekretariatet  

Sekretariatet skal bestå av en person utpekt av Helse Sør
 
Sekretariatet skal:  
- Være sekretær for prosjektgruppen
- Følge opp saker mellom møtene i prosjektgruppen
- Yte fagkompetanse til prosjektgruppen og til 
- Være kontaktperson for IEH 
- Arrangere kurs, leverandørseminar og møter i prosjektgruppen
- Skrive rapporter og utredninger i henhold til prosjektplan

7. PLANLEGGING, OPPFØLGING OG STATUSRAPPORTERING
Statusrappporter leveres styringsgruppen senest 
 

8. ENDRINGSKONTROLL OG VERSJONSSTYRING
Følgende dokumenter skal underlegges formell endringskontroll og versjonsstyring

• Mandat 
• Prosjektdirektiv 
• Budsjett 
• Prosjektrapport 

 
 

9. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER
Prosjektets administrative rutiner utover prosjektoppfølging skal generelt holdes på et minimum. Prosjektet 
skal ha et manuelt og maskinelt arkiv under kontroll av prosjektleder. Arkivene skal omfatte:

• Prosjektdirektiv (alle versjoner)

• prosjektmandat 

• Møteinnkallinger og 

• Statusrapporter til styringsgruppen

• Referater fra styringsgruppens møter

• Sluttrapport 

 

10. AKSEPTANSEKRITERIER

Etisk handel skal være implementert i alle regioner 
anskaffelsene og koordinering av oppfølging på 
være etablert og fungere. 
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Prosjektgruppen skal sammen med prosjektleder bidra til at prosjektet leverer iht. prosjektoppdrag og 
aktivitetsplan.  Medlemmene skal sikre at: 

At alle relevante fakta blir innhentet 
At faglige utredninger og vurderinger blir utført 
At aktiviteter blir gjennomført iht. aktivitetsplan 
At avtalte rapporter blir utarbeidet og gitt til styringsgruppen  
At eventuelle veivalg underveis blir belyst og fremsatt for styringsgruppen i en slik form at 

At problemer og uforutsette komplikasjoner blir tatt opp og håndtert 
At avtalt leveranse blir overlevert styringsgruppen 

Sekretariatet skal bestå av en person utpekt av Helse Sør-Øst RHF.  

Være sekretær for prosjektgruppen 
Følge opp saker mellom møtene i prosjektgruppen 
Yte fagkompetanse til prosjektgruppen og til hfene 

Arrangere kurs, leverandørseminar og møter i prosjektgruppen 
Skrive rapporter og utredninger i henhold til prosjektplan 

. PLANLEGGING, OPPFØLGING OG STATUSRAPPORTERING
Statusrappporter leveres styringsgruppen senest en uke før styringsgruppens møter 

. ENDRINGSKONTROLL OG VERSJONSSTYRING 
Følgende dokumenter skal underlegges formell endringskontroll og versjonsstyring 

. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER 
nistrative rutiner utover prosjektoppfølging skal generelt holdes på et minimum. Prosjektet 

skal ha et manuelt og maskinelt arkiv under kontroll av prosjektleder. Arkivene skal omfatte:
Prosjektdirektiv (alle versjoner) 

Møteinnkallinger og –referater 

Statusrapporter til styringsgruppen 

Referater fra styringsgruppens møter 

. AKSEPTANSEKRITERIER 

Etisk handel skal være implementert i alle regioner og i Hinas som en naturlig del av 
anskaffelsene og koordinering av oppfølging på tvers av regionene og nasjonalt skal 

.  
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. prosjektoppdrag og 

At eventuelle veivalg underveis blir belyst og fremsatt for styringsgruppen i en slik form at 

. PLANLEGGING, OPPFØLGING OG STATUSRAPPORTERING 

nistrative rutiner utover prosjektoppfølging skal generelt holdes på et minimum. Prosjektet 
skal ha et manuelt og maskinelt arkiv under kontroll av prosjektleder. Arkivene skal omfatte: 

som en naturlig del av 
og nasjonalt skal 
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11. SIGNATUR 
Prosjektdirektivet er gjennomgått og godkjent av prosjekteier
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Prosjektdirektivet er gjennomgått og godkjent av prosjekteier v /prosjektleder Ivar Eriksen 30.03.11
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v /prosjektleder Ivar Eriksen 30.03.11 



 

  

 
 

Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jonny Jensen/Tor-Arne Haug  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/4 Helse Nord medlem i Initiativ for etisk handel  

– IEH 
 
 
Innledning 
Miljø- og samfunnsansvar i anskaffelser lå inne som eget delprosjekt i hovedprosjektet 
”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” i 2010. Rapport fra prosjektet ble avlevert 
styringsgruppen juni 2010 og samtidig sendt ut til alle landets helseforetak med anbefaling om 
å ta i bruk de anbefalinger som lå i rapporten. Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp 
med å legge inn krav om oppfølging av anbefalingene i protokollen fra foretaksmøter med de 
regionale helseforetakene i januar 2011.  
 
Innkjøpsmiljøene fra alle landets regioner deltok i det første prosjektarbeidet, men det var kun 
Helse Sør-Øst som hadde gjort erfaringer innen tema ”etisk handel”. Anbefalingene i 
rapporten ble da også at de andre regionene skulle bruke Helse Sør-Øst’s erfaringer og starte 
arbeidet med etisk handel med å bruke samme metoder som i Helse Sør-Øst. Det ble også 
anbefalt alle regionene og HINAS om å vurdere medlemskap i organisasjonen Initiativ for 
etisk handel (IEH) for å få tilgang til verktøy og ressurser på linje med Helse Sør-Øst.  
 
Den 1.2.2011 ble det av helseregionene søkt om felles medlemskap i IEH, og fra 14.3.2011 
ble samtlige helseregioner medlem i fellesskap. 
 
Helseregionene er store offentlige kunder og forbrukere som til sammen kjøper inn varer og 
tjenester for ca. 35 mrd kroner årlig, hvor Helse Nord utgjør ca. 4,7 mrd kroner. Med 
forvaltningen av slike enorme beløp følger også et ansvar for å anskaffe varer og tjenester på 
en lovlig og etisk forsvarlig måte. 
 
Offentlige anskaffelser er en del av den globale handelen med varer og tjenester. Mange av de 
varene som kjøpes inn, for eksempel arbeidsuniformer, sykehustekstiler, medisinsk 
forbruksmateriell, medisinsk utstyr m.m. er helt eller delvis produsert i lavkostland, og ofte 
under kritikkverdige forhold som involverer barnearbeid, tvangsarbeid, lave lønninger, forbud 
mot fagforeninger, diskriminering, vold og trakassering. Derfor er det viktig at helseregionene 
stiller krav til sine leverandører om at de varene som anskaffes er produsert på en lovlig og 
etisk forsvarlig måte. 
 
Statlige føringer 
Statlige føringer er: 
• Stortingsmelding nr. 36 (2008-2009), ”Det gode innkjøp” 
• Regjeringens handlingsplan ”Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser” (2007-

2010) 
• Den statlige veilederen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser” (2009) 
• Foretaksprotokoll for Helse Nord RHF (2010 og 2011) 
 



Hva er etiske retningslinjer/krav? 
Etisk handel inngår i begrepet om samfunnsansvar og kan defineres som samfunnsansvarlig 
næringsvirksomhet som ivaretar arbeidsforhold i leverandørkjeden. Etiske retningslinjer, eller 
krav, beskriver minstestandarder for arbeidsforholdene. Anvendelsen i dag er særlig knyttet til 
arbeidsforhold i arbeidsintensive eksportindustrier i utviklingsland. 
 
Hvorfor stille etiske krav? 
• Helse Nord ønsker å bidra til en rettferdig global utvikling. 
• I Regjeringens Handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 2007-

2010 heter det at ”... offentlige virksomheter bør gå foran å være ansvarlige forbrukere 
som etterspør miljøvennlige varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder.” 
Helse Nord ønsker å bidra til dette. 

• I Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, § 1, heter det at ”Regelverket skal … bidra 
til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillitt til at 
offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.”  

• Helse Nord kan ikke anskaffe varer som er produsert på en ulovlig og uetisk måte. Helse 
Nord kan heller ikke bruke fellesskapets ressurser på en måte som ødelegger andre 
medmenneskers liv, helse og muligheter for utdanning. 

• Å stille etiske krav vil bidra til en rettferdig og ikke-diskriminerende konkurranse. Ved 
ikke å stille krav er det en viss risiko for at useriøse aktører, som bryter nasjonale og 
internasjonale lover og regler, tildeles kontrakter, fordi de er lavest på pris. Lav pris kan i 
tilfeller reflektere grov utnytting av arbeidere og ødeleggelse av miljøet. Dersom useriøse 
aktører tildeles kontrakter, vil det være diskriminerende overfor de seriøse som følger 
lover og regler, og følgelig også et brudd på regelverket om offentlig anskaffelser 

 
Hvilke etiske krav og oppfølging av kravene? 
Helse Nord legger til grunn de anbefalingene som foreslås i veilederen ”Etiske krav i 
offentlige anskaffelser.” Kravene er: 
• FNs barnekonvensjon, artikkel 32 om barns rett til beskyttelse fra økonomisk utnytting og 

dets rett til skolegang og personlig utvikling  
• ILOs åtte kjernekovensjoner: 29 og 105 om tvangsarbeid, 87 og 98 om organisasjonsfrihet 

og kollektive forhandlinger, 100 og 111 om diskriminering, 138 og 182 om barnearbeid  
• Produsentlandets arbeidslovgivning 
 
Kravene skal stilles som kontraktsvilkår. Oppfølging av kravene kan gjøres på flere måter:  
1) Egenerklæring fra leverandør og/eller produsent 
2) Strukturerte oppfølgingssamtaler 
3) Kontroller på produksjonssted  
4) Sertifisering av produsenter 
 
Når bør det stilles etiske krav? 
Det ideelle målet er at det stilles krav om anstendige arbeidsforhold i alle innkjøp. For de 
fleste virksomheter vil en slik målsetting vanskelig la seg gjennomføre. Utvelgelsen av hvilke 
innkjøp som skal underlegges etiske krav bør være ambisiøs, men også realistisk. I arbeidet 
vil det være et mål å bidra til at leverandører som ikke oppfyller etiske krav, får anledning til 
målrettet arbeid for å imøtekomme slike krav. Etter hvert som man gjør seg erfaringer, kan 
ambisjonsnivået heves, slik at det stilles krav i stadig flere anskaffelser. 
 



Adm. direktørs kommentar   
Med virkning fra 14.3.2011 ble Helse Nord sammen med de andre helseregionene medlem av 
Initiativ til etisk handel. Arbeidet med etisk handel i er allerede godt i gang, og aktiviteter for 
2011 er allerede planlagt. Det vil som et resultat av felles nasjonalt prosjekt mellom 
helseregionene bli utarbeidet handlingsplan for etisk handel for Helse Nord. Denne skal 
inneholde informasjon om hvorfor det er viktig å stille etiske krav, i hvilke anskaffelser det 
skal stilles krav, hvilke krav som skal stilles, hvordan kravene skal stilles, oppfølging av 
kravene og konsekvenser i tilfelle brudd på kravene. 
 
Etisk handel i offentlig sektor er et nytt tema som krever kunnskap. I første omgang må derfor 
innkjøpere i Helse Nord gjennomføre kurs i etisk handel. I tillegg vil Helse Nord gjennom 
samarbeid med de øvrige helseregionene knytte til seg eksterne fagmiljøer, for eksempel 
Direktoratet for IKT og forvaltning, Initiativ for etisk handel eller tilsvarende fagmiljøer.  
 
Tilsvarende orienteringssak vil bli forelagt styrene i Helse Midt-Norge RHF og i Helse Vest 
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1 SAMMENDRAG 

 

Befolkningen over 67 år vil øke med 10 prosentpoeng i den perioden vi behandler i dette 

dokumentet (2010-2030), samtidlig minsker andelen yngre. Det skal her understrekes at dette 

ikke er å forstå som en såkalt ”eldrebølge”, uten varige strukturelle endringer i 

alderssammensetningen i befolkningen. I følge Perspektivmeldingen er det markert 

aldersavhengighet i ressursforbruket, dette innebærer at ressursforbruket per innbygger øker med 

andelen eldre. 

 

Sykdomsbildet fremover vil preges av kroniske lidelser som kols, diabetes, hjerte- og 

karsykdommer, kreft, psykiske lidelser og rusrelaterte lidelser. Hovedårsaken er stadig flere 

eldre, i andel og antall i befolkningen. Det fremtidlige sykdomsbildet indikerer et økt behov for 

kompetanse i behandling av aldersrelaterte lidelser, og særlig eldre med akutte og sammensatte 

lidelser. Dette gjelder kompetanse i diagnostisering og behandling av hjerte- og karlidelser, kreft, 

muskel- og skjelettsykdommer, luftveissykdommer (eksempelvis KOLS) og diabetes type 2. Det 

anses å bli økt behov for spesialister i eldremedisin og/eller geriatri og alderspsykiatri. Helse 

Nords statistikk viser at det ikke finnes noen geriater under 40 år i region. Ut fra 

sykdomsutviklingen ser vi også at spesialisthelsetjenesten vil få økt behov for kompetanse innen 

anestesi og intensiv, samt behandling av antibiotikaresistente infeksjoner. Kompetanse innen 

kosthold og ernæring vil måtte få økt betydning, også innen spesialisthelsetjenesten, både som 

følge av økning i livsstilsykdommer og av økt oppmerksomhet på forebygging.  

 

Nye nasjonale kvalitetskrav til svangerskaps- og fødselsomsorgen stiller krav til økt 

jordmorbemanning i fødeinstitusjonene. I tillegg er mer enn halvparten av alle gynekologene i 

regionen over 50 år. Nye kvalitetskrav til fødselsomsorgen stiller krav til minst fire-delt 

vaktordning for gynekologer, og fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av bemanningen 

ved fødeavdelinger. Sett i lys av at Hels Nord har en desentralisert fødselsomsorg 15 

fødeinstitusjoner hvorav 7 fødeavdelinger og 2 kvinneklinikker vil dermed behovet for 

gynekologer øke betydelig for å ivareta disse kravene og ikke minst fange opp problemene nevnt 

overfor. I 2008 konkluderer styret i Helse Nord ved en revidering av Helse Nord sin 

handlingsplan for intensivmedisin med at Helse Nord har store utfordringer knyttet til utdanning, 

stabilisering og rekruttering av blant annet intensivsykepleiere. UNN HF rapporterer at etter 

innføring av stipendordninger i 2005, har UNN HF hatt en fallende kurve for antall søkere til 

videreutdanninger i anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie (ABIKO). Per i dag 

mangler UNN HF spesialsykepleiere, spesielt intensiv- og operasjonssykepleiere. 

 

Det vil særlig bli et økt behov for flere helsefagsarbeidere, sykepleiere og bioingeniører. I følge 

HELSEMOD tilsier prognosene et nasjonalt underskudd for primær- og spesialisthelsetjenesten 

på ca 41 500 helsefagarbeidere, 2 600 bioingeniører og ca 12 700 sykepleiere i 2030. Helse Nord 

utgjør omtrent 10 % av spesialisthelsetjenesten. Vårt eget tallmateriale understøtter og forsterker 

dataene fra Spekter og HELSEMOD. Behovet for helsepersonell vil utvilsomt komme til å øke i 

Helse Nord. Det vil være en særlig viktig målsetting å utnytte eksisterende personalressurser på 

en god måte. Løpende kompetanseplanlegging utledet av pasientforløp vil muliggjøre vertikal 

oppgaveglidning av dagens profesjoner. Reduksjon av deltid vil være en annen viktig målsetning 

for å utnytte eksisterende ressurser. Det er et kostnadseffektivt tiltak (mindre administrasjon) som 

dessuten gir medarbeidere en sterkere tilknytning til arbeidsplassen og bidrar til kvalitetssikring 

og kontinuitet i behandlingen. 
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Samhandlingsreformen vil etter alt å dømme få en betydelig innvirkning på spesialist-

helsetjenestens rammevilkår, rolle og muligheter til å løse sine oppgaver. Fra statlig hold ønsker 

en å utvikle en langt tydeligere arbeidsdeling mellom kommunehelsetjenestene og spesialist-

helsetjenestene, der kommunen får en langt mer sentral oppgave enn i dag. 

Samhandlingsreformen ventes å påvirke kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten i to 

retninger: Økt behov for spesialkompetanse på store sykehus, og samtidig økt behov for 

breddekompetanse på mindre sykehus. Økt samhandling og funksjonfordeling vil kreve økt 

transport. Per i dag har vi som helseregion allerede størst behov for prehospitale tjenester. Vi har 

et beregnet ressursbehov for prehospitale tjenester som er 3 ganger høyere enn 

landsgjennomsnittet. Lange avstander og tidsperspektivet med hjerte, hjerne og voldsomme 

dødsfall, samt psykiatritransport, er ressurskrevende. 

Teknologisk utvikling og nye metoder gir både muligheter og utfordringer for 

spesialisthelsetjenesten. Utviklingen setter krav til en forsvarlig ansvarsfordeling mellom 

sykehus, både knyttet til forsvarlighet og økonomi. Teknologisk avansert behandling gjør 

sykehusene mer avhengige av kostbart og kompetansekrevende utstyr, det er også en 

sårbarhetsfaktor.   

For å sikre helsetjenesten i landsdelen det nødvendige personell og grunnlag for 

rekruttering, bør utdanningskapasiteten i Nord-Norge ligge på 15 prosent av kapasiteten i landet, 

for de ulike fagene. Kapasiteten for bioingeniørutdanning, fysioterapiutdanning, psykologi 

profesjonsutdanning, sykepleierutdanning og vernepleierutdanning lavere enn 15 prosent. 

Psykologi befinner seg på 13 prosent, sykepleie har 12 prosent av nasjonal andel, og 

bioingeniørutdanningen 10 prosent. Fysioterapi- og vernepleierutdanning ligger lavest, på 

henholdsvis 8 og 5 prosent. 
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2 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

 
Kvalitet, trygghet og respekt er spesialisthelsetjenestens kjerneverdier. Verdiene er felles for de regionale 

helseforetakene i Norge. Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge 

som ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. 
Helse Nords visjon er at pasientene skal gis rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse 

og behandling i Helse Nord. Tjenestene skal være basert på kvalitet i prosess og resultat, trygghet 

for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møtet med brukere og samarbeidspartnere. For å følge 

opp disse målene er rett kompetanse sentralt. Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren i Helse 

Nord, og mulighet til å nå våre mål avhenger direkte av i hvilken grad vi klarer å skaffe, 

videreutvikle og mobilisere nødvendig kompetanse. (Helse Nord, Årsmelding 2009) 

 

Prosjektet strategisk kompetanseplan skal bidra til å sikre Helse Nords måloppfyllelse knyttet til 

pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og 

pårørende, både på kort og lang sikt. Helse Nord har valgt å dele arbeidet inn i to faser, hvorav 

denne rapporten er knyttet til fase 1. Mandatet sier at Fase 1 skal inneholde: 

 

a, Framtidsbilde (2010-2030): Beskrive nåsituasjon og tegne et fremtidsbilde av 

kompetanseutfordringer i sektoren.  

b, Analyse: Fremtidig behov opp mot status. 

 

I følge mandatet er siktemålet med dette dokumentet å skissere fremtidige kompetansemessige 

utfordringene for helseforetakene i landsdelen på et mer overordnet og langsiktig nivå, gitt en 

rekke sentrale utviklings- og endringstrekk. Dette vil danne et bredt grunnlag for de beslutninger 

som beslutningstakere i helseforetakene og Helse Nord skal planlegge og handle ut fra når det 

gjelder kompetansemessige spørsmål i årene fremover.  

 

Å tegne et fremtidsbilde av kompetanseutfordringene for en helseregion innebærer å måtte ta 

hensyn til en rekke usikkerhetsmomenter. Hvilke innvirkninger eksempelvis ulike faktorer som 

sykdomsutvikling, befolkningssammensetning, utdanningsmønster og økonomiske forhold vil ha 

for situasjonen i foretakene om 20 år for landsdelens helseforetak, er på ingen måte gitt. Det vil 

naturligvis være en rekke usikkerhetsmomenter og forebehold knyttet til situasjonen her. Likevel 

vet vi en del om noen trekk, om utviklingstrekk, tendenser og kommende politiske føringer.  

 

Dette dokumentet vil derfor drøfte denne type endringstrekk og skissere et mulig fremtidsbilde 

av kommende kompetansemessige utfordringer for Helse Nord og helseforetakene i landsdelen, 

sett under ett. Det å skulle tegne opp et fremtidsbilde av denne typen innebærer at vi må operere 

med utgangspunkt i fakta og male frem ulike typer av fremtidsbilder. Det innebærer videre at vi 

samler relevant kunnskap om dagens situasjon og vesentlige endringstrekk, for deretter å avveie 

retning, sannsynlighet og tyngde i disse endringsprosessene. Et tidsperspektiv på inntil 20 år vil 

nødvendigvis medføre at det vil være visse begrensninger knyttet til detaljnivå i drøftingene av 

materialet.  
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2.1 Kompetansebegrepet 
 

Helse Nords arbeid med utvikling av en strategisk kompetanseplan innebærer å komme i forkant 

med de utfordringer man ser for seg vil komme på når det gjelder muligheter for rekruttering og 

kvalifisering av medarbeidere. Med kompetanse menes i denne sammenheng kunnskap, 

dyktighet, motivasjon og vilje til å løse en bestemt oppgave. I noen sammenhenger kan man 

snakke om kompetanse som erfaringsbasert ferdigheter, og som evne til å bruke andres 

kompetanse for å løse bestemte oppgaver.  

 

Innenfor spesialiserte organisatoriske strukturer som et helseforetak er, er det spesielt viktig å 

trekke et skille mellom formell kompetanse og uformell kompetanse. Formell kompetanse 

refererer til den type kvalifikasjoner som en person har i kraft av eksamensbevis og formell 

utdanning og spesialisering. Uformell kompetanse viser på den andre siden til en rekke 

ferdigheter og kunnskaper som personer tilegner seg som del av jobben (eller utenfor arbeidet), 

og der dette er ferdigheter som i stor grad er verdsatt som viktig for organisasjonen, men som i 

liten grad er noe den enkelte ”har papir på”. I det påfølgende er begge disse sidene ved 

kompetanse relevant, men underforstått i mange sammenhenger vil det særlig være formell 

kompetanse som er sett på. 
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2.2 Kilder 
Datamaterialet i rapporten kommer i hovedsak fra tre ulike kilder som har forskjellig status.  

 

SPEKTER/Statistisk sentralbyrå (SSB) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter har sammen med det nasjonale HR-direktørforumet og med 

deltakelse fra noen av RHF-fagavdelingene, besluttet og fått innhentet og bearbeidet materiale fra 

Statistisk Sentralbyrå som er brukt i denne rapporten i vesentlig grad.  

I modellen HELSEMOD har Statistisk sentralbyrå beregnet fremskriver av situasjonen for 

hvordan tilbud og etterspørsel for helse- og sosialpersonell vil utvikle seg frem mot 2030 

(Texmon og Stølen 2009). Det skal imidlertid understrekes at disse beregningene er basert på en 

rekke forutsetninger som kan diskuteres. For eksempel skiller ikke HELSEMOD på primær- og 

spesialisthelsetjenesten. En annen av de forutsetninger som ligger til grunn, er at det ikke skjer 

endringer i dagens arbeidsordninger. Modellen tar i liten grad høye for teknologisk utvikling.  

Når det gjelder konklusjonen om en tilnærmet balanse når det gjelder leger, tar eksempelvis ikke 

disse tallene høyde for at andelen kvinner er høyt i disse utdanningene i dag, og at kvinner velger 

annerledes enn menn med hensyn til arbeidstid, videreutdanning og spesialisering, etc.  

Basert på HELSEMOD har Spekter laget en del sammenstillinger som har blitt brukt i denne 

rapporten. 

 

NLP- lønns og personalsystem 

NLP er Helse Nords statistikk fra lønns- og personalsystemet. Det har ikke latt seg gjøre å hente 

ut detaljert informasjon. Når det gjelder sykepleiere er det kun ABIKO-sykepleiere (anestesi, 

barn, intensiv, operasjon, kreft), jordmor og psykiatri som har vært mulig å få detaljert statistikk 

på. Det er ikke mulig å få ut detaljert informasjon om legespesialister fra NLP.  

 

Rapportering fra klinikksjefer/avdelingssjefer i Helse Nord om bemannings- og 

rekrutteringsutfordringer 

Det ble gjennomført en obligatorisk rapportering i dataprogrammet Questback til Helse Nord 

RHF, om bemannings- og rekrutteringsutfordringer, som det ble pålagt alle HFene å følge opp, i 

brevs form fra administrerende direktør i Helse Nord RHF.  

Videre hadde en arbeidsgruppe som utgikk av prosjektgruppen i fase 1,  bestemt hvilke personer 

som skulle svare på undersøkelsen. Respondentgruppen besto av klinikksjefer i Helse Finnmark, 

UNN og Nordlandssykehuset, leder på Sykehusapoteket Nord, samt avdelingssjefer i 

Helgelandssykehuset HF. Dette er årsaken til at pluraliteten av respondentene representerer 

Helgelandssykehuset, noe som må tas med i betraktning når man leser resultatene. Det må også 

bemerkes at respondentene ikke utgjør den totale populasjonen av klinikk/avdelingssjefer i 

helseforetakene, og at antallet respondenter ikke svarer til antallet faktisk ansatte 

klinikk/avdelingssjefer. Selv om svarsprosenten er høy, er det vanskelig å tolke materialet da 

vekting er et problem, men materialet kan brukes for å supplere NLP og SSB-materialet.  

 

Enkelte observasjoner 

De enkelte foretakene har bidratt med observasjoner og vurderinger som har blitt brukt i 

rapporten. 
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3 SAMFUNNS-, SYKDOMSUTVIKLING OG POLITIKSKE 

FØRINGER 

3.1 Befolkningsutvikling 
Om vi tar utgangspunkt i alderssammensetningen i befolkning over tid, viser tallmateriale fra 

Statistisk sentralbyrå hvordan aldersfordelingen forventes å se ut i 2030. Tallmaterialet viser at 

alderssammensetningen endres som følge av en rekke samfunnsmessige trekk, ikke minst 

helsemessige og medisinske endringer. Andelen eldre øker og andelen yngre minsker. Av dette 

følger også mulige kompetansemessige utfordringer for spesialisthelsetjenestene i årene som 

kommer.  

 

Figur 1: Alderssammensetning av befolkningen i 1960, 2002 og 2030 (Kilde: SSB) 

 

 
 

Figur 2, på neste side, viser at andelen over 67 år vil øke med 10 prosentpoeng i den perioden vi 

behandler i dette dokumentet (2010-2030). Det skal her understrekes at dette ikke er å forstå som 

en såkalt ”eldrebølge”. Kurven i figuren viser de varige strukturelle endringene i 

alderssammensetningen i befolkningen. For spesialisthelsetjenestenes del tyder dette på at 

sammensetningen av de sykdommer og lidelser som skal behandles i langt større grad enn i dag 

vil være knyttet til aldersrelaterte forhold. 
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Figur 2: Befolkning 67 år og eldre (i prosent av befolkning yrkesaktiv alder, 20-66 år) (Kilde: 

Spekter/SSB)  

 

 

Ser vi på hvordan alderssammensetningen fordeler seg mellom de ulike fylkene, ser vi dessuten 

at det er store forskjeller. For de tre nordligste fylkenes del ser vi at den prosentvise økningen i 

aldersgruppene over 67 år er spesielt stor holdt opp mot dagens situasjon. Kun Troms har en liten 

økning blant befolkningen i arbeidsfør alder, men både Finmark og Nordland har en liten 

tilbakegang.  

 
Figur 3: Forholdet mellom prosentvis økning i 20-66 år og prosentvis økning i 67+ år (Kilde: SSB) 
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3.2 Sykdomsutvikling 
Sykdomsbildet er i endring som følge av den demografiske utviklingen og befolkningens 

helseatferd. Andelen eldre øker betydelig de kommende tiår, konsekvensen er at pasientgrupper 

med kroniske og sammensatte helseproblemer vokser.  

 
Figur 4: Sykdomsutviklingen i endring. (Kilde: SSB) 

 
 

Sykelighet og helseutfordringer i generelle trekk 

Sykdomsbildet fremover vil preges av kroniske lidelser. Hovedårsaken er stadig flere eldre, i 

andel og antall i befolkningen. Andelen eldre i de tre nordligste fylkene ventes å være i vekst 

frem mot 2030, og ytterligere frem mot 2060. Finnmark var per 2008 blant fylkene med lavest 

prosentandel befolkning som er 80 år og eldre, men forventes å ha størst økning frem mot 2030. 

Andelen øker fra 3,7 prosent i 2010, til 6,3 prosent i 2030, ifølge fremskrivninger fra Statistisk 

Sentralbyrå. Troms ventes også å ligge på 6,3 prosent i 2030. I Nordland ventes andelen å være 

noe høyere, 7,5 prosent (Folkehelseinstituttet 2008a). Det er i hovedsak den generelle forbedring 

av levekår – i de senere år understøttet av mer effektiv behandling av hjerte-karsykdommer - som 

ligger til grunn for den sterke økning i forventet levealder, og dermed andel og antall eldre over 

80 år.  

 

Overvekt, røyking og for lite fysisk aktivitet betegnes som sentrale helseutfordringer i vårt 

samfunn. Dette er uttrykk for helseatferd, definert av Helsedirektoratet som atferd og vaner som 

har stor betydning for helsen. Eksempler på helseatferd er kosthold, fysisk aktivitet, tobakksbruk, 

alkoholbruk, seksualvaner og bruk av illegale rusmidler. Sykdomsbildet som viser seg, 

gjenspeiler dels levevanene for 20–30 år siden, og dels dagens helseatferd. Selv om vi klarer å 

snu befolkningen til en mer positiv helseatferd, vil andelen kronisk syke øke. Det skyldes at 

grunnlaget for kroniske lidelser i de neste årene, allerede er lagt. Et annet sentralt poeng er at den 

medisinske utviklingen bidrar til at flere overlever akutt sykdom. Mange av disse vil trenge 

forebyggende bruk av medikamenter, kontroller, samt gjentatte behandlinger (Helsedirektoratet 

2010).  

 

Sosial og regional ulikhet i helse 

Sosial ulikhet i helse er et viktig fokusområde for myndighetene. Dette er systematiske ulikheter 

mellom sosioøkonomiske grupper. Disse avtegner seg som en gradient i befolkningen, høyere 
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sosioøkonomisk status er assosiert med gradvis bedre helse. Sosialt skapte helseforskjeller 

henger blant annet sammen med forskjeller i levekår, muligheter og helseatferd. Nord-Norge har 

sammen med Hedmark størst andel befolkning med lavt utdanningsnivå, og dette har betydning 

for helsetilstanden i landsdelen (Folkehelseinstituttet 2008b, Statistisk Sentralbyrå 2010). Når 

helseforskjeller befester seg geografisk, kan vi snakke om regionale helseforskjeller. 

Sykdomsbildet og helseutfordringene vil nå bli nærmere belyst, og den sosiale og regionale 

dimensjonen vil inkluderes.   

 

Helseatferd og sykdomsutvikling: kols og diabetes 

Det er ventet en kols-epidemi blant eldre i Norge, dette knyttes til røykevanene flere tiår tilbake i 

tid. Andelen røykere har gått ned siden 1970-tallet, og tall fra 2009 viser at 21 prosent av 

befolkningen over 18 år røyker daglig. Nord-Norge har flest røykere sammenliknet med øvrige 

landsdeler. Andelen dagligrøykere er 50 prosent høyere i Finnmark, sammenliknet med 

hovedstadsregionen (Borgan og Pedersen 2009).  

 

Det forventes i årene som kommer en ytterligere vekst i tilfeller av diabetes type 2. De siste 30 

årene er forekomsten av diabetes tredoblet i Norge. Totalt har ca. 265 000 nordmenn diabetes: ca. 

25 000 med diabetes type 1, ca. 120 000 med kjent diabetes type 2 og like mange med 

udiagnostisert diabetes type 2 (Helsedirektoratet 2008). Nærmere halvparten av diabetikerne 

antas dermed å være udiagnostiserte. Forekomsten er høyere i grupper med lav sosioøkonomisk 

status. Risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag, nyresykdom og andre kroniske sykdommer er 

betydelig økt hos personer med diabetes (Folkehelseinstituttet 2010). 

 

De viktigste risikofaktorene for diabetes type 2 er overvekt, fedme og fysisk inaktivitet. Den 

gjennomsnittlige kroppsmasseindeksen (KMI) i den norske befolkningen har steget. Andelen 

som har en KMI over 30 øker. KMI over dette nivået defineres som fedme. Levekårs-

undersøkelsen viser en stigning de siste ti årene, fra 7 til 11 prosent i denne gruppen blant menn. 

Hos kvinnene øker andelen med fedmeproblematikk fra 6 til 8 prosent (Borgan og Pedersen 

2009). For aldersgruppen 40-45 år har omkring 20 prosent av mennene og 17 prosent av 

kvinnene fedme (Folkehelseinstituttet 2010). Samlet sett for alle aldersgrupper og begge kjønn 

avviker ikke Nord-Norge særlig fra landsgjennomsnittet for fedme, som er på 10 prosent (Borgan 

og Pedersen 2009). Majoriteten av overvektige befinner seg i aldersgruppen 25-66 år, og her er 

også økningen størst (Borgan og Pedersen 2009). Blant barn og unge ser det ut til at økningen i 

overvekt og fedme er i ferd med å flate ut (Helsedirektoratet 2010). Ungdomsundersøkelsene i 

regi av Folkehelseinstituttet, viser imidlertid at 15-16-åringer i de tre nordligste fylkene har 

høyere KMI, enn unge i fylkene lengre sør (Folkehelseinstituttet 2004). Ungdom i de tre 

nordligste fylkene har 70-90 prosent større risiko for å være overvektig enn ungdom i Oslo 

(Grøholt m.fl 2008).  

 

Den norske befolkningen er mindre fysisk aktive nå enn tidligere. Kun én av fem voksne er i dag 

fysisk aktive tilsvarende anbefalingen om minst 30 minutters aktivitet hver dag 

(Helsedirektoratet 2010). Befolkningen i Nord-Norge har et lavere aktivitetsnivå sammenliknet 

med resten av landet (Helsedirektoratet 2009).  

 

Flere lever med hjerte- og karsykdommer 

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er betydelig redusert de siste 40 årene. Blant årsakene 

finner vi sunnere kosthold, mindre røyking og bedre medisinsk behandling. I den siste 10-

årsperioden er det imidlertid tegn til at reduksjonen i den aldersspesifikke hjerte- og 

kardødeligheten i aldersgruppen 45-64 år, stopper opp. Denne nye trend antas å være uttrykk for 

nye folkehelseproblemer i anmarsj. Helsedirektoratet stiller spørsmål om man kan vente en 

økning i hjerte- og kardødeligheten, som følge av veksten i diabetes type 2 i befolkningen 
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(Helsedirektoratet 2008). Per i dag er hjerte- og karsykdommer fortsatt den vanligste dødsårsaken 

i Norge med rundt 35 prosent av alle dødsfall. Flere overlever den akutte sykdomsfasen, og det 

bidrar til at andelen som lever med slike sykdommer fortsatt er høy (Helsedirektoratet 2010). 

Hjerte- og lungesykdommer er den sykdomsgruppen hvor de sosiale helseforskjellene er mest 

markante. Det er påvist sammenheng mellom lavt utdanningsnivå og negativt utslag på 

risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, som røyking, KMI, blodtrykk og kolesterol. Jo 

lavere utdanning, jo høyere skårer kvinner og menn på disse indikatorene (Strand og Tverdal 

2006). 

 

Økende forekomst av kreft 

Omkring ett av fire dødsfall i Norge skyldes kreftsykdommer. Forekomsten av kreftsykdom har 

økt de siste årene. Anslag fra Kreftregisteret viser at antallet tilfeller vil øke med 30 prosent fra 

2004 til 2020. Halvparten av dette skyldes at kreft hyppigst rammer eldre og denne gruppen øker 

fremover. Leveutsiktene for kreftpasienter er betydelig bedret de siste 40 år. Sannsynligheten for 

å leve fem år etter diagnosetidspunktet er nå 60 prosent, og for personer under 50 år er den over 

80 prosent (Helsedirektoratet 2010).  

 

Kreftrisikoen er høyere blant personer med lav utdanning og inntekt. Primært knyttes dette til 

røykevaner, men også annen helseatferd som kosthold og fysisk aktivitet. Det har fremkommet at 

befolkningen i Nord-Norge skiller seg negativt ut når det gjelder utslag på disse indikatorene, 

sammenliknet med landet for øvrig (Helsedirektoratet 2010). Men bortsett fra lungekreft og 

andre røyerelaterte kreftformer, er det ikke vesentlig større forekomst av kreftsykdom i Nord-

Norge, sammenlignet med resten av landet (Kreftregisteret 2008). 

 

Psykisk helse 

Utbredelsen av psykiske lidelser i befolkningen er omfattende, og lidelser i denne kategorien er 

en viktig årsak til for tidlig død, samt den største årsaken til uførhet, sykefravær og nedsatt 

livskvalitet. De hyppigst forekommende tilstandene er angst, depresjon og rusrelaterte lidelser. 

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) beskriver at én av to vil rammes av en psykisk lidelse en eller 

flere ganger i løpet av livet (Helsedirektoratet 2010).  

 

Forekomsten av psykiske lidelser er større i byene enn på landsbygda. Kvinner rammes oftere 

enn menn, særlig av angst og depresjon. På den andre siden er menn overrepresentert blant 

personer med ruslidelser og blant dem som begår selvmord. I levekårsundersøkelsen utført av 

Statistisk Sentralbyrå i 1998, hadde menn og kvinner med lav utdanning mer enn dobbelt så høy 

forekomst av betydelige psykiske plager sammenliknet med de med høy utdanning 

(Folkehelseinstituttet 2007). Forekomsten av psykiske lidelser har ikke økt de siste årene. 

Oppmerksomheten rundt psykisk helse og sykdom er imidlertid økende, og flere behandles i dag 

enn tidligere. Det er ikke ventet vekst i forekomst i årene som kommer, selv det pekes på at 

faktorer som økt arbeidsledighet, økt alkoholforbruk og økt uføretrygding kan forverre den 

psykiske helsen. Man venter flere eldre med demens og andre psykiske lidelser som følge av den 

demografiske utviklingen (Helsedirektoratet 2010). 

 

Demens regnes som den vanligste og mest alvorlige psykiske lidelsen blant eldre. Utvikling av 

sykdommen skyldes biologiske endringer i hjernen, som fører til svikt i mentale funksjoner. 

Risikoen for demens er størst i den eldste delen av befolkningen. Mens bare en av 100 i 

aldersgruppen 60–64 år lider av det, anslås det at én av fire over 85 år rammes. Det er beskrevet 

hvordan den demografiske utviklingen vil gi flere eldre, og som en konsekvens av dette forventes 

det at flere vil trenge behandling for demens. FHI forventer at forekomsten av demens på 

landsbasis vil øke fra rundt 70.000 i dag til det dobbelt i løpet av noen tiår (Helsedirektoratet 

2010). 
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Rus 

Alkoholforbruket i Norge har økt betydelig siden 1990-tallet, og det er også en sterk økning i 

bruk av vanedannende legemidler. Inntaket av alkohol per år har økt de siste årene for begge 

kjønn. Tall fra 2008 viser at i underkant av 4000 innleggelser i somatiske sykehus var forårsaket 

av alkoholrelaterte lidelser. Majoriteten av innleggelsene skyldtes akutte forgiftninger og 

alkoholrelaterte psykiske lidelser, i tillegg utgjorde leverskader en stor gruppe. FHI venter at et 

langt større antall innleggelser har tilknytning til rusmiddelbruk. Særlig kan dette ventes å gjelde 

innleggelser for behandling av forskjellige skader. Utvalgsundersøkelser har vist høy forekomst 

av en rekke forskjellige rusmidler i forbindelse med pasienter som kommer inn med skader. 

Samme mønster er påvist for akuttpsykiatriske innleggelser. Mennesker som misbruker rusmidler 

har økt sannsynlighet for å utvikle en psykisk lidelse. FHI anslår at 50 prosent av pasientene ved 

landets psykiatriske akuttavdelinger har en problemfylt bruk av rusmidler (Folkehelseinstituttet 

2010).  

 

Oppsummert 

Befolkningsutviklingen med en stadig økende andel eldre, er hovedårsaken til at flere vil få 

kroniske og sammensatte lidelser. Samtidig påvirker også befolkningens helseatferd, med 

utfordringer knyttet til overvekt, røyking og for lite fysisk aktivitet. Kols, diabetes, hjerte- og 

karsykdommer, kreft, psykiske og rusrelaterte lidelser er ventet å prege sykdomsbildet i 

befolkningen de kommende tiår.  

 

Nord-Norge har lavt utdanningsnivå i befolkningen, og skårer negativt på en rekke indikatorer på 

helseatferd, som påvirker forekomsten av de overnevnte sykdommer. Dette kan gi en ekstra 

utfordring for helsetjenesten i nord. Andelen eldre over 80 år øker i nord, i likhet med resten av 

landet. Samtidig viser fremskrivninger at kun Troms fylke vil se en svak prosentvis økning i 

aldersgruppen 20-66 år mot 2030, mens både Finnmark og Nordland ventes å få prosentvis 

nedgang i denne aldergruppen frem mot 2030 (SSB 2010). Dermed kan man oppleve et svekket 

rekrutteringsgrunnlag til helsetjenesten, samtidig som behovet for helsehjelp vil øke med en 

større andel eldre i nord. Helhetlig viser dette noen dimensjoner i utfordringsbildet for 

spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.   

 

3.3 Fremtidens spesialisthelsetjeneste 
I dette kapitlet skal vi gjennomgå sentrale politiske føringer og endringstrekk som gir oss 

verdifull informasjon om den ventede utviklingen innenfor spesialisthelsetjenestene i årene som 

kommer. Når man skal si noe om hvordan fremtiden vil avtegne seg, er det en rekke faktorer som 

er usikre. Vi skal likevel forsøke å si noe om fremtiden basert på de nasjonale politiske føringer 

som foreligger og den kunnskap man har om utviklingen i spesialisthelsetjenesten, samtidig er 

det viktig å ha en åpenhet for at det politiske feltet i sin natur er omskiftelig. 

Samhandlingsreformen (St.meld. 47 (2008-09) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett 

sted – til rett tid) vil etter alt å dømme få en betydelig innvirkning på spesialisthelsetjenestens 

rammevilkår, rolle og muligheter til å løse sine oppgaver. Perspektivmeldingen, (St.meld. 9 

(2008-09), tar opp sentrale utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi i tiårene framover, 

og tar for seg viktige langsiktige utfordringer som vi står overfor i norsk politikk. 

Perspektivmeldingen sier noe om fremtidsbildet i helse- og omsorgssektoren. Gjennom Nasjonal 

helse- og omsorgsplan (2011– 2015) legger regjeringen den politiske kursen for helse- og 

omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene. Med utgangspunkt disse 

stortingsmeldingene, samt lovverket som følger samhandlingsreformen vil vi forsøke å tegne et 

fremtidsbilde av spesialisthelsetjenesten.    
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3.3.1 Perspektivmeldingen 

Perspektivmeldingen, St.meld. 9 (2008-09) belyser utviklingen i helse- og omsorgssektoren.  

Helseforbruket er i vekst. Den sterke veksten i forbruket i de eldste årsklassene har i første rekke 

sammenheng med at behandlingskostnadene for den enkelte er sterkt konsentrert omkring siste 

fase av livet. Det er markert aldersavhengighet i ressursforbruket, dette innebærer at 

ressursforbruket per innbygger øker med andelen eldre.  

 

Utviklingen i helseutgiftene 

For å si noe den framtidige utviklingen i helseutgiftene må man ta stilling til hvordan 

aldersprofilene kan utvikle seg med aldringen. Økt forventet levealder innebærer at 

behandlingskostnadene knyttet til siste fase av livet forskyves mot eldre årsklasser i takt med 

aldringen. Det bidrar til en utsettelse av behandlingsutgiftene og dermed til å dempe virkningen 

av aldringen på ressursbruken, slik at utgiftsveksten ikke blir like sterk som veksten i antallet 

eldre. 

 

Det samlede helseforbruket per innbygger økte gjennomsnittlig med 3 pst. per år i perioden 1991 

til 2005, justert for prisutviklingen. Endringer i alderssammensetningen bidro med mindre enn 

1/3 prosentpoeng av den årlige veksten. Den reelle veksten i ressursbruken per bruker har dermed 

i gjennomsnitt vært 2 1/3 pst. per år.  En forlengelse av denne veksten ville innebære vel en 

fordobling av aktiviteten hvert 30. år. Økt levealder i denne perioden skulle isolert sett ha 

medført en viss reduksjon i ressursinnsats i de enkelte aldersklassene som følge av forskyvninger 

i aldersprofilene. Standardforbedringene i tilbudet kan dermed ha vært enda større enn det 

veksten i forbruket per bruker tilsier 

 

Ny teknologi og økte forventninger 

Det medisinske tilbudet påvirkes sterkt av teknologiforbedringer. Ny behandlingsteknologi har 

på flere områder gitt store kostnadsbesparelser, men har samtidig ført til økt etterspørsel  

Flere typer kirurgiske inngrep som tidligere krevde ressurskrevende innleggelser, gjennomføres i 

dag poliklinisk og dagkirurgisk. En stadig bedre utdannet befolkning innebærer at brukerne av 

helsetjenester er bedre informert om behandlingstilbud både nasjonalt og internasjonalt. Dette 

medfører økte forventninger og krav til helsesektoren. 

 

Kombinasjonen av økt etterspørsel og raske utvidelser og forbedringer av tilbudet trekker i 

retning av at veksten i helseforbruket per person i de enkelte årsklasser vil fortsette i tiårene 

framover. 

 

En strategi for å møte utfordringene 

I Perspektivmeldingen 2009 legger Regjeringen fram en strategi for å møte de langsiktige 

utfordringene. Regjeringen vil legge vekt på å fornye og effektivisere offentlig sektor. 

Ressursene må utnyttes best mulig og tjenestene skal tilpasses brukernes behov. Sentralt er også 

å vri ressursinnsatsen fra reparasjon til forebygging. Regjeringen vil arbeide med å motvirke 

skader og satse mer på tiltak som kan avverge at mange støtes ut av arbeidslivet. Tidlig innsats i 

grunnutdanning og helse kan forebygge problemer for den enkelte og kostnader for samfunnet. 

Forebygging er et sentralt mål og virkemiddel i samhandlingsreformen.  

 

3.3.2 Samhandlingsreformen 

Kjernen i samhandlingsreformen innebærer at man fra statlig hold ønsker å utvikle en langt 

tydeligere arbeidsdeling mellom kommunehelsetjenestene og spesialisthelsetjenestene, der 

kommunen får en langt mer sentral oppgave enn i dag, med å koordinere tjenestene og drive  
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aktivt forebyggende helsearbeid. Oppgaver og kompetanse skal også i en viss grad flyttes fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. 

 

Målene med reformen 

 Målene med samhandlingsreformen er blant annet: 

–Økt livskvalitet og redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmende og 

forebyggende arbeid. 

–Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av kom-

munehelsetjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet.  

–Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende 

samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp. 

 

Kompetanseoppbygging i kommunene 

Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen peker på at en av forutsetningene for at reformen 

skal lykkes er at det er et kompetent personell i alle deler av helsetjenesten (kapittel 13).  Det 

rettes naturlig nok fokus på kompetanseoppbygging, -overføring og rekruttering til kommunene, 

men samtidig må det fokuseres på kompetanse til hele helsetjenesten. Utfordringene beskrives å 

komme for fullt i årene 2020–2030, da det blir behov for økt personellkapasitet. 

 

Utfordringer - nasjonalt og regionalt 

Når det kommer til dimensjonering og innhold i utdanningene blir viktig å få utdannet nok 

helsepersonell, riktig type helsepersonell, og med et innhold i utdanningene som svarer til 

samfunnets behov. Kunnskapsdepartementet fastsetter nasjonale rammeplaner for utdanningene, 

samt kvalifikasjonsrammeverk som beskriver forventet læringsutbytte. Utdanningsinstitusjonene 

har ansvar for å sikre det faglige innholdet i utdanningene. Helseforetakene må fortsatt tilby nok 

antall og kvalitativt gode praksisplasser til studenter i sin grunnutdanning i medisin og helsefag. 

Det uttrykkes at det er gode ordninger for å fange opp kompetansebehovet i spesialist-

helsetjenesten.  

 

Det er en fordelingsproblematikk nord–sør, sentrale strøk–distrikt, og mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Utfordringene for Helse Nord blir å 

rekruttere og stabilisere arbeidstakere til våre enheter både i sentrale og mer perifere deler av 

Nord-Norge. 

 

Økt samhandling og funksjonsfordeling vil kreve økt transport. Per i dag har vi som helseregion 

allerede størst behov for prehospitale tjenester. Vi har et beregnet ressursbehov for prehospitale 

tjenester som er 3 ganger høyere enn landsgjennomsnittet. Lange avstander og tidsperspektivet 

med hjerte, hjerne og voldsomme dødsfall, samt psykiatritransport, er ressurskrevende. 

 

Hvilke tiltak foreslås for å møte utfordringene?  

Det pekes på både sektorspesifikke og sektornøytrale tiltak for å møte utfordringene. De 

sektornøytrale tiltak er avskriving av studielån og skattelette, mens de sektorspesifikke tiltak er: 

 Legefordelingssystemet. Dette bør utvikles, da det ikke overholdes (nasjonal fordeling av 

legehjemler som forutsetning for å ha lov til å opprette legestillinger). 

 Dimensjonering av utdanningene, slik at det utdannes riktig antall og riktig type personell 

 Bruk av desentralisert utdanningstilbud  

 Å gi fortrinnsrett basert på geografi ved opptak til helsefaglige utdanninger  

 Å vurdere nye og andre roller for helsepersonellet og endringer i oppgavefordelingen 

mellom for eksempel leger og sykepleiere 
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Tiltak for at arbeidstakerne blir i sektoren 

 Kunnskap om lønn som virkemiddel 

 Vridning av hvilke deler av tjenesten og spesialiseringene som har høy status 

 Godt arbeidsmiljø, god ledelse, gode arbeidsbetingelser, god organisering av arbeidet, 

gode muligheter for kompetanseutvikling for den enkelte 

 Å sikre at arbeidsplassen brukes som læringsarena 

 

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har i sin behandling av Stortingsmeldingen (Innst. 212 

S 2009-2010) vektlagt at utdanningsinstitusjonene i dag i for stor grad er rettet inn mot 

spesialisthelsetjenesten, og at en av de viktigste forventningene til sistnevnte er at den skal bidra 

til kompetanseoppbygging og -utveksling med den kommunale helsetjenesten. Komiteen støtter 

opp om de fleste forslagene i St.meld. 47 (2008-09) om kompetanse. 

 

3.3.3 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 

Nasjonal helse- og omsorgsplan staker ut den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene, 

deri, spesialisthelsetjenesten fra 2011-2015.  

En vellykket samhandlingsreform forutsetter bedre balanse og likeverdighet mellom 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Reformen skal 

gjennomføres over tid fra 1. januar 2012. For å nå målene i reformen, benyttes et bredt sett av 

virkemidler, der rettslige og økonomiske virkemidler står sentralt.  

– Rettslige virkemidler inkluderer lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven). 

– Økonomiske virkemidler skal understøtte målene om bedre arbeidsfordeling, gode pasientforløp 

og kvalitativt gode og kostnadseffektive løsninger, og sikre finansiering av nye oppgaver for 

kommunene. Det innføres avgrenset kommunal medfinansiering for somatiske behandlinger i 

spesialisthelsetjenesten. Departementet har stilt krav om at de regionale helseforetakene sammen 

med kommunene, kartlegger muligheter for kostnadseffektive, lokale samarbeidsprosjekter.  

 

Utviklingen i spesialisthelsetjenesten 

Nasjonal helse- og omsorgsplan beskriver hvordan både primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten må videreutvikles for å møte fremtidens utfordringer. I beskrivelsen av 

fremtidens spesialisthelsetjeneste er det fokus blant annet på teknologisk utvikling, tilbud til 

kronisk syke, samt spesialisthelsetjenestens samarbeid med og støtte til kommunene. 

Nye metoder kan innebære at flere tjenester kan desentraliseres, mens andre tilbud vil 

kreve ytterligere spesialisering. Teknologisk avansert behandling gjør sykehusene mer avhengige 

av kostbart og kompetansekrevende utstyr. Samtidig må spesialisthelsetjenesten legge til rette for 

at de store pasientgruppene med kroniske og sammensatte problemstillinger, i størst mulig grad 

får sine tjenester nær der de bor. Det krever at spesialisthelsetjenesten må utvikle tilbudene i 

dialog med kommunene, og samarbeidet mellom tjenestenivåene må fungere. Summen av 

rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske virkemidler som følge av reformen, skal føre til 

at spesialisthelsetjenesten får en tydeligere rolle i å støtte kommunene. Det skal skje gjennom 

veiledning, opplæring, tilgjenglighet og ved å opprette nye tiltak og tjenester. 

 

Sykehusstruktur – arbeidsdeling og samarbeid 

Når det gjelder fremtidig sykehusstruktur er regjeringen opptatt av arbeidsdeling mellom 

sykehusene og et godt samarbeid intern i helseregionene, samt dialog med kommunene. 

Regjeringen vektlegger at målet bør være å samle funksjoner når det er nødvendig av hensyn til 
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kvalitet, men samtidig desentralisere når det er mulig – for å gi pasientene et bredest mulig tilbud 

med god kvalitet i nærmiljøet. 

Nødvendigheten av å etablere og tydeliggjøre en faglig nettverksfunksjon i 

helseforetakene, for å sikre god kompetanse i alle ledd, fremheves.  

 

Spesialisthelsetjenesten utenfor sykehuset 

Regjeringen fokuserer på at spesialisthelsetjenesten må styrke sin rolle også utenfor sykehusene. 

Tilbud i spesialisthelsetjenesten må videreutvikles for å understøtte kommunehelsetjenestens 

behandling av enkelte pasientgrupper. Desentraliserte spesialisthelsetjenester kan eksempelvis 

samlokaliseres med kommunale tjenestetilbud i lokalmedisinske sentre og ved styrking av 

tjenester innen distriktspsykiatriske sentra.   

 

Med utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet må helseforetak vurdere når 

det er hensiktsmessig å bruke avtalespesialister eller ambulerende spesialister for å ivareta 

befolkningens behov for polikliniske tilbud lokalt. Etter dagens avtaleverk er ambulering for 

leger basert på frivillighet. Det gjeldende avtaleverket kan således være et hinder for fleksibel 

bruk av personell. Samhandlingsreformen krever større mobilitet og nye måter å organisere 

arbeidet på, både med hensyn til arbeidssted og arbeidstid. 

 

Fremtidens pasient- og brukerrolle 

I fremtidens helse- og omsorgstjeneste vil pasienter og brukere få en tydeligere rolle. Brukerne 

skal ha større innflytelse over utformingen av tjenestetilbudet i alle deler av helse- og 

omsorgstjenesten. Pasienter og brukeres rett til og behov for tilrettelagte tjenester skal 

etterspørres og synliggjøres i planlegging og utredninger og når beslutninger tas. Helse Nord har 

et særskilt ansvar for å ivareta den samiske befolkningens rett til tilrettelagte 

spesialisthelsetjenester, og skal sikre ivaretakelse av den samiske befolkningens behov for tilbud 

preget av samisk språk- og kulturforståelse, spesielt innenfor forvaltningsområdet for samisk 

språk. Når brukerne i større grad skal være med å utforme tjenestene, kreves et godt grunnlag for 

samarbeid mellom helsepersonell og pasient, da er det sentralt at personellet har grunnleggende 

språk- og kulturforståelse. Generelt ventes at ivaretakelsen av styrket brukermedvirkning vil 

medføre behov for ressursinnsats og videreutvikling av lærings- og mestringssentrene.  

 

3.3.4 Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Lovforslag om ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ble 8.april 2011 sendt til 

behandling i Stortinget. Lovforslaget uttrykker mer konkret hvordan samhandlingsreformen og 

overføring av oppgaver til kommunehelsetjenesten, vil medføre endringer i rammene til 

spesialisthelsetjenesten.  

 
Tydeliggjøring av kommunenes ”sørge-for-ansvar” i et profesjonsnøytralt lovverk 

Forslaget til ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov tydeliggjør kommunens overordnede 

ansvar for helse- og omsorgstjenester («sørge-for-ansvar»), uten at kommunene samtidig 

pålegges bestemte måter å organisere tjenestene på. Kommunens plikter skal videreføres, men 

pliktene foreslås utformet mer overordnet og profesjonsnøytralt. 

 

Det faktum at det nye forslaget til kommunal helse- og omsorgslov er profesjonsnøytral åpner for 

utvikling i retning oppgaveglidning mellom profesjoner. Departementet er også opptatt av denne 

dimensjonen og vektlegger at:  
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Overordnet og profesjonsnøytral lovgivning vil understøtte tjenesteytelse på tvers av 

fagprofesjoner og samarbeid mellom deltjenester (Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester 2010-2011:27).    

 

Departementet viser i den forbindelse til at de 29 gruppene som er autorisert etter 

helsepersonelloven, samt ytterligere personellgrupper som arbeider innenfor helse- og 

omsorgstjenesten uten autorisasjon, på ulikt vis kan være like viktige for den enkelte pasient som 

mottar helse- og omsorgstjenester. Departementet argumenterer for at det å binde opp kommunen 

med bestemte profesjons- eller bemanningskrav kunne komme til fortrengsel for andre 

personellgrupper som også dekke aktuelle funksjoner på en forsvarlig måte. Slik det også 

beskrives i nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015): 

 

Arbeidsoppgavene i helse- og omsorgssektoren må fordeles riktig mellom  

personellgruppene for å utnytte arbeidskraften og for å oppnå best mulig kvalitet i 

tjenestene (St.meld 16 (2010-2011): 12). 
 

Departementet påpeker at blant annet kravet om faglig forsvarlighet i tjenesten, vil legge klare 

føringer på kommunen og bidra til å sikre at tjenesten bemannes med kvalifisert personell. 

 

Lovverket aktualiserer oppgaveglidning 

Oppgaveglidning og oppgavedeling er muligheter som aktualiseres med et profesjonsnøytralt 

lovverk. Oppgaveglidning er en forskyvning av yrkesroller med tilhørende arbeidsoppgaver.  

Dette kan være et tiltak som kan bidra til å gjøre leveringen av helsetjenester mest mulig effektiv, 

ved å optimalisere utnyttelsen av personellets kompetanse.  Oppgaveglidning kan være horisontal 

eller vertikal. Vertikal oppgaveglidning skjer gjennom at oppgaver og aktiviteter blir utført på så 

lavt nivå som mulig, uten at dette går på bekostning av kvalitet, og personellresurser frigjøres på 

et høyre nivå. For eksempel at en hjelpepleier overtar oppgaver fra sykepleieren eller en 

sykepleier overtar oppgaver fra leger. Horisontal oppgaveglidning skjer gjennom at oppgaver 

fordeles annerledes mellom profesjoner ”på samme nivå”, for eksempel ved å flytte legeoppgaver 

fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, hvilket foreslås i samhandlingsreformen.  
 

I en fremtid med knapphet på ulikt fagpersonell eller i tilfeller der kompetansemiksen ikke kan 

løses med deltidsstillinger eller andre tiltak, eller i organisasjoner hvor organisatoriske forhold 

krever større fleksibilitet, kan en se på hvordan bruken av helsepersonell kan organiseres på en 

mer fleksibel måte. Forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er 

profesjonsnøytral og åpner for oppgaveglidning mellom fagpersonell. En slik utvikling i 

primærhelsetjenesten kan bane vei for mer fleksibilitet bruk av fagpersonell, også i 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Avtaler mellom tjenestenivåene skal sikre samhandling 

Lovforslaget skal sikre bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås lovregulert at kommuner og regionale heleforetak skal 

legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester og med andre tjenesteytere. Det foreslås 

også å innføre et nytt avtalesystem mellom tjenestenivåene.  Avtalene skal understøtte 

lovgivningen om samhandling, og bidra til å sikre likeverdighet mellom avtalepartene og sikre 

mer enhetlig praksis både på regionalt og nasjonalt nivå.  Avtalen vil være et sentralt verktøy for 

å sikre helhetlige og sammenhengende pasientforløp og tjenestetilbud. 

 

Kommunene skal medfinansiere spesialisthelsetjenesten 

Lovforslaget viderefører gjeldene ansvar og oppgaver som kommunen har i dag etter sosialtje-

nesteloven og kommunehelsetjenesteloven. Dette gjelder både med hensyn til forebygging for å 

dempe behovet for helse- og omsorgstjenester og med hensyn til at større deler av pasientforløpet 
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kan håndteres i kommunens helse- og omsorgstjeneste i stedet for i spesialisthelsetjenesten. 

Finansieringsordningene i samhandlingsreformen, blant annet kommunal medfinansiering og 

finansiering av utskrivningsklare pasienter, vil legge til rette for økt aktivitet i kommunene ved at 

større deler av pasientbehandlingen kan finne sted i kommunene.  

 

Det foreslås å lovfeste to nye oppgaver for kommunene. Den ene oppgaven er innføring av en 

plikt for kommunen til å sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for 

øyeblikkelige helse- og omsorgstjenester. Den andre oppgaven er at kommunene skal medvirke 

til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjeneste. 

 

De viktigste økonomiske virkemidlene i loven er kommunal medfinansiering for bruk av 

spesialisthelsetjenester og overføring av oppgaver til kommunene. Kommunal medfinansiering 

skal gi et insentiv for kommunene til å vurdere hvordan egen innsats kan påvirke forbruket av 

spesialisthelsetjenester, og motivere kommuner og helseforetak til å samarbeide.  I forbindelse 

med overføring av oppgaver som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten, skal det også skje en 

overføring av budsjettmidler fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette er først og fremst 

knyttet til kommunenes foreslåtte plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp-tilbud for 

døgnbehandling, og til å etablere tilbud til utskrivingsklare pasienter. 

 

Samhandlingsreformen påvirker kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten 

 

Spesialisthelsetjenesten vil som en følge av samhandlingsreformen, på den ene siden bli mer 

spesialisert, og de store sykehusene vil ha behov for høykompetente medarbeidere som mestrer 

spesialiserte metoder og teknologi. Samtidig vil lokalsykehusene, distriktsmedisinske sentra og 

øvrige deler av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten kunne ha behov for mer 

generalistkompetanse på de vanligste sykdommene, både for å drive pasientbehandling, men 

også for å bistå kommunene med støtte til førstelinjetjenesten. Det ventes et mindre behov for 

pleietjenester i og med at pasientene skal oppholde seg kortere tid på sykehuset. På denne måten 

vil samhandlingsreformen påvirke kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten i to retninger.  

Kort oppsummert ventes økt behov for spesialkompetanse på store sykehus og samtidig økt 

behov for breddekompetanse på mindre sykehus. Sterkere behov for systematisk 

kompetanseoverføring mellom og på tvers av nivå, samt samhandlingskompetanse og 

systemkunnskap. Det ventes også økt kompetansebehov innen tverrfaglig teamarbeid, forbedring 

av arbeidsprosess og behandlingslinjer. 

 

Oppsummering 

Ut fra gjeldende nasjonale politiske føringer og endringer i lovverk, som skal sikre 

implementering av samhandlingsreformen, kan vi si noe om fremtiden i spesialisthelsetjenesten. 

Utviklingen i helseforbruket generelt og flere pasienter i gruppen kronisk syke, øker 

presset på helsetjenesten. Fremtidens pasient har kunnskap om egne rettigheter og muligheter i 

behandling, og forventningene til tjenestetilbudet øker. Fokus på forebygging og 

folkehelsearbeid, styrkes både for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Forebygging 

er et sentralt mål og virkemiddel i samhandlingsreformen.   

Teknologisk utvikling og nye metoder gir både muligheter og utfordringer for 

spesialisthelsetjenesten. Utviklingen setter krav til en forsvarlig ansvarsfordeling mellom 

sykehus, både knyttet til forsvarlighet og økonomi. Teknologisk avansert behandling gjør 

sykehusene mer avhengige av kostbart og kompetansekrevende utstyr, det er også en 

sårbarhetsfaktor.   

 En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten i samhandlingsreformen er 

at den skal bidra til kompetanseoppbygging og -utveksling med den kommunale helsetjenesten. 

Spesialisthelsetjenesten må i dialog med kommunene utvikle tilbud til kronikere, i nærmiljøet. 
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Tjenestenivåene må samarbeide for å lykkes med dette, og spesialisthelsetjenesten får en 

tydeligere rolle i å støtte kommunene. Det foreslås innført et nytt avtalesystem mellom 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Avtalene skal understøtte lovgivningen om 

samhandling. 

Knapphet på helsepersonell er en del av fremtiden og rekrutteringsutfordringene vil bli 

tydelige. Bildet er komplisert, det er en fordelingsproblematikk nord–sør, sentrale strøk–distrikt, 

og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Utfordringene for Helse Nord blir 

å rekruttere og stabilisere arbeidstakere til våre enheter både i sentrale og mer perifere deler av 

Nord-Norge.  

Samhandlingsreformen ventes å påvirke kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten i to 

retninger: Økt behov for spesialkompetanse på store sykehus, og samtidig økt behov for 

breddekompetanse på mindre sykehus.  
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4 BILDE AV KOMPETANSEUTFORDRINGER I SEKTOREN 

4.1 Total aldersmessig fordeling av arbeidsstyrken 
Spørsmålet om organisasjonens fremtidige kompetansebehov henger blant annet sammen med 

hvordan den aldersmessige sammensetningen av personalet er i dag.  

 
Figur 5: Aldersfordeling for ansatte i helseforetakene, nasjonal nivå (i antall). (Kilde: Spekter/SSB) 

 
 

Oversikten figur 4 viser utviklingen i aldersfordelingen i alle de regionale helseforetakene, sett 

under rett. Tendensen synes å være relativt tydelig. I perioden fra 2001 til 2010 har det skjedd en 

viss forskyvning av alderssammensetning i retning av færre yngre over flere eldre arbeidstakere. 

Vi ser også at det er flere av de eldste arbeidstakerne, 60 år og høyere, som står noe lenger i 

arbeid enn tidligere.  Spørsmålet er om man kan forvente at denne tendensen fortsetter. 

 
Figur 6: Aldersfordeling på ansatte i Helse Nord 2001 og 2010 (i antall) (Kilde: Spekter/SSB) 
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Figuren viser dessuten endringer i den aldersmessige sammensetningen i personalet i Helse Nord 

fra 2001 til 2010. Hovedtendensen er i store trekk den samme som på nasjonalt nivå, dog med 

enkelte unntak. Andelen av yngre arbeidstakergruppene var større i 2001 og andelen over 50 var 

lavere. Som vi ser, er aldersgruppen 40-44 år høyere i 2010 enn i 2001 her, mens dette er motsatt 

på nasjonalt nivå. Alt i alt kan det synes som om de tendenser i alderssammensetningen som vi 

ser på nasjonalt nivå forsterkes når vi ser på Helse Nord isolert. 

 

Vi kan også se spesifikt på dagens aldersfordeling innad Helse Nord. Oversikten er basert på 

opplysninger fra organisasjonens lønnssystem og omfatter alle fast ansatte og midlertidig ansatte, 

samt personer på timelønn i ubesatte stillinger.
1
  

 
Figur 7: Total aldersfordeling i Helse Nord RHF (i antall) (Kilde: NLP) 

 
 

 

Når vi bryter ned aldersfordelingen til hvert enkelte av helseforetakene ser vi at hovedmønsteret i 

aldersfordelingen er mer eller mindre gjennomgående for alle foretakene (jfr tabellen under).  

 
Tabell 1: Aldersfordeling i foretakene (i antall) (Kilde: NLP) 

Aldersgruppe HELGELAND FINNMARK HELSE 
NORD 

NLSH SYKEHUS-
APOTEK 

UNN Totalt 

17-19 10 5 2 16  32 65 
20-29 170 161 28 397 9 813 1 578 
30-39 322 366 68 799 26 1 592 3 173 
40-49 376 454 85 965 27 1 737 3 644 
50-59 362 392 42 896 20 1 460 3 172 
60-69 133 168 13 323 7 532 1 176 
70-100 3 5  9  12 29 
Totalt 1 376 1 551 238 3 405 89 6 178 12 837 
        

 

 

  

                                                 
1
 Ubesatt stilling: stillinger hvor opprinnelig eier av stilling har sluttet eller har permisjon uten lønn. Vikarer og 

personer på timelønn som dekker ulike former for fravær er ikke med i disse tallene.  
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4.2 Total aldersfordeling i ulike yrkeskategorier   
 

Når vi bryter tallmaterialet ned på yrkeskategorier/arbeidsoppgaver ser vi at bildet er noe mer 

variert. Blant de største yrkesgruppene, helse- og omsorgspersonalet og administrasjon/ ledelse, 

ser vi at mønsteret er det tilsvarende som beskrevet over – med en alderstopp på 40-49 år. Ser vi 

derimot på andre akademiske yrker knyttet til pasientbehandling (leger, psykologer, o.l.) og 

helsefaglige serviceyrker ser vi at alderstoppen i disse kategoriene ligger på 30-39 år. Innenfor 

ikke-medisinske yrker og tekniskpersonalet er alderstoppen 50-59 år. 

 

Det kan også være verd å merke seg at innenfor kategoriene akademiske yrker og helse- og 

omsorgsyrker finnes det en ikke ubetydelig andel personer i aldersgruppene 60-69 år, og til og 

med 70-79 år. Man kan tenke seg at mange av disse er personer som ut fra faglige interesser 

ønsker å stå i sin stilling ut over dagens pensjonsalder. Det kan være grunn til å se dette i 

sammenheng med innføringen av pensjonsreformen, hvor en av intensjonene er å skape bedre 

betingelser for arbeidstakere som ønsker å stå lenger i arbeid. 

 

 
Figur 8: Aldersfordeling, yrkeskategorier (i antall) (Kilde: Spekter) 

 

Nedenfor følger en kort utdyping av innholdet i de ulike yrkeskategoriene som er brukt i figuren 
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Tabell 2: Yrkeskategorier

2
 

YRKESKATEGORI TYPE STILLING 
Adm. og ledelse Ledere, rådgivere og lignende 
Akademiske yrker, pasientbehandling Leger, psykologer og lignende 
Andre Lærlinger, turnusfysioterapeuter, unge arbeidstakere 
Forskning Forskere, stipendiater og lignende 
Helse- og omsorg Sykepleiere, hjelpepleiere og lignende 
Helsefaglig service Bioingeniører, ergo-/fysioterapeuter, sosionomer, 

ernæringsfysiologer og lignende 
Ikke medisinske service Kjøkken, portører og lignende 
Pedagogisk Logopeder, spesialpedagoger og lignende 
Teknisk Ingeniører, tekniske ledere og lignende 
Tillitsvalgte/verneombud Frikjøpte tillitsvalgte, verneombud 
 

 

4.3 Bilde av kompetanseutfordringen, sykepleiere/spesialsykepleiere 
Ifølge HELSEMOD ser det ut til å være tilstrekkelig tilgang på sykepleiere fram til 2020. Etter 2020 

vil behovet for sykepleiere utvilsomt komme til å øke. Sykepleiergruppen utgjør en svært viktig 

yrkesgruppe for spesialisthelsetjenesten. Aldersprofilen for sykepleiere i Helse Nord har endret 

seg siden 2001. Det skjedd en viss forskyvning av alderssammensetning i retning av færre yngre 

over flere eldre arbeidstakere. Figuren nedenfor viser nedgang i aldersgruppene under 40 år. 

2001 var andelen sykepleiere under 40 år 67 %, i 2010 var andelen under 40 år 55 %.  

 

Statistikk over pensjonsalder i Helse Nord viser at sykepleiere har en gjennomsnittlig alder for 

pensjonsavgang på 67,5 år og 63,2 år når det gjelder avtalefestet pensjonsavgang. Motsvarende 

statistikk for leger er 69,5 år og 64,7 år, og for gruppen ”øvrige” 68,1 år og 63,8 år. I følge 

statistikken så har sykepleierne lavest alder for avgang, blant disse gruppene som var mulig å få 

statistikk over. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Basert på nasjonal standard for standard for yrkeskoder, nivå 1. 
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Figur 9: Alder og stillingsstørrelse for sykepleiere 2001 og 2010 i Helse Nord (Kilde: Spekter/SSB) 

 
 

Figuren ovenfor viser at stillingsstørrelsen blant sykepleierne stort sett ligger på mellom 80 og 90 

prosent. Figuren nedenfor viser at sysselsetingsprosenten blant sykepleiere i Helse Nord har 

minsket mellom årene 2005 og 2009. 

 
Figur 10: Sysselsetingsprosent blant sykepleiere, nasjonalt og regionalt. (Kilde: Spekter/SSB) 

 
 

 

Det har vært et særlig utbredt fenomen at kvinnelige sykepleiere jobber deltid, ofte i små 

stillingsbrøker. Blant sykepleiere er gjennomsnittlig årsverkprosent 72,8, for sykepleiere med 

spesialutdanning som jordmødre 67,4, mens den til sammenligning for bioingeniører er 79,2. 
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En undersøkelse tyder imidlertid på at deltid blant sykepleiere ble redusert i perioden 1977- 

2003, men vi vet mindre om hvorvidt dette er en trend som har fortsatt. Samtidig oppgir 3 av 4 

sykepleiestudenter at mulighetene for å jobbe deltid er en viktig motivasjonsfaktor for valg av 

utdanning. I longitudinelle studier av sykepleiere går det fram at de første 10 årene etter fullført 

utdanning er den samlede arbeidsinnsatsen kun halvparten av det den hadde vært om de hadde 

jobbet heltid. Det viser seg videre å være like vanlig å jobbe deltid selv om yngste barn har 

begynt på ungdomskolen (Abrahamsen 2002).  

 

Både helseforetakene og den kommunale helsetjenesten har en presumptivt stor 

arbeidskraftreserve knyttet til den store utbredelsen av deltidsstillinger. Hvor stor denne 

reserven er avhengig av i hvor stor grad arbeidsgiver greier å organisere virksomheten slik at 

deltidsstillingene kan omgjøres til heltidsstillinger og i hvor stor grad arbeidstakerne selv er 

villig til å gå i heltidsstillinger. Vi skal nå se litt nærmere på noen spesialistsykepleiere. 

 

4.3.1 Jordmødre 

 
Figur 11: Aldersfordeling for jordmødre 2001 og 2010 i foretakene, nasjonal nivå (i prosentandel) 

(Kilde: Spekter/SSB) 

 

Figuren illustrerer tydelig at det har skjedd en endring i aldersprofilen i yrkesgruppen, med en 

stadig økende andel eldre jordmødre. 2001 var andelen under 40 år 35,6 % og 2010 var andelen 

under 40 år 28,5 %. HELSEMOD viser at studiekapasiteten er lav relativt til det observerte 
beholdningstallet fra 2007 (under 4 prosent). Med forutsetningene i HELSEMOD forventes en 

moderat vekst i tilbudet fram mot år 2030 på 22 prosent, mens tilsvarende etterspørsel forventes 

å øke med 37 prosent. Det forventes derfor å bli noe underdekning mot slutten av perioden i 

størrelsesorden 300 årsverk nasjonalt. Med økt satsning i primærhelsetjenesten vil underskuddet 

bli større. 

 

Vi kan også se spesifikt på dagens aldersfordeling innad Helse Nord. Figuren nedenfor viser at 

24,3 % er under 40 år. UNN har høyest andel under 40 år, 34,7 %.  
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Figur 12: Aldersfordeling jordmødre i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 

I Helse Finnmark HF er 57 prosent av jordmødrene over 50 år, her vil dermed ventes størst andel 

avgang de neste 10-15 årene, sammenliknet med øvrige helseforetak. Det må bemerkes at Helse 

Finnmark samlet har 21 jordmødre og er det minste foretaket. Det er derfor ikke snakk om stor 

avgang i antall personer, men som andel av denne gruppen i Helse Finnmark. For 

Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF er mellom 45-50 prosent jordmødrene over 

50 år. UNN HF har den yngste jordmorstaben med kun 35 prosent over 50 år. Samlet for Helse 

Nord er prosentandelen jordmødre over 50 år 45 prosent. I løpet av de neste 10-15 årene ventes 

derfor en relativt stor avgang denne gruppen. 

 
Tabell 3: Aldersfordeling jordmødre i foretakene Helse Nord 2011 (i antall). (Kilde: NLP) 

Jordmødrer               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
 år 

50-59 
år 

60-69 
år 70+ år Totalt 

Finnmark 0 5 4 10 2 0 21 

UNN 2 25 24 19 8 0 78 

NLSH 0 4 17 17 5 0 43 

Helgeland 3 5 13 13 5 0 39 

Total 5 39 58 59 20 0 181 
 

Rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer sier at det ikke er vanskelig og bemanne 

stillinger per i dag, men det er mer vanskelig å dra noen konklusjoner når det gjelder 

rekrutteringssituasjonen. Tre respondenter mener at det er lett å rekruttere, og tre mener at er 

vanskelig. 

4.3.2 Operasjonssykepleiere 

Figuren nedenfor illustrerer aldersfordelingen blant operasjonssykepleiere. Vi ser at 20,4 % er 

yngre enn 40 år. Helgeland har høyest andel under 40 år, 34,1 % og Finnmark har lavest andel 

under 40 år, 4 %. Helse Finnmark HF vil ventes størst andel avgang i denne gruppen de neste 10-
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0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

P
ro

se
n

ta
n

d
e

l
Jordmødre



 30 

15 år sammenliknet med øvrige helseforetak. 56 prosent av operasjonssykepleierne i Helse 

Finnmark HF er over 50 år. Dette ligger mer enn 10 prosent høyere enn gjennomsnittet for 

regionen. UNN HF har også stort behov for å rekruttere operasjonssykepleiere, med en andel på 

48 prosent som er over 50 år. Selv om det i Helse Finnmark HF er slik at en større andel av de 25 

operasjonssykepleierne i staben er over 50 år, er staben ved UNN HF langt mer tallrik med 116 

operasjonssykepleiere og man kan derfor si at UNN HF har de største utfordringene når det 

kommer til å sikre tilstrekkelig antall operasjonssykepleiere de kommende tiårene. 

Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har den yngste staben av 

operasjonssykepleiere, med henholdsvis 37 prosent og 28 prosent som er over 50 år.     

 
Figur 13: Aldersfordeling operasjonssykepleiere i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 
 

 
Tabell 4: Aldersfordeling operasjonssykepleiere i foretakene Helse Nord 2011 (i antall). (Kilde: 

NLP) 

Operasjonssykepleiere               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
 år 

50-59 
år 

60-69 
år 

70+  
år Totalt 

Finnmark 0 1 10 10 4 0 25 

UNN 0 22 37 47 9 1 116 

NLSH 3 11 12 11 4 0 41 

Helgeland 0 5 5 3 1 0 14 

Total 3 39 64 71 18 1 196 
 

Rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer gir oss ikke noen entydige svar på om 

vanskelig eler lett å bemanne og rekruttere. Halvparten av respondentene anser at det er 

vanskelig og halvparten anser at situasjon er tilfredsstillende. Utenom spørreundersøkelsen har 

UNN og NLSH rapportert at det er mangel på operasjonssykepleiere. 

 

Finnmark UNN NLSH Helgeland Total

19-29 år 0,0 0,0 7,3 0,0 1,5

30-39 år 4 19,0 26,8 35,7 19,9

40-49 år 40 31,9 29,3 35,7 32,7

50-59 år 40 40,5 26,8 21,4 36,2
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70+ år 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5
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4.3.3 Intensivsykepleiere 

Figuren nedenfor illustrerer aldersfordelingen for intensivsykepleiere. I Helse Nord er 28,7 % 

under 40 år. Når det gjelder de enkelte foretakene i Helse Nord, ser vi at Helgeland har lavest 

andel under 40 år, 21,4 % (dog har de kun 14 intensivsykepleiere), og Finnmark har den høyeste 

andelen under 40 år, 32,7 %. For hele Helse Nord ser vi at 36 prosent av intensivsykepleierne er 

over 50 år.  

 
Figur 14: Aldersfordeling intensivsykepleiere i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 
 

 
Tabell 5: Aldersfordeling intensivsykepleiere i foretakene Helse Nord 2011 (i antall). (Kilde: NLP) 

Intensivsykepleiere               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
 år 

50-59 
år 

60-69 
år 

70+ 
 år Total 

Finnmark 0 16 15 16 2   49 

UNN 5 50 65 58 19   197 

NLSH 1 25 40 18 4   88 

Helgeland 0 3 4 6 1   14 

Total 6 94 124 98 26   348 
 

Rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer viser at de fleste anser at det er relativt lett å 

bemanne, når det gjelder rekruttering anser ca halvparten av respondentene at det er vanskelig og 

halvparten anser at situasjon er tilfredsstillende. Utenom spørreundersøkelsen har UNN og 

NLSH rapportert at det er mangel på intensivsykepleiere og vanskelig å rekruttere og bemanne. 

4.3.4 Kreftsykepleiere 

Figuren nedenfor illustrerer aldersfordelingen for kreftsykepleiere. Det er en jevn fordeling 

mellom aldersgruppene 30-59 år. Finnmark har en klar overvekt i kategorien 50-59 år, 80 % (4 

av 5 ansatte). Samlet for Helse Nord er 40 prosent av kreftsykepleierne over 50 år.
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19-29 år 0,0 2,5 1,1 0,0 1,7

30-39 år 32,7 25,4 28,4 21,4 27,0

40-49 år 30,6 33,0 45,5 28,6 35,6

50-59 år 32,7 29,4 20,5 42,9 28,2

60-69 år 4,1 9,6 4,5 7,1 7,5

70+ år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figur 15: Aldersfordeling kreftsykepleiere i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 
 

 
Tabell 6: Aldersfordeling kreftsykepleiere i foretakene Helse Nord 2011 (i antall). (Kilde: NLP) 

Kreftsykepleier               

  
19-29 
år 

30-39 
år 40-49 år 

50-59 
år 

60-69 
år 70+ år Totalt 

Finnmark 0 0 1 4 0 0 5 

UNN 0 12 19 11 7 0 49 

NLSH 0 6 3 5 0 0 14 

Helgeland 0 1 1 1 0 0 3 

Total 0 19 24 21 7 0 71 
 

Rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer viser at de fleste anser at det er relativt lett å 

bemanne, når det gjelder rekruttering anser ca halvparten av respondentene at det er vanskelig og 

halvparten anser at situasjon er tilfredsstillende.  

4.3.5 Psykiatrisk sykepleiere 

Figuren nedenfor illustrerer aldersfordelingen for psykiatrisk sykepleiere. Helse Nord har en lav 

andel psykiatrisk sykepleiere under 40 år, kun 16,1 %. Blant de enkelte foretakene har Finnmark 

høyest andel under 40 år, 22,5 %. UNN har høyest andel over 50 år, 55,7 %.  
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50-59 år 80 22,4 35,7 33,3 29,6
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70+ år 0 0 0 0 0
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Figur 16: Aldersfordeling psykiatrisk sykepleiere i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 
 

 
Tabell 7: Aldersfordeling psykiatrisk sykepleiere i foretakene Helse Nord 2011 (i antall). (Kilde: 

NLP) 

Psykiatrisk 
sykepleiere               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49  
år 

50-59 
år 

60-69 
år 

70+ 
 år Totalt 

Finnmark 1 8 11 15 5 0 40 

UNN 0 7 28 38 6 0 79 

NLSH 1 16 37 28 6 0 88 

Helgeland 0 4 8 7 4 0 23 

Total 2 35 84 88 21 0 230 
 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer rapporteres ikke om noen problemer med å 

rekruttere og bemanne, per i dag.  

4.3.6 Anestesisykepleiere 

Figuren nedenfor illustrerer aldersfordelingen blant anestesisykepleiere. I Helse Nord er 17,7 % 

under 40 år. Blant de enkelte foretakene har Helgeland høyest andel under 40 år, 22,2 %, og 

Finnmark har lavest andel under 40 år 10,3 %. UNN HF har størst andel over 50 år med 52 

prosent. Samlet for Helse Nord er 43 prosent av anestesisykepleierne over 50 år.
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30-39 år 20 8,9 18,2 17,4 15,2

40-49 år 27,5 35,4 42,0 34,8 36,5

50-59 år 37,5 48,1 31,8 30,4 38,3

60-69 år 12,5 7,6 6,8 17,4 9,1

70+ 0 0 0 0 0
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Figur 17: Aldersfordeling anestesisykepleiere i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 
 

 
Tabell 8: Aldersfordeling anestesisykepleiere i foretakene Helse Nord 2011 (i antall). (Kilde: NLP) 

Anestesisykepleie               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
 år 

50-59 
år 

60-69 
år 

70+  
år Totalt 

Finnmark 1 2 19 3 4 0 29 

UNN 0 16 27 33 13 0 89 

NLSH 1 8 16 13 5 0 43 

Helgeland 0 2 5 1 1 0 9 

Total 2 28 67 50 23 0 170 
 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer rapporteres ikke om noen problemer å 

rekruttere og bemanne, per i dag.  

 

4.3.7 Pediatrisk sykepleiere 

Figuren nedenfor illustrerer aldersfordelingen blant pediatrisk sykepleiere. I Helse Nord er 60,4 

% yngre enn 50 år og 32,3 % er yngre enn 40 år. 
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Anestesisykepleie 30-39 år 6,9 18,0 18,6 22,2 16,5

Anestesisykepleie 40-49 år 65,5 30,3 37,2 55,6 39,4

Anestesisykepleie 50-59 år 10,3 37,1 30,2 11,1 29,4

Anestesisykepleie 60-69 år 13,8 14,6 11,6 11,1 13,5

Anestesisykepleie 70+ år 0 0 0 0 0
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Når vi bryter ned aldersfordelingen til hvert enkelte av helseforetakene ser vi i at i alle foretakene 

er omtrent 32 % under 40 år. 

 
Figur 18: Aldersfordeling pediatrisk sykepleiere i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 
 

 

 
Tabell 9: Aldersfordeling pediatrisk sykepleiere i foretakene i Helse Nord 2011 (i antall). (Kilde: 

NLP) 

Pediatri               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
 år 

50-59 
år 

60-69 
år 70+ år Totalt 

Finnmark 0 3 1 3 2 0 9 

UNN 2 15 11 24 1 0 53 

NLSH 1 10 15 8 0 0 34 

Helgeland 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 28 27 35 3 0 96 
 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer rapporteres ikke om noen problemer å 

bemanne, men når det gjelder rekrutteringssituasjon så er det vanskelig å dra noen konklusjoner. 

Fire respondenter oppgir at det verken er vanskelig eler lett og rekruttere og en respondent oppgir 

at det er veldig vanskelig å rekruttere.  

 

  

Finnmark UNN NLSH Helgeland Total

19-29 år 0,0 3,8 2,9 0,0 3,1

30-39 år 33,3 28,3 29,4 0,0 29,2

40-49 år 11,1 20,8 44,1 0,0 28,1

50-59 år 33,3 45,3 23,5 0,0 36,5

60-69 år 22,2 1,9 0,0 0,0 3,1

70+ år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.4 Bilde av kompetanseutfordringen, leger 
HELSEMOD rapporterer at legedekningen ser ut til å bli tilfredsstillende. Det ser imidlertid ut til 

at profilen på spesialiseringen blant leger ikke samsvarer med det kommende behovet. Det vil 

eksempelvis bli behov for langt flere allmennmedisinere på kommunalt nivå eller i den 

desentraliserte spesialisthelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten er det særlig behov for bred 

kompetanse, særlig på aldersrelaterte sykdommer (blant annet aldersmedisin og/eller geriatere) 

og kreftrelaterte spesialiteter. Et øket behov innen generell kirurgi og anestesiologi forventes 

også. På tilbudssiden må det forventes en reduksjon i tilbudet av leger utdannet i utlandet, som i 

dag utgjør en meget stor andel (40 % av spesialistgodkjenningene i 2009 var overføringer av 

godkjenninger iht. EØS-avtalen)(Legeforeningen 2010). 

 

Figuren nedenfor viser aldersfordeling blant leger totalt (LIS og overleger) i Helse Nord.  I Helse 

Nord er 44,1 % yngre enn 40 år. De enkelte foretakene har alle størst andel leger i kategorien 30-

39 år. 

 
Figur 19: Aldersfordeling leger i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 

Tabell 10: Aldersfordeling blant leger i foretakene Helse Nord i 2011 (i antall). (Kilde: NLP) 

Leger - totalt               

  
19-29 
år 

30-39 
år 40-49 år 

50-59 
år 

60-69 
år 70+ år Totalt 

Finnmark 15 46 37 32 31 3 164 

UNN 44 275 210 133 83 13 758 

NLSH 51 127 88 61 33 4 364 

Helgeland 20 40 33 10 14   117 

Totalt 130 488 368 236 161 20 1403 
 

Figuren på neste side viser andelen over 50 år innen alle spesialiseringer. 

 

 

Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalt

19-29 år 9,1 5,8 14,0 17,1 9,3

30-39 år 28,0 36,3 34,9 34,2 34,8

40-49 år 22,6 27,7 24,2 28,2 26,2

50-59 år 19,5 17,5 16,8 8,5 16,8

60-69 år 18,9 10,9 9,1 12,0 11,5

70+ år 1,8 1,7 1,1 0,0 1,4
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Figur 20: Andel leger over 50 år innen hver spesialisering i 2009. (Kilde: Spekter/SSB) 

 
 

Vi skal nå fordype oss innen noen spesialistområder. 
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4.4.1 Legespesialister i anestesiologi 

Figuren nedenfor viser aldersfordelingen i Helse Nord totalt, og andel kvinner og menn. I Helse 

Nord er 23,3 % yngre enn 40 år og 46,7 % over 50 år. Totalt er 85 % av legespesialistene i 

anestesiologi menn. 

 
Figur 21: Aldersfordeling blant legespesialister i anestesiologi i Helse Nord 2009 (Kilde: 

Spekter/SSB) 

 

 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer rapporteres at det i dag er vanskelig å 

bemanne, og noe vanskelig å rekruttere leger med kompetanse innen anestesiologi. 

 

4.4.2 Legespesialister i generell kirurgi 

Figuren nedenfor viser at Helse Nord har en høy andel over 50 år, 51,2 %. Kun 15,4 % er yngre 

enn 40 år. Generell kirurgi er et mannsdominert yrke, 82,1 % er menn. 

 
Figur 22: Aldersfordeling blant legespesialister i generell kirurgi i Helse Nord 2009 (Kilde: 

Spekter/SSB) 

 

15-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år 67-74 år Totalt

Men 78,6 88,9 81,0 100,0 100,0 85,0

Kvinner 21,4 11,1 19,0 0,0 0,0 15,0

Helse Nord 23,3 30,0 35,0 6,7 5,0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

P
ro

se
n

ta
n

d
e

l

Aldersfordeling legespesialister i anestesiologi

15-39 
år

40-49 
år

50-59 
år

60-66 
år

67-74 
år

Totalt

Men 83,3 84,6 70,0 90,0 0,0 82,1

Kvinner 16,7 15,4 30,0 10,0 0,0 17,9

Helse Nord andel 15,4 33,3 25,6 25,6 0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

P
ro

se
n

ta
n

d
e

l

Aldersfordeling legespesialister i generell kirurgi



 39 

 

 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer meldes at det ikke er noen problemer å 

bemanne, men når det gjelder rekrutteringssituasjon så er det vanskelig å dra noen konklusjoner. 

Omtrent halvparten av respondentene at det er vanskelig og halvparten anser at situasjonen er 

relativt tilfredsstillende. 

4.4.3 Legespesialister i radiologi 

Når det gjelder radiologer så er kun 13,3 % yngre enn 40 år, og 48,8 % er over 50 år. Dette er en 

yrkesgruppe med en jevn fordeling mellom menn og kvinner, 55,6 % menn og 44,4 % kvinner. I 

den yngste alderskategorien er det en klar overvekt for kvinner (83,3 %). 

 
Figur 23: Aldersfordeling blant legespesialister i radiologi i Helse Nord 2009  (Kilde: Spekter/SSB) 

 
 

 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer meldes at det er vanskelig å rekruttere 

legespesialister innen radiologi. Når det gjelder bemanningssituasjon rapporterer omtrent 

halvparten av respondentene at det er vanskelig og halvparten at situasjon er tilfredsstillende. 

4.4.4 Legespesialister i psykiatri 

I Helse Nord er kun 6,9 % av psykiaterne under 40 år og 59,8 % er over 50 år. Det er en jevn 

fordeling mellom menn og kvinner med litt overvekt for menn, 54,2 %. 
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Figur 24: Aldersfordeling blant legespesialister i psykiatri i Helse Nord 2009  (Kilde: Spekter/SSB) 

 
 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer meldes at det er vanskelig å rekruttere 

psykiatere, bemanningssituasjon er noe mer tilfredsstillende, men ikke helt. 

 

4.4.5 Legespesialister i barn- og ungdomspsykiatri 

Den høyeste andelen ansatte legespesialister i barn- og ungdomspsykiatri fins i aldrene 40-49 år, 

kun 5 % er yngre enn 40 år. Barn- og ungdomspsykiater er et kvinnedominert yrke i Helse Nord, 

70 % er kvinner. Det er kun i aldersgruppene over 50 år som vi ser en jevn kjønnsfordeling.  

 
Figur 25: Aldersfordeling blant legespesialister i barn- og ungdomspsykiatri  i Helse Nord 2009 

(Kilde: Spekter/SSB) 
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rekrutteringssituasjon ikke er tilfredsstillende.  

15-39 
år

40-49 
år

50-59 
år

60-66 
år

67-74 
år

Totalt

Men 60,0 45,8 58,6 58,3 50,0 54,2

Kvinner 40,0 54,2 41,4 41,7 50,0 45,8

Helse Nord and 6,9 33,3 40,3 16,7 2,8 100,0

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0

P
ro

se
n

ta
n

d
e

l
Aldersfordeling blant legespesialister 

i psykiatri

15-39 
år

40-49 
år

50-59 
år

60-66 
år

67-74 
år

Totalt

Men 0,0 27,3 25,0 50,0 50,0 30,0

Kvinner 100,0 72,7 75,0 50,0 50,0 70,0

Helse Nord and 5,0 55,0 20,0 10,0 10,0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

P
ro

se
n

ta
n

d
e

l

Aldersfordeling legespesialister i barn- og 
ungdomspsykiatri



 41 

4.4.6 Legespesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer 

Kun 8,5 % er under 40 år, og 57,4 % er over 50 år. I alderskategoriene under 50 år, er spesialist i 

fødselshjelp og kvinnesykdommer et kvinnedominert yrke.  

 
Figur 26: Aldersfordeling blant legespesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Helse Nord 

2009 (Kilde: Spekter/SSB) 

 
 

Respondentene i rapporteringen gir forskjellige bilder av bemannings- og 

rekrutteringssituasjonen. Fire respondenter (av seks) mener at bemanningssituasjon er 

tilfredsstillende og to mener at situasjon er vanskelig. Når det gjelder rekruttering har fire 

respondenter svart at situasjon er vanskelig og to at den er lett. 

4.4.7 Legespesialister i ortopedisk kirurgi 

Blant legespesialister i ortopedisk kirurgi er den største andelen i aldersgruppen 40-49 år (45,2 

%), kun 9,7 % er yngre enn 40 år. Kjønnsfordelingen viser at kun 3,2 % kvinner. 

  
Figur 27: Aldersfordeling blant legespesialister i ortopedisk kirurgi i Helse Nord 2009 (Kilde: 

Spekter/SSB) 
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I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer meldes at bemanningssituasjon er 

tilfredsstillende men halvparten av respondentene mener at rekrutteringssituasjon er vanskelig. 

4.4.8 Legespesialister i onkologi 

Blant spesialister i onkologi er 23,1 % av de ansatte yngre enn 40 år, 38,5 % er over 50 år. Vi ser 

en relativt jevn kjønnsfordeling med overvekt for menn, 53,8 %. 

 
Figur 28: Aldersfordeling blant legespesialister i onkologi i Helse Nord 2009 (Kilde: Spekter/SSB) 

 
 

I n rapporterer halvparten av respondentene at rekrutteringssituasjon er vanskelig. 3 av 4 mener 

at bemanningssituasjon i liten grad er tilfredsstillende.  
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Kun 6,7 % av legespesialistene i revmatologi er yngre enn 40 år, 33,3 % er eldre enn 50 år. 

Kjønnsfordelingen er 60/40, med overvekt for menn. Det fins ikke noen kvinner under 40 år.  

 
Figur 29: Aldersfordeling blant legespesialister i revmatologi i Helse Nord 2009 (Kilde: 

Spekter/SSB) 
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I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer melder 3 av 4 respondenter at 

bemanningssituasjon er tilfredsstillende, 5 av 7 mener at rekrutteringssituasjon er vanskelig. 

 

4.4.10 Legespesialister i indremedisin 

Blant legespesialister i indremedisin er 59,1 % eldre enn 50 år og 9,1 % er yngre enn 40 år. De 

fleste av de ansatte er menn, 70,5 %.  

 
Figur 30: Aldersfordeling blant legespesialister i indremedisin i Helse Nord 2009 (Kilde: 

Spekter/SSB) 

 
 

Klinikksjefer og avdelingssjefer rapporterer 5 av 6 et det er lett å rekruttere legespesialister i 

indremedisin og alle respondentene mener at bemanningssituasjon er tilfredsstillende.   
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Figur 31: Aldersfordeling blant legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Nord 

2009 (Kilde: Spekter/SSB) 

 
 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer melder halvparten av respondentene at 

bemanningssituasjon og rekrutteringssituasjon er tilfredsstillende i noen eler liten grad og to 

respondenter at situasjon er tilfredsstillende.  

4.4.12 Legespesialister i geriatri 

Prognosene for sykdomsutvikling og befolkingsutvikling sier at det vil bli alt flere eldre med 

sammensatte lidelser, derav kommer behovet for geriatere at øke. I Helse Nords rapportering 

meldes allerede at det er vanskelig å bemanne og rekruttere geriatriske stillinger. I figurene 

nedenfor kan vi se at i Helse Nord er ingen under 40 år, 85 % er over 50 år, og dekning per 

innbygger (65000 innbyggere/geriater) er lavest i Norge. 
 

Figur 32: Aldersfordeling blant legespesialister i geriatri i Helse Nord 2009 (Kilde: Spekter/SSB) 
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Figur 33: Innbygger/geriater per region. (Kilde: Spekter/SSB) 
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4.5 Bilde av kompetanseutfordringen, helsefagarbeidere 
I følge HELSEMOD er helsefagarbeidere den enkeltgruppe som synes å få størst underskudd. 

Referansebanen viser at det i 2020 vil være et underskudd nasjonalt på mer enn 15 000 i 2010 og 

i overkant av 40 000 i 2030. Helse Nord utgjør omtrent 10 % av den nasjonale andelen. Dette 

betyr at vi vill, i følge HELSEMOD, mangle 4 000 helsefagarbeidere i Helse Nords område i 

2030. Disse tallene inkluderer primærhelsetjenesten.  

 

Yrkesaktiviteten for gruppen som helhet er relativt lav (se figuren nedenfor), da 95 % av de som 

var registrert med en av disse utdanningene i 2007 var kvinner, som generelt har en lavere 

stillingsstørrelse enn menn. Antall årsverk i 2007 var ikke høyere enn nær 69 000. 

Tilstrømningen av nye kandidater er forutsatt å være lav sammenliknet med gruppens størrelse, 

under 4 prosent fra og med 2014 og så lavt som 2,6 et par av de nærmeste årene. I tillegg 

utgjorde andelen i alder 50 år og eldre nær halvparten i 2007. Det betyr at i tillegg til svak 

tilstrømning vil gruppen få sterk avgang de nærmeste årene.(Texmon, Stølen, 2009) Dette gir en 

kritisk utfordring for helsetjenesten som helhet i regionen, og helseforetakene i Helse Nord må 

her bidra med utdannings og opplæringstiltak for denne gruppen slik det sikres tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse. Frafallet fra helsefagutdanningen er en stor utfordring. UNN HF 

informerer om at antall søkere til helsefagarbeid har vært svært lavt, og frafallet av studenter i 

lærlingeperioden har vært stort. UNN har behov for helsefagarbeidere med tilpasset 

videreutdanning til ulike oppgaver i UNN og er representert i nasjonalt utvalg for 

fagskoleutdanning i helse- og sosialfag skal gjennomgå fagplaner i denne utdanningen. 

I oversikten nedenfor ser vi at er det færre i yngre aldersgrupper nå enn i 2001. 

 
Figur 34: Alder og stillingsstørrelse blant hjelpepleiere, inkludert helsefagarbeidere, 2001 og 2010 i 

Helse Nord (Kilde: Spekter/SSB) 
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Figuren nedenfor illustrerer aldersfordelingen for helsefagarbeidere(12st)/hjelpepleiere (827 st) i 

Helse Nord i 2011. Merk at kun 12 av 839 er helsefagarbeidere! I Helse Nord er 83,9 % av 

helsefagarbeidere/hjelpepleiere totalt over 40 år. 
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Figur 35: Aldersfordeling helsefagarbeidere/hjelpepleiere i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: 

NLP) 

 
 

 

Når det gjelder de enkelte foretakene i Helse Nord, ser vi at Helgeland har en litt bedre situasjon 

med 68 % over 40 år. I øvrige foretak er ca 80 % over 40 år.  

 
Tabell 11: Aldersfordeling blant helsefagarbeidere/hjelpepleiere i foretakene Helse Nord ( i antall). 

(Kilde: NLP) 
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Finnmark 1 10 15 44 35 0 105 

UNN 19 40 51 157 100 1 368 

NLSH 11 28 48 94 67 1 249 

Helgeland 5 17 25 29 29 0 105 

Total 36 95 139 324 231 2 827 
 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer meldes ikke om noen problemer å rekruttere 

og bemanne, per i dag.  
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4.6  Bilde av kompetanseutfordringen, bioingeniører 
I følge HELSEMOD forventes det også mangel på bioingeniører, ca 2 600 totalt i Norge. Da 

Helse Nord utgjør omtrent 10 %, blir tallene for Helse Nord ca 260. Det understrekes i 

HELSEMOD at bioingeniørene er den gruppen som har lavest vekst i utdanningen i 

framskrivingsperioden i forhold til gruppens størrelse i utgangspunktet. En av årsakene til lav 

vekst er forutsetningen om lav gjennomføringsgrad i utdanningen.  

 

Figuren nedenfor viser at når det gjelder bioingeniører, ser vi den samme utviklingen som for 

andre grupper, med en stadig større andel eldre arbeidstakere. I Helse Nord er 47,5 % over 40 år. 

Når det gjelder de enkelte foretakene i Helse Nord, ser vi at Finnmark skiller seg litt fra de andre, 

med en høyre andel over 40 år (60,5 %). 
 
Figur 36: Aldersfordelingen blant bioingeniører 2001 og 2010 nasjonal nivå (Kilde: Spekter/SSB) 
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Figur 37: Aldersfordeling bioingeniører i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 

 
Tabell 12: Aldersfordeling blant bioingeniører i foretakene Helse Nord ( i antall). (Kilde: NLP) 

Bioingeniører               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
 år 

50-59 
år 

60-69 
år 70+ år Totalt 

Finnmark 4 9 8 11 1 0 33 

UNN 24 51 35 15 10   135 

NLSH 9 27 16 14 5 0 71 

Helgeland 4 14 6 5 2 0 31 

Total 41 101 65 45 18 0 270 
 

Foretakene rapporter i spørreundersøkelsen om utfordringer med å rekruttere og at 

bemanningssituasjon ikke er helt tilfredsstillende. 

  

Finnmark UNN NLSH Helgeland Total

Bioingeniør 19-29 år 12,1 17,8 12,7 12,9 15,2

Bioingeniør 30-39 år 27,3 37,8 38,0 45,2 37,4

Bioingeniør 40-49 år 24,2 25,9 22,5 19,4 24,1

Bioingeniør 50-59 år 33,3 11,1 19,7 16,1 16,7

Bioingeniør 60-69 år 3,0 7,4 7,0 6,5 6,7

Bioingeniør 70+ år 0 0 0 0 0
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4.7 Bilde av kompetanseutfordringen, psykologer 
Psykologer utmerker seg ved at det fortsatt er en ”ung” profesjon i helsevesenet med høyest 

andel under 39 år. HELSEMOD viser at det vil være et overskudd på 1 800 normalårsverk i 

2030.  Figurene nedenfor viser aldersfordeling i Helse Nord. 56,3 % er over 40 år. På 

foretaksnivå ser vi at alle foretakene har en god gjenvekst. 

Figur 38: Aldersfordeling psykologer i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 

Tabell 13: Aldersfordeling blant psykologer i foretakene Helse Nord (i antall). (Kilde: NLP) 

Psykologer               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
 år 

50-59 
år 

60-69 
år 

70+ 
 år Totalt 

Finnmark 4 18 10 9 4 0 45 

UNN 11 45 43 28 18 0 145 

NLSH 2 39 19 14 10 1 85 

Helgeland 5 10 8 6 2 1 32 

Totalt 22 112 80 57 34 2 307 
 

Selv om aldersfordelingen og gjenveksten blant psykologer generelt ser god ut, så rapporteres det 

i spørreundersøkelsen om rekrutteringsproblemer i foretakene innen alle spesialiseringer, og 

bemanningsproblemer når det fremst gjelder barn- og ungdomspsykologi, rus- og 

avhengighetsproblemer, klinisk familiepsykologi og klinisk gerontopsykologi. 
 

 

 

  

Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalt

19-29 år 8,9 7,6 2,4 15,6 7,2

30-39 år 40,0 31,0 45,9 31,3 36,5

40-49 år 22,2 29,7 22,4 25,0 26,1

50-59 år 20,0 19,3 16,5 18,8 18,6

60-69 år 8,9 12,4 11,8 6,3 11,1

70+ år 0,0 0,0 1,2 3,1 0,7
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4.8 Bilde av kompetanseutfordringen, farmasøyter og apotekstekniker 

4.8.1 Farmasøyter 

I henhold til framskrivingene fra HELSEMOD forventes et farmasøytoverskudd 

på 700 - 800 farmasøyter. Texmon og Stølen (2009) mener at det fins en del argumenter som 

tilsier at det i realiteten ikke vil bli noe framtidig overskudd i denne størrelsesorden. Den frie 

etableringsretten for apotek, som ble innført tidlig i 2001, har bidratt til en klar vekst i 

etterspørselen. En vekst i antall apotek på rundt 50 prosent, som har vart helt til nå, har medført 

at det i dag er noe underdekning av farmasøyter. Om denne utviklingen vil fortsette særlig lenge 

og vil føre til en større framtidig vekst i etterspørselen etter farmasøyter enn det som er forutsatt 

gjennom HELSEMODs generelle forutsetninger, er derimot usikkert. 

 

I høringsutkast til Nasjonal helseplan kommer det klart frem at farmasøyter skal inngå som en 

del av tverrfaglige team i sykehusene, dette er svært viktig med tanke på riktig 

legemiddelbruk. Dette kan øke behovet for å rekruttere farmasøyter som kan arbeide med 

klinisk farmasi. Per i dag utdannes det få farmasøyter innen klinisk farmasi, dette 

utdanningstilbudet må utvides dersom fremtidige behov skal dekkes i sykehusene. 

Det er også behov for å rekruttere farmasøyter med forskerkompetanse for å kunne undervise 

å veilede farmasøyter under klinisk farmasi utdanning/spesialisering, samt drive fram 

farmasøytisk forskning. 

 

Nedenfor ser vi aldersfordelingen blant farmasøyter i Helse Nord. Gruppen farmasøyter 

inkluderer inkluderer reseptarer / bachelor i farmasi, cand. Pharm / master i farmasi, herunder 

også sykehusapotekere. Helse Nord har en lav andel over 50 år, 16,7 % og 60 % under 40 år. 

 
Figur 39: Aldersfordeling farmasøyter i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 
 
 

 

 

Finnmark UNN NLSH Helgeland
Sykehusa
poteket

Farmasøyter 19-29 år 100,0 13,3

Farmasøyter 30-39 år 46,7

Farmasøyter 40-49 år 100,0 0,0 0,0 0,0 23,3

Farmasøyter 50-59 år 10,0

Farmasøyter 60-69 år 6,7

Farmasøyter 70+ år 0
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Tabell 14: Aldersfordeling blant farmasøyter i foretakene i Helse Nord (i antall). (Kilde: NLP) 

Farmasøyter               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49  
år 

50-59 
år 

60-69 
år 

70+  
år  Totalt 

Finnmark     1       1 

UNN               

NLSH               

Helgeland 1    1       2 

Sykehusapotek 4 14 7 3 2 0 30 

Total 5 14 8 3 2 0 32 
 

4.8.2 Apotekteknikere 

Når det gjelder apotekteknikere sier HELSEMOD analysene at det kan forventes et økt tilbud, 

grunnet at det en noe økende interesse for de mindre fagene i utdanningsprogrammet for sosial- 

og helsefag i videregående opplæring. Per i dag, 2011, er det få videregående skoler i regionen 

som tilbyr denne undervisningen. Av denne grunn kan det bli en utfordring de nærmeste årene å 

rekruttere godt kvalifiserte apotekteknikere. 

 

I tallene for apotekteknikere i Helse Nord er apotekteknikere og ledende apotekteknikere 

inkludert. Apotekteknikerne har en høyre gjennomsnittlig alder enn farmasøytene. 79,5 % er over 

40 år, 35,9 % er under 50 år. 

 
Figur 40: Aldersfordeling apotekteknikere i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 

 
 

 

 

Finnmark UNN NLSH Helgeland Apotek

Apotekteknikere 19-29 7,7

Apotekteknikere 30-39 12,8

Apotekteknikere 40-49 43,6

Apotekteknikere 50-59 30,8

Apotekteknikere 60-69 5,1

Apotekteknikere 70+ 0
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Tabell 15: Aldersfordeling blant apotekteknikere i foretakene i Helse Nord (i antall). (Kilde: NLP)  

Apotekteknikere               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49  
år 

50-59 
år 

60-69 
år 

70+  
år  Totalt 

Finnmark               

UNN               

NLSH               

Helgeland               

Apotek 3 5 17 12 2 0 39 

Total 3 5 17 12 2 0 39 
 

Rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer viser ikke noen bemanningsproblemer, men 

rekrutteringssituasjon er ikke tilfredsstillende for enten farmasøyter eler apotekstekniker. 
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4.9 Bilde av kompetanseutfordringen, radiografer 
I HELSEMOD er det gjort beregninger for denne gruppen sammen med stråleterapeuter. 

Stråleterapeutene har noe videreutdanning etter grunnutdanning som radiografer. Disse 

gruppene utfører undersøkelser som bidrar til diagnose av et stort register av sykdommer, og 

de deltar i behandlingen av sykdommer (primært kreftsykdommer) som krever stråleterapi. 

Dette er både undersøkelses- og terapiformer som har vokst de siste tiårene i takt med 

forekomst av kreft. Den teknologiske utviklingen indikerer at dette er et arbeidsfelt med 

økende betydning i helsetjenestene. Dette har ført til en tredobling av utdanningskapasiteten 

siden 1990. Dette har igjen bidratt til at radiografene har en stor andel med alder under 35 år 

og en lav andel med alder på 50 år eller mer. Det kan derfor forventes en betydelig vekst i 

tilbudet av radiografer i årene framover med tilnærmet en fordobling av de tilbudte årsverkene 

i 2007 i årene. Når den forventede veksten i etterspørselen baseres på referansebanen vil det 

bli et betydelig overskudd av radiografer i løpet av et par tiår. (Texmon og Stølen 2009) 

I oversikten nedenfor ser vi aldersfordeling blant radiografer i Helse Nord. Denne oversikt 

forsterker prognosen fra HELSEMOD. I Helse Nord er en stor del av radiografene under 50 år, 

76,4 %. 40,1 % er under 40 år. 

Figur 41: Aldersfordeling radiografer i Helse Nord 2011 (i prosent). (Kilde: NLP) 

 

Tabell 16: Aldersfordeling blant radiografer i foretakene Helse Nord (i antall). (Kilde: NLP) 

Radiografer               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49  
år 

50-59 
år 

60-69 
år 

70+  
år  Totalt 

Finnmark 0 9 5 4 0 0 18 

UNN 5 27 39 19 5 0 95 

NLSH 9 14 13 8 2 0 46 

Helgeland 3 6 9 4 1 0 23 

Totalt 17 56 66 35 8 0 182 
Rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer forsterker bildet fra HELSEMOD, det er ikke 

rapportert noen utfordringer med å rekruttere og bemanne radiografer. 

Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalt

19-29 år 0,0 5,3 19,6 13,0 9,3

30-39 år 50,0 28,4 30,4 26,1 30,8

40-49 år 27,8 41,1 28,3 39,1 36,3

50-59 år 22,2 20,0 17,4 17,4 19,2

60-69 år 0,0 5,3 4,3 4,3 4,4

70+ år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.10 Bilde av kompetanseutfordringen, helsesekretærer 
I følge HELSEMOD beregnes antallet helsesekretærer å øke fremover. Økningen ligger over 

gjennomsnittet for sosial- og helsepersonellet, og dette skyldes at gruppen har en lav 

gjennomsnittsalder, slik at få vil komme til å bli pensjonert i løpet av framskrivingsperioden 

I oversikten nedenfor ser vi aldersfordeling blant helsesekretærer i Helse Nord. Oversikten viser 

at 29,8 % er yngre enn 40 år og 64,5 % er yngre enn 50 år. Blant de enkelte foretakene utmerker 

seg Helgeland, hvor 50 % av helsesekretærene er yngre enn 40 år. 

Figur 42: Aldersfordeling Helsesekretærer i Helse Nord (i prosent) 2011. (Kilde: NLP) 

 

 

Tabell 17: Aldersfordeling blant helsesekretærer i foretakene i Helse Nord ( i antall) (Kilde:NLP) 

Helsesekretærer               

  
19-29 
år 

30-39 
år 

40-49  
år 

50-59 
år 

60-69 
år 

70+  
år  Totalt 

Finnmark 1 7 11 11 1 0 31 

UNN 17 48 82 76 20 0 243 

NLSH 9 19 35 21 8 0 92 

Helgeland 10 10 13 6 1 0 40 

Totalt 37 84 141 114 30 0 406 
 

I rapporteringen fra klinikksjefer og avdelingssjefer meldes det om utfordringer å bemanne og 

rekruttere helsesekretærer. 

  

Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalt

19-29 år 3,2 7,0 9,8 25,0 9,1

30-39 år 22,6 19,8 20,7 25,0 20,7

40-49 år 35,5 33,7 38,0 32,5 34,7

50-59 år 35,5 31,3 22,8 15,0 28,1

60-69 år 3,2 8,2 8,7 2,5 7,4

70+ år 0 0 0 0 0
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4.11 Bilde av kompetanseutfordringen, øvrig helsepersonell 
Ut fra HELSEMOD ser det ut til å kunne bli et visst underskudd av fysioterapeuter fram mot 

2030. Men, da det vil være økende press på rehabiliteringstjenester framover, selv om dette i 

første rekke kommer i primærhelsetjenesten, er også dette en gruppe som det er grunn til å ha 

oppmerksomhet på i kompetanseplanleggingen. I rapporteringen fra klinikksjefer og 

avdelingssjefer meldes om utfordringer å bemanne fysioterapeuter med master innen psykiatrisk 

og psykosomatisk fysioterapi. Rekrutteringssituasjonen er ikke helt tilfredsstillende innen noen 

områder. 

 

Ergoterapeutene utgjør likevel en gruppe hvor man fremdeles kan vente en ganske sterk vekst i 

arbeidstilbudet i de nærmeste to tiårene med de forutsetninger som er lagt til grunn. 

Studiekapasiteten er høy relativt til gruppens størrelse, og andel unge yrkesutøvere er også høyt. 

Det beregnet et framtidig overskudd på nærmere 1 000 årsverk. I spørreundersøkelsen 

rapporteres det om utfordringer å bemanne innen psykisk helse og eldres helse. 

Rekrutteringsituasjonen er ikke tilfredsstillende innen noen områder. 

 

Når det gjelder sosionomer og vernepleier viser HELSEMOD et overskudd fram mot 2030.  
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5 Utdanningskapasitet og produksjon i Nord-Norge innen 

helsefaglig utdanning 

Dimensjoneringen av høyere utdanning skal ivareta en rekke hensyn. Et sentralt mål er å sikre et 

likeverdig utdanningstilbud i alle landsdeler, gjennom en best mulig nasjonal fordeling av 

studietilbud. Viktig er også å dekke behovet for høyt utdannet arbeidskraft.  I tillegg skal 

politikken stimulere til institusjonsutvikling som sikrer kvalitet i utdanning og forskning (St.meld 

36 1998-1999). Dimensjonering og produksjon i helsefaglig utdanning vil her bli belyst, med 

fokus på Nord-Norge.  

 

Det vil presenteres data om utdanningskapasitet og produksjon i Nord-Norge. Først vil oversikt 

over utdanningskapasiteten i landsdelen for ulike helsefaglige utdanninger presenteres, med 

bakgrunn i Kunnskapsdepartementets aktivitetskrav til utdanningsinstitusjonene. Deretter vil data 

fra alle utdanningsinstitusjoner i regionen, om opptak og produksjon innen de ulike sentrale 

helse- og medisinfaglige yrkesgruppene, fremlegges og drøftes. Vi vil så belyse 

videreutdanninger i sykepleie og våre egne regionale utdanningsprogrammer for legespesialister, 

før oversikt over fagutdanninger innen ambulansefag og helsearbeiderfaget settes i fokus. Først 

vil vi si noe overordnet om myndighetenes politikk knyttet til dimensjonering av utdanning og 

regional fordeling.    

 

5.1 Regional fordeling og institusjonsbygging 
Dimensjoneringen baserer seg på en nasjonal vurdering. Et viktig aspekt i denne nasjonale 

vurderingen er geografisk fordeling av studiekapasitet og ønsket om sterke utdanningsmiljøer, 

med et bredt studietilbud i alle landsdeler. Dette er nødvendig for å realisere prinsippet om et 

likeverdig utdanningstilbud og for å sikre kvalifiserte arbeidstakere i alle deler av landet.  

Nord-Norge trenger ”lakseeffekten”  

Fokusert regional institusjonsutbygging er nødvendig både for å fremme rekruttering fra alle 

deler av landet, og for å sikre kvalifiserte arbeidstakere. Erfaring viser at kandidater har 

tilbøyelighet til å ta arbeid i den landsdel der de utdannes. Dette omtales som ”lakseeffekten”, 

jamfør villaksen som vender tilbake til sin ”hjemmeelv” for å gyte. Kandidatundersøkelser fra 

blant annet Universitetet i Tromsø dokumenterer dette. Kapasiteten for en del utdanninger i 

distriktene, er høyere både i forhold til behov og søkning, sammenliknet med hovedstadsområdet. 

Dette grepet i dimensjonering har gitt bærekraftige fagmiljøer ved høgskolene i distriktet og 

bidrar til å styrke rekrutteringen til høyere utdanning, i områder der utdanningsnivået er noe 

lavere enn for resten av landet (St.meld 36 1998-1999). 

I forbindelse med statsbudsjettet hvert år kommer aktivitetskrav fra Kunnskapsdepartementet til 

utdanningsinstitusjonene, dette gjelder blant annet noen helsefaglige utdanninger på høyskole- og 

universitetsnivå. Basert på disse tallene kan vi si noe om kapasiteten i Nord-Norge på disse 

utdanningene, målt opp mot nasjonalt nivå (Kunnskapsdepartementet 2010). Aktivitetskravene 

gjelder for 2011/2012, og er sammenstilt i tabellen. 

 

5.2 Nord-Norges andel av nasjonal kapasitet 
For å sikre helsetjenesten i landsdelen det nødvendige personell og grunnlag for rekruttering, bør 

kapasiteten i Nord-Norge ligge på 15 prosent av kapasiteten i landet, for de ulike fagene. 

(Universitetet i Tromsø m.fl  2010). Som det fremkommer av tabell 1, er kapasiteten for 

bioingeniørutdanning, fysioterapiutdanning, psykologi profesjonsutdanning, sykepleierutdanning 
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og vernepleierutdanning lavere enn 15 prosent.  Fysioterapi- og vernepleierutdanning ligger 

begge lavere enn 10 prosent. Dette er et vanlig brukt måltall for Nord-Norge i en rekke 

sammenhenger, da landsdelen utgjør 10 prosent av den nasjonale befolkningen. Knyttet til 

utfordringer med lekkasje av utdannet personell til de sørlige delene av landet, beregner likevel 

Universitetet i Tromsø at en andel på 15 prosent er nødvendig for å sikre rekrutteringsgrunnlag til 

helsetjenesten i landsdelen (Universitetet i Tromsø m.fl 2010). Utdanningene innen odontologi, 

medisin, farmasi, ergoterapi, og radiografi har en andel på over 15 prosent av nasjonal 

utdanningskapasitet. Det kan være positivt for helsetjenesten i regionen når det kommer til 

rekruttering av personell innen disse kategoriene. Noen helsefaglige utdanninger på høyere nivå 

tilbys ikke i Nord-Norge. Dette gjelder audiograf-, reseptar- og tannteknikerutdanning, samt 

ernæringsfysiologi.  

 

Tabell 18: Oversikt over utdanningskapasitet på ulike helsefaglige høyere utdanninger, 

nasjonalt og Nord-Norge, samt prosentandel kapasitet i Nord-Norge.  

Fag  Nasjonalt 

(antall) 

Nord-Norge 

(antall) 

Andel i Nord-

Norge 

(prosent) 

ABIKO-utd 675 98 14 

Bioingeniørutd 202 21 10 

Ergoterapiutd 145 24 17 

Farmasiutd 81 24 30 

Fysioterapiutd 274 22 8 

Medisinutd 541 89 16 

Odontologi 139 40 29 

Psykologi 

profesjonsutd. 

254 32 13 

Radiografutd 173 30 17 

Sykepleierutd* 4003 476 12 

Vernepleierutd 611 33 5 

*Aktivitetstall for Høgskolen i Nesna fremkommer ikke. 

 

5.3 Utdanningsstatistikk for høyere helsefaglig utdanning i Nord-Norge 
Det vil nå presenteres en oversikt over antall studenter og uteksaminerte kandidater innen ulike 

helsefaglige utdanninger som tilbys i Nord-Norge. Oversikten vil vise hvor mange studenter som 

var under utdanning (alle kull) i 2000, 2005 og 2009, ved utdanningsinstitusjonene i landsdelen. 

Det vil også fremkomme antall uteksaminerte kandidater for hvert fag i denne perioden. I tillegg 

settes det fokus på dekningsgrad av studenter og kandidater i forhold befolkningen i regionen. 
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Sykepleie 

 

Tabell 19: Sykepleierstudenter og kandidater i 2000, 2005 og 2009 ved 

utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge 

 Institusjon Region Studenter 2000 Studenter 2005 Studenter 2009 Kandidater 2000 Kandidater 2005 Kandidater 2009 

Universitetet i Tromsø  HN 323 375 354 60 119 97 

Universitetet i Nordland  HN 514 568 539 141 173 137 

Høgskolen i Finnmark  HN 187 169 166 44 50 41 

Høgskolen i Harstad  HN 169 231 235 37 50 54 

Høgskolen i Narvik  HN 146 143 128 39 47 38 

Høgskolen i Nesna  HN   61 81     11 

                

Helse Nord   1339 1547 1503 321 439 378 

 

Det tilbys sykepleieutdanning ved mange utdanningssteder og man har en god geografisk 

spredning i tilbudet i regionen. Mange utdanningssteder tilbyr også desentralisert utdanning 

innen sykepleie, eksempelvis Universitetet i Nordland som har et studietilbud i Mo i Rana. 

Bredden i tilbudet må betraktes som god. 

SSB har sammenstilt informasjon om dekningsgraden av studenter og kandidater innen 

sykepleiefaget fra 2000- 2009.  Her fremkommer at vår region har en godt tilbud innen faget. Av 

de fire helseregionene har Helse Midt-Norge best dekningsgrad. Men Helse Nord ligger jevnt 

over bedre an enn både Helse Sør-Øst og Helse Vest når det gjelder dekningsgrad av studenter og 

kandidater i sykepleie (se tabell nr. 1 i vedlegg nr. 1). Sykepleieutdanningen i nord utgjør 12 

prosent av nasjonal kapasitet innen faget (Kunnskapsdepartementet 2010). 

 

Bioingeniør 

 

Tabell 20: Bioingeniørstudenter og kandidater i 2000, 2005 og 2009 ved 

utdanningsinstitusjonene* i Nord-Norge 

Institusjon Region Studenter 2000 Studenter 2005 Studenter 2009 Kandidater 2000 Kandidater 2005 Kandidater 2009 

Universitetet i Tromsø  HN 65 65 43 19 16 10 

                

Helse Nord   65 65 43 19 16 10 

*Kun Universitetet i Tromsø tilbyr denne utdanningen i landsdelen  

 

SSBs informasjon viser at i 2000 og 2005 har Helse Nord bedre dekningsgrad av studenter og 

kandidater i bioingeniørfaget, enn Helse Sør- Øst og Helse Vest. I 2009 kommer Helse Nord 

dårligst ut blant helseregionene, utviklingen går i perioden mot dårligere dekningsgrad av 

bioingeniører. Helse Nord har for alle årene dårligere dekningsgrad av studenter og kandidater 

enn landet som helhet(se tabell nr.2 i vedlegg nr.1 ).  

Bioingeniørutdanning tilbys kun ved Universitetet i Tromsø, i vår region. Dekningsgraden av 

studenter og kandidater innen faget er i negativ utvikling og er dårligere enn gjennomsnittet for 

landet. Aktivitetskravene fra Kunnskapsdepartementet til utdanningsinstitusjonene viser at 

tilbudet i Nord-Norge kun utgjør 10 prosent av nasjonal andel (Kunnskapsdepartementet 2010). 
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Ergoterapi 

 

Tabell 21: Ergoterapistudenter og kandidater i 2000, 2005 og 2009 ved 

utdanningsinstitusjonene* i Nord-Norge 

Institusjon Region Studenter 2000 Studenter 2005 Studenter 2009 Kandidater 2000 Kandidater 2005 Kandidater 2009 

Universitetet i Tromsø  HN 73 78 60 21 28 17 

                

Helse Nord   73 78 60 21 28 17 

*Kun Universitet i Tromsø tilbyr denne utdanningen i landsdelen. 

 

SSBs statistikk viser at Helse Nord har en noe bedre dekningsgrad enn landet som helhet, og 

færre innbyggere per student og kandidat sammenliknet med Helse Vest og Helse Sør-Øst innen 

ergoterapifaget (se tabell nr. 3 i vedlegg nr.1). Dette bildet bekreftes av 

Kunnskapsdepartementets aktivitetskrav til Universitetet i Tromsø, der utdanningstilbudet i nord 

utgjør 17 prosent av nasjonale aktivitet (Kunnskapsdepartementet 2010). 

    

Fysioterapi 

 

Tabell 22: Fysioterapistudenter og kandidater i 2000, 2005 og 2009 ved 

utdanningsinstitusjonene* i Nord-Norge 

Institusjon Region Studenter 2000 Studenter 2005 Studenter 2009 Kandidater 2000 Kandidater 2005 Kandidater 2009 

Universitetet i Tromsø  HN 78 91 91 24 23 17 

                

Helse Nord   78 91 91 24 23 17 

*Kun Universitet i Tromsø tilbyr denne utdanningen i landsdelen. 

 

Helse Nord har sammen med Helse Sør- Øst flest innbyggere per student og kandidat innen 

fysioterapi for årene 2000, 2005 og 2009. Både Helse Nord og Helse Sør-Øst har dårligere 

dekningsgrad enn landet som helhet (se tabell nr 4. i vedlegg nr.1).  Kunnskapsdepartementets 

aktivitetskrav viser at tilbudet ved Universitetet i Tromsø utgjør 8 prosent av nasjonal andel 

(Kunnskapsdepartementet 2010). Dette bekrefter bildet av svakere dekningsgrad enn landet for 

øvrig.  

 

Radiografi 

 

Tabell 23: Radiografistudenter og kandidater i 2000, 2005 og 2009 ved 

utdanningsinstitusjonene* i Nord-Norge 

Institusjon Region Studenter 2000 Studenter 2005 Studenter 2009 Kandidater 2000 Kandidater 2005 
Kandidater 
2009 

Universitetet i Tromsø  HN 77 82 63 19 28 16 

                

Helse Nord   77 82 63 19 28 16 

*Kun Universitetet i Tromsø tilbyr denne utdanningen i landsdelen 

 

SSB viser at Helse Nord har færre innbyggere per student og uteksaminerte kandidat i radiografi, 

sammenliknet med nasjonal dekning, samt med de to sørligste helseregionene(se tabell nr. 5 i 
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vedlegg nr.1). Altså er dekningen av radiografstudenter og kandidater i vår region god 

sammenliknet med tall for hele landet. Radiografutdanningen i Nord-Norge utgjør 17 prosent av 

nasjonal andel i Kunnskapsdepartementets aktivitetskrav til institusjonene 

(Kunnskapsdepartementet 2010).  

 

 Vernepleier 

 

Tabell 24: Vernepleierstudenter og kandidater i 2000, 2005 og 2009 ved 

utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge 

Institusjon Region Studenter 2000 Studenter 2005 Studenter 2009 Kandidater 2000 Kandidater 2005 Kandidater 2009 

Universitetet i Tromsø  HN             

Universitetet i Nordland   HN   43 41       

Høgskolen i Finnmark  HN             

Høgskolen i Harstad  HN 259 326 273 79 99 71 

Høgskolen i Narvik  HN             

Høgskolen i Nesna  HN 30           

Høgskolen i Tromsø  HN             

                

Helse Nord   289 369 314 79 99 71 

 

SSBs statistikk viser at utviklingen i dekningsgrad av vernepleierstudenter og kandidater er for 

Helse Nord relativt jevn i perioden 2000-2009. Ved utgangen av perioden har Nord-Norge litt 

svakere dekningsgrad enn det som gjelder for landet som helhet, i motsetning til 2000 og 2005 da 

landsdelen hadde færre innbyggere per student og kandidat enn nasjonalt nivå (se tabell nr. 6 i 

vedlegg nr.1). Oversikten fra Kunnskapsdepartementet viser at vernepleierutdanningen i nord har 

en andel på 5 prosent av kapasiteten i landet (Kunnskapsdepartementet 2010).  

 

Psykologi profesjonsstudiet 

 

Tabell 25: Studenter og kandidater på profesjonsstudiet i psykologi i 2000, 2005 og 2009 ved 

utdanningsinstitusjonene* i Nord-Norge 

Institusjon Region Studenter 2000 Studenter 2005 Studenter 2009 Kandidater 2000 Kandidater 2005 Kandidater 2009 

Universitetet i Tromsø  HN 128 330 493 22 45 64 

                

Helse Nord   128 330 493 22 45 64 

*Kun Universitetet i Tromsø tilbyr denne utdanningen i Nord-Norge. 

 

Kapasiteten har økt i Helse Nord fra 2000 til 2009. I 2009 har Helse Nord færre innbyggere per 

student og kandidat i profesjonsstudiet i psykologi, sammenliknet med de øvrige helseregionene 

og landet som helhet (se tabell nr.7 i vedlegg nr.1). Spesialisthelsetjenesten i nord bør ut fra dette 

ha et godt grunnlag for å rekruttere nyutdannende psykologer, sammenliknet med andre 

helseregioner. Aktivitetskravene fra Kunnskapdepartementet viser at studiet i Tromsø utgjør 13 

prosent av nasjonal andel innen profesjonsstudiet i psykologi (Kunnskapsdepartementet 2010).   

Til sist vil oversikt over antall studenter og uteksaminerte kandidater innen fagene farmasi, 

odontologi, medisin og for sosionomutdanningen presenteres. Opptakstallene gjelder for de 

angitte år, og inkluderer dermed ikke alle som er under utdanning innen faget fordelt på 

institusjon.  
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Farmasi 

 

Tabell 26: Opptak av studenter og uteksaminerte kandidater på masterprogrammet i 

Farmasi i 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 ved utdanningsinstitusjonene* i Nord-Norge 

Institusjon Opptak 2006 Opptak 2007 Opptak 2008 Opptak 2009 Opptak 2010 

Universitetet i Tromsø 33 31 33 30 37 

            

Nord-Norge 33 31 33 30 37 

            

  Kandidater 2006 Kandidater 2007 Kandidater 2008 Kandidater 2009 Kandidater 2010 

Universitetet i Tromsø 20 27 29 35 18 

            

Nord-Norge 20 27 29 35 18 

*Kun universitetet i Tromsø tilbyr denne utdanningen i landsdelen. 

 

Aktivitetkravene fra Kunnskapsdepartementet viser at utdanningen i Tromsø utgjør 30 prosent av 

nasjonal andel (Kunnskapsdepartetmentet 2010). Grunnlaget for å rekruttere farmasøyter til 

spesialisthelsetjenesten bør være god med henblikk på utdanningskapasiteten. 

  

Per i dag (2010) utdannes det på landsbasis 212 farmasøyter årlig. Fordelingen mellom bachelor- 

/ masterkandidater er 90 / 122. Ved Universitetet i Tromsø utdannes det 35 farmasøyter årlig. 

Studiet i Tromsø planlegges fra høsten 2012 å være et todelt studium, med både et 3-årig 

(bachelor) og et 5-årig (master) utdannelsesløp.  

 

Apotekteknikerutdanning tilbys i dag ved 12 videregående skoler, hvor den nordligste er i 

Tromsø, den neste er i Trondheim. I 2010 ble det tatt opp fire elever i Tromsø, totalt utdannes det 

ca 200 apotekteknikere fra den videregående skole årlig. I tillegg tilbys det som etter- og 

videreutdanning fra blant annet Opplærings- og utviklingssenter (OPUS) i Nordland. Dette 

studiet bygger i hovedsak på lærlingeordninger. Sykehusapoteket i Bodø har hatt god erfaring 

med å tilby praksisplass til OPUS-studenter, noe som blant annet har resultert i rekruttering av 

nye ansatte. 

 

 

Odontologi 

 

Tabell 27: Opptak av studenter og uteksaminerte kandidater i odontologi i 2006, 2007, 2008, 

2009 og 2010 ved utdanningsinstitusjonene* i Nord-Norge 

Institusjon Opptak 2006 Opptak 2007 Opptak 2008 Opptak 2009 Opptak 2010 

Universitetet i Tromsø 31 45 44 45 38 

            

Nord- Norge 31 45 44 45 38 

  Kandidater 2006 Kandidater 2007 Kandidater 2008 Kandidater 2009 Kandidater 2010 

Universitet i Tromsø       11 17 

            

Nord-Norge       11 17 

*Kun universitetet i Tromsø tilbyr denne utdanningen i landsdelen 
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*Første kull ble tatt opp i 2004, derfor kom de første uteksaminerte tannlegene fra Universitetet i 

Tromsø først i 2009. 

Utdanningen i Tromsø utgjør 29 prosent av nasjonal andel innen tannlegefaget, og basisen for 

rekruttering til regionen bør være god (Kunnskapsdepartementet 2010). 

 

Medisin 

 

Tabell 28: Opptak av studenter og uteksaminerte kandidater i profesjonsstudiet i medisin 

for 2009 og 2010 ved utdanningsinstitusjonene* i Nord-Norge 

Institusjon Opptak 2009 Opptak 2010 Kandidater 2009 Kandidater 2010 

Universitet i Tromsø 93 100 70 87 

          

Nord-Norge 93 100 70 87 

*Kun Universitetet i Tromsø tilbyr denne utdanningen i landsdelen. 

Utdanningen innen medisin i Tromsø utgjør 16 prosent av nasjonal andel, beregninger viser at 15 

prosent er nødvendig andel for å sikre rekrutteringsgrunnlaget til helsetjenesten i nord 

(Kunnskapsdepartementet 2010).  

 

Sosionom 

 

Tabell 29: Opptak av sosionomstudenter og uteksaminerte kandidater i 2006, 2007, 2008, 

2009 og 2010 ved utdanningsinstitusjonene* i Nord-Norge 

Institusjon Opptak 2006 Opptak 2007 Opptak 2008 Opptak 2009 Opptak 2010 

            

Universitetet i Nordland 44 49 56 44 49 

Universitetet i Nordland, deltid   54   51   

Høgskolen  i Finnmark  43 46 21 32 42 

Høgskolen  i Finnmark, deltid  41   40   51 

            

Nord-Norge 128 149 117 127 142 

            

  Kandidater 2006 Kandidater 2007 Kandidater 2008 Kandidater 2009 Kandidater 2010 

            

Universitetet i Nordland 26 24 33 27   

Universitetet i Nordland, deltid 1 36   35   

Høgskolen  i Finnmark  30 32 22 29 25 

Høgskolen  i Finnmark, deltid  30 36 28 1 32 

            

Nord-Norge 87 128 83 92 57 

 

Sosionomutdanning tilbys ved to utdanningssteder, Universitetet i Nordland og Høgskolen i 

Finnmark. Begge institusjoner har desentraliserte tilbud innen faget.  

 

5.4 Statistikk for videreutdanning i sykepleie i Nord-Norge   
Oversikt over opptak av studenter og antall ferdige kandidater innen utvalgte videreutdanninger i 

sykepleie ved utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge, vil nå presenteres. Tidsperioden som 

dekkes er årene 2006-2010. Opptakstallene er hentet fra databasen for statistikk om høgere 
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utdanning (DHB).  Oversikt over antall uteksaminerte kandidater er innhentet fra 

utdanningsinstitusjonene direkte. Utdanningene som presenteres er ABIKO (videreutdanning for 

sykepleiere innen anestesi, barn, intensiv, kreft og operasjon), samt feltene jordmor, helsesøster, 

psykisk helsearbeid, demens, diabetes og videreutdanning i klinisk sykepleie med valgfri 

fordypning i spesialemne. Mulighetene for fordypning er akuttsykepleie, infeksjonssykepleie, 

kardiologisk sykepleie, lungesykepleie og ortopedisk sykepleie. Tallene er ikke brutt ned på den 

enkelte fordypning. Oversikt over videreutdanning i demens er inkludert, på bakgrunn av 

sykdomsbildet som beskriver en sterk økning i demensforekomsten. Når det gjelder 

opptaksfrekvens har ABIKO-utdanningene normalt sett opptak hvert halvannet år. Tallene som 

finnes i DHB-databasen viser imidlertid ikke dette mønsteret for alle utdanningene, det kan 

skyldes feil i tallene, manglende rapportering eller at det av ulike årsaker ikke er blitt foretatt 

opptak som normalt. Frekvensen av opptak for de øvrige utdanningene varierer noe. Det må også 

bemerkes en usikkerhet knyttet til tallene som er levert fra utdanningsinstitusjonene om 

kandidater.    

       

Tabell 30: Opptak og kandidater på utvalgte videreutdanninger i sykepleie ved Universitetet 

i Tromsø fra 2006 til 2010.  

Universitet i Tromsø Opptak 2006 Opptak 2007 Opptak 2008 Opptak 2009 Opptak 2010 
Total 

Anestesisykepleie 4 8   7 12 
31 

Barnesykepleie 6 8     7 
21 

Intensivsykepleie 24 20   22 13 
79 

Kreftsykepleie 13 16   13 17 
59 

Operasjonssykepleie 15 6   7 7 
35 

Jordmorutdanning  18 24 12 19 16 
89 

Helsesøster 48   44   59 
151 

Psykisk helsearbeid   37   44   
81 

Demens og alderspsykiatri 21   25   14 
60 

Videreutdanning i klinisk sykepleie   22 30 18 26 
96 

Universitetet i Tromsø Kandidater 2006 Kandidater 2007 Kandidater 2008 Kandidater 2009 Kandidater 2010 
 

Anestesisykepleie   4 8   6 
18 

Barnesykepleie   6 8     
14 

Intensivsykepleie   23       
23 

Kreftsykepleie   13 15   12 
40 

Operasjonssykepleie   15 6   6 
27 

Jordmorutdanning  17 15 14 22 10 
78 

Helsesøster 39   41   40 
120 

Psykisk helsearbeid 40   29     
69 

Demens og alderspsykiatri   17   23   
40 

Videreutdanning i klinisk sykepleie   3 26 22   
51 

*Utdanningene lå under Høgskolen i Tromsø før fusjonen i 2009. Tallene før tiden før 2009 er 

tatt med i denne tabell, under institusjonsnavnet for den fusjonerte enheten. 

 

Universitet i Tromsø er ikke uventet den største institusjonen i landsdelen når det kommer til 

videreutdanninger i sykepleie. Utviklingen i opptak og produksjon av kandidater er vanskelig å 

beskrive entydig. Antall studenter som tas opp og uteksamineres ser ut til å være noe ujevn for 

perioden, og det kan ikke pekes på utvikling i en bestemt retning i form av vekst eller nedgang. 

Universitet i Tromsø tilbyr alle ABIKO-utdanningene.  Intensivsykepleie og kreftsykepleie har 

sterkest rekruttering av ABIKO-utdanningene, med omtrent 15-20 studenter per opptak. 
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Anestesi-, barn- og operasjonssykepleieutdanningene har noe lavere opptak, gjennomsnittlig tas i 

underkant av 10 studenter opp. Jordmorutdanningen, demens og alderspsykiatri rekrutterer på 

nivå med eller bedre enn de mest attraktive ABIKO- utdanningene. Helsesøsterutdanningen har 

rekruttert gjennomsnittlig 50 studenter per opptak i perioden, og har dermed størst studentmasse. 

Helhetlig er 122 kandidater uteksaminert fra ABIKO-utdanningene i perioden. 

Helsesøsterutdanningen har sammen med jordmorutdanningen produsert flest kandidater mellom 

2006 og 2010. 

 

Tabell 31: Opptak og kandidater på utvalgte videreutdanninger i sykepleie ved Universitet i 

Nordland fra 2006 til 2010.  

Universitet i Nordland Opptak 2006 Opptak 2007 Opptak 2008 Opptak 2009 Opptak 2010 
Total 

Anestesisykepleie     11 12   
23 

Intensivsykepleie     17 15   
32 

Kreftsykepleie         14 
14 

Operasjonssykepleie     11 10   
21 

Psykisk helsearbeid   105   66   
171 

Demensomsorg   37 19   17 
73 

Diabetesbehandling og diabetesomsorg      42 22 46 
110 

Diabetesbehandling og diabetesomsorg, 
årsst.      32 31   

63 

Universitet i Nordland Kandidater 2006 Kandidater 2007 Kandidater 2008 Kandidater 2009 Kandidater 2010 
 

Anestesisykepleie       8 10 
18 

Intensivsykepleie 13   16 12 11 
52 

Kreftsykepleie 8   8     
16 

Operasjonssykepleie 10   8 10 9 
37 

Psykisk helsearbeid   86 1 72   
159 

Demensomsorg      21 7   
28 

Diabetesbehandling og diabetesomsorg    20 51 24 53 
148 

 

Universitet i Nordland tilbyr alle ABIKO-utdanningene med unntak av barnesykepleie. I DHB-

databasen fremkommer tall for opptak i 2008, 2009 og 2010 for ABIKO. Gjennomsnittlig opptak 

ligger på 13 studenter for disse utdanningene i perioden. Psykisk helsearbeid rekrutterer mange 

studenter, med hele 105 studenter i 2007 og 66 studenter i 2009.  Videreutdanning både i 

demensomsorg og diabetes tilbys ved Universitetet i Nordland, med gjennomsnittlig opptak på 

30 studenter. Det er uteksaminert 123 kandidater i ABIKO-utdanningene mellom 2006 og 2010. 

Psykisk helsearbeid og diabetes er utdanningene med sterkest produksjon, med henholdsvis 159 

og 148 kandidater i perioden.  

 

Tabell 32: Opptak og kandidater på videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i 

Finnmark fra 2006 til 2010.  

Høgskolen i Finnmark Opptak 2006 Opptak 2007 Opptak 2008 Opptak 2009 Opptak 2010 
Total 

Psykisk helsearbeid videreutd.    20   37   
57 

Høgskolen i Finnmark Kandidater 2006 Kandidater 2007 Kandidater 2008 Kandidater 2009 Kandidater 2010 
 

Psykisk helsearbeid videreutd.    25   14 32 
71 
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Tabell 33: Opptak og kandidater på videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i 

Harstad fra 2006 til 2010.  

Høgskolen i Harstad Opptak 2006 Opptak 2007 Opptak 2008 Opptak 2009 Opptak 2010 
Total 

Psykisk helsearbeid deltid 71   62   48 
181 

Høgskolen i Harstad Kandidater 2006 Kandidater 2007 Kandidater 2008 Kandidater 2009 
Kandidater 
2010 

 

Psykisk helsearbeid deltid 38   46   31 
115 

 

Høgskolen i Finnmark har videreutdanning i psykisk helsearbeid, med gjennomsnitt på 28 

studenter per opptak i perioden. Det er uteksaminert 71 kandidater i perioden. Høgskolen i 

Harstad tilbyr videreutdanningen som deltidsløp og har et gjennomsnittlig opptak på 60 

studenter.  115 studenter har gjennomført studiet mellom 2006 og 2010.  

  

Oppsummering 

Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland har et bredt tilbud innen videreutdanninger i 

sykepleie, og det er disse institusjonene som tilbyr ABIKO-utdanning, i tillegg til en rekke andre 

videreutdanninger. Det samlede tilbudet innen ABIKO-utdanningene utgjør 14 prosent av 

nasjonal andel (Kunnskapsdepartementet 2010), hvilket er nært de magiske 15 prosent som er 

beregnet som nødvendig for å sikre rekrutteringsgrunnlaget til helsetjenesten i landsdelen 

(Universitetet i Tromsø m.fl). Det er i perioden 2006 til 2010 utdannet 245 kandidater innen 

ABIKO-utdanningene i vår region. Høgskolene i Harstad og Finnmark tilbyr videreutdanning i 

psykisk helsearbeid og har utdannet til sammen nærmere 200 kandidater de siste fire årene. 

  

Etter innføring av stipendordninger i 2005, har UNN HF hatt en fallende kurve for antall søkere 

til videreutdanninger i anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie (ABIKO). Per i 

dag mangler både UNN og NLSH spesialsykepleiere, spesielt intensiv- og operasjonssykepleiere. 

NLSH rapporterer at også til en hver tid bemannings- og rekrutteringsproblemer. Dette problemet 

er generelt og har vært vedvarende over år. Grunnen er at for få ønsker å utdanne seg til dette 

yrket og få blir i det, turn-over er forholdsvis stor. UNN HF har fra høsten 2010 gått inn med 

forskjellige stimuleringstiltak. Rapporten ”Rekruttering og stabilisering av ABIKO sykepleiere 

ved UNN” ( mai 2011) beskriver utfordringer og forslag til tiltak. 
 

 

5.5 Utdanningsprogrammer for legespesialisering i regi av Helse Nord 
Helse Nord driver utdanningsprogrammer for legespesialisering for rekrutteringssvake fag. Dette 

er et regionalt tiltak, som kommer i tillegg til utdanningen av legespesialister i regi av 

legeforeningen for øvrig. Under dette punktet viser vi en oversikt over produksjonen i de 

regionale utdanningsprogrammene for legespesialister i Helse Nord, samt sier noe om hvor 

mange som blir i Nord-Norge etter endt spesialisering. Tallene viser status per januar 2011.  

 

Voksenpsykiatri (startet 1996): 

Dette utdanningsprogrammet gjelder kun distriktspsykiatriske sentra (DPS). 

19 kandidater har fullført spesialisering siden oppstarten av programmet, 15 av disse er 

psykiatere i Nord-Norge i offentlig eller privat virksomhet.  

19 kandidater er inne i utdanningsprogrammet nå.  

34 leger har sluttet i programmet, men mange fullfører spesialiseringen utenom programmet 

 

Barne- og ungdomspsykiatri (startet 2000): 

11 kandidater har fullført siden oppstart i programmet, alle jobber i dag i Helse Nord. 

19 kandidater er inne i utdanningsprogrammet nå.  
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3 kandidater har forlatt landsdelen før utdanningen var avsluttet, men er fortsatt i B/U-psykiatrien 

i andre regioner. 

4 kandidater har skiftet spesialitet til voksenpsykiatri, disse er i landsdelen innen offentlig eller 

privat virksomhet.  

 

Reumatologi (startet 2007): 

1 kandidat har fullført og jobber i Helse Nord – 2 fullfører i løpet av 2011. 

8 kandidater er inne i utdanningsprogrammet nå (1 er for øyeblikket i permisjon). 

 

Geriatri (startet 2007) 

7 kandidater under utdanning i programmet. 

 

Fysikalsk medisin og rehabilitering (startet 2007) 

6 utdanningskandidater innen dette programmet, hvorav 2 snart ferdige. 

 

Gynekologi startes i 2011  

Legeforeningen godkjenner to kandidater pr. overlege i 100 % stilling. Det som er avgjørende for 

utdanningskapasiteten er imidlertid budsjettene som styrer antall LIS-hjemler som opprettes, 

samt tilgangen på LIS-kandidater. Det er derfor vanskelig å sikkert tallfeste 

utdanningskapasiteten innen de ulike programmene, da det er mange usikre faktorer som påvirker 

reell kapasitet.  

 

5.6 Fagprøver i ambulansefag og helsearbeiderfag i Nord-Norge 
Statistikk over avlagte fagprøver i ambulansefag og helsearbeiderfaget vil nå presenteres. 

Oversikten er fylkesvis jamfør at utdanningen av dette personellet er organisert under hvert 

enkelt fylke. Vi  begynner lengst i nord, i Finnmark og beveger oss sørover.  

 

Tabell 34: Fagprøver avlagt i Finnmark fylke i 2010, innen ambulansefaget og 

helsearbeiderfaget. Oversikt over bestått og ikke bestått. 

Ambulansefag  2010 

Bestått 64 

Ikke bestått 6 

    

Helsearbeiderfaget   

Bestått 14 

Ikke bestått 0 

 

Tabell 35: Fagprøver avlagt i Troms fylke i 2007, 2008, 2009 og 2010 innen ambulansefaget 

og helsearbeiderfaget. Oversikt over bestått og ikke bestått 

Ambulansefag 2007 2008 2009 2010 

Bestått  16 24 34 36 

Ikke bestått 2 3 2 12 

          

Helsearbeiderfaget 2007 2008 2009 2010 

Bestått     22 42 

Ikke bestått     2 10 

*Grunnet omleggingen fra hjelpepleierutdanningen til helsefagarbeiderutdanningen er det ikke 

rapportert fagprøver i 2007 og 2008 innen helsearbeiderfaget. 
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Tabell 36: Fagprøver avlagt i Nordland fylke i 2007, 2008, 2009 og 2010 innen 

ambulansefaget og helsearbeiderfaget. Oversikt over bestått og ikke bestått 

Ambulansefag 2007 2008 2009 2010 

Bestått 41 34 51 50 

Ikke bestått 5 4 4 5 

          

Helsearbeiderfaget 2007 2008 2009 2010 

Bestått    3 43 126 

Ikke bestått   0 3 6 

*Grunnet omleggingen fra hjelpepleierutdanningen til helsefagarbeiderutdanningen er det ikke 

rapportert fagprøver i 2007 innen helsearbeiderfaget. 

 

Tabell 37: Fagprøver avlagt i Nord-Norge i 2007, 2008, 2009 og 2010 innen ambulanse og 

helsearbeiderfaget. Oversikt over bestått og ikke bestått 

Ambulansefag 2007 2008 2009 2010 

Bestått 57 58 85 150 

Ikke bestått 7 7 6 23 

          

Helsearbeiderfaget 2007 2008 2009 2010 

Bestått    3 65 182 

Ikke bestått   0 5 16 

*Finnmark fylke har kun rapportert tall for 2010 og er dermed ikke inkludert i oversikten fra 

2007, 2008 og 2009. 

 

Oppsummering fagprøver  
Statistikk over fagprøver avlagt i helsearbeiderfaget viser at Nordland fylke har størst produksjon 

av fagarbeidere i perioden 2007-2010. Troms fylke følger bak, mens Finnmark fylke har lavest 

produksjon. Forskjellen i antall fagprøver er delvis i tråd med innbyggertall for fylkene. 

Nordland fylke har flest innbyggere (236 271), Troms er nest størst (156 494) og Finnmark har 

færrest innbyggere (72 856). Forskjellen i avlagte fagprøver i helsearbeiderfaget mellom 

Finnmark, Troms og Nordland er, selv kontrollert for variasjonen i befolkningen, relativt stor. 

For 2010 rapporterer Finnmark 14 fagprøver, Troms har 42 beståtte prøver og Nordland ligger 

markant høyere med 126 kandidater som har bestått fagprøven som helsefagarbeider. Nordland 

har dobbelt så mange kandidater i 2009 og tre ganger så mange kandidater i 2010, sammenliknet 

med Troms. Dermed kan det se ut til at rekrutteringen til fagopplæring som helsefagarbeider, er 

sterkere i Nordland fylke sammenliknet med Troms og Finnmark Fylke. Man skal med 

forsiktighet kommentere tall for enkeltår, da det kan være mange årsaker til variasjon på kort 

sikt. Troms og Nordland har en langt jevnere produksjon av ambulansefagarbeidere i perioden 

2007-2010, i forhold helsefagarbeider. Et interessant trekk er at Finnmark har flest kandidater i 

ambulansefag for 2010, tross færrest innbyggere.  

Den helhetlige utviklingen for ambulansefag og helsearbeiderfag er positiv i perioden 2007-

2010.  

    

5.7 Oppsummering utdanningskapasitet og produksjon i Nord-Norge 
For å sikre helsetjenesten i landsdelen det nødvendige personell og grunnlag for rekruttering, bør 

kapasiteten i Nord-Norge ligge på 15 prosent av kapasiteten i landet, for de ulike fagene. 

(Universitetet i Tromsø m.fl  2010). Kapasiteten for bioingeniørutdanning, fysioterapiutdanning, 
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psykologi profesjonsutdanning, sykepleierutdanning og vernepleierutdanning er lavere enn 15 

prosent. Psykologi befinner seg på 13 prosent, sykepleie har 12 prosent av nasjonal andel, og 

bioingeniørutdanningen 10 prosent. Fysioterapi- og vernepleierutdanning ligger lavest, på 

henholdsvis 8 og 5 prosent. 10 prosent er et vanlig brukt måltall for Nord-Norge i en rekke 

sammenhenger, da landsdelen utgjør 10 prosent av den nasjonale befolkningen. Knyttet til 

utfordringer med lekkasje av utdannet personell til de sørlige delene av landet, beregner likevel 

Universitetet i Tromsø at en andel på 15 prosent er nødvendig for å sikre rekrutteringsgrunnlag til 

helsetjenesten i landsdelen (Universitetet i Tromsø m.fl 2010). Utdanningene innen odontologi, 

medisin, farmasi, ergoterapi, og radiografi har en andel på over 15 prosent av nasjonal 

utdanningskapasitet. Særlig odontologi og farmasi har høy andel med 30 prosent av kapasiteten i 

landet. Det kan være positivt for helsetjenesten i regionen når det kommer til rekruttering av 

personell innen disse kategoriene.  

I SSBs statistikk når det kommer til dekningsgrad, fremkommer det at Nord-Norge innen fagene 

sykepleie, ergoterapi, radiograf, psykologi, farmasi, medisin og odontologi har færre antall 

innbyggere per student og kandidat enn gjennomsnittet for landet. Dette er positivt og sier noe 

om tilgangen tilgang på ferdige kandidater innen disse fagene i regionen. 

Bioingeniørutdanningen og fysioterapiutdanningen har dårligere dekningsgrad i Nord-Norge, sett 

i forhold til landsgjennomsnittet. 

Når det kommer til spredningen i tilbud er det flere momenter å kommentere. Noen helsefaglige 

utdanninger på høyere nivå tilbys ikke i Nord-Norge. Dette gjelder audiograf-, reseptar- og 

tannteknikerutdanning, samt ernæringsfysiologi. Følgende utdanninger tilbys kun ved 

universitetet i Tromsø i vår region: Bioingeniør, ergoterapi, fysioterapi, radiograf, psykologi, 

medisin, odontologi og farmasi. Flere av disse har en andel av nasjonal aktivitet som ligger under 

15 prosent. Det kan medføre utfordringer i forhold til å rekruttere disse personellgruppene til alle 

deler av spesialisthelsetjenesten i nord, som behøver personellet. Innen sykepleieutdanningen er 

status et spredt og bredt tilbud i regionen, selv om kapasiteten i landsdelen bare ligger på 12 

prosent av nasjonal kapasitet. 

  



 70 

  

6 FORSKNINGSKOMPETANSE OG AKTIVITET I HELSE 

NORD  

 

Det er flere måter å måle forskningsaktivitet og forskningskompetanse i helseforetakene på.  En 

stor del av midlene det forskes for, kommer fra RHFet. Disse midlene har vi egen statistikk på. 

Helseforetakene rapporterer også komplett på ressursbruk til forskning, samt publisering. 

Det forskes på mange fagområder i Helse Nord, og en del områder er øremerket slik at det skal 

sikres oppbygging av kompetanse. Noen områder er likevel forskningssvake, og det gjelder bla.a. 

øye, øre-nese-hals og hud som også er forskningssvake nasjonalt sett. 

 

Det har vært en økning i bevilgningene til forskning i Helse Nord hvert år siden 2002. For 2011 

brukes det 105 mill kr over RHFs budsjett til forskning – i tillegg til at foretakene bruker midler 

selv og har i noen tilfeller andre eksterne finansieringskilder (for eksempel Forskningsrådet).  

I den nasjonale ressurskartleggingen av bruk av ressurser til forskning (egenrapportering fra 

HFene) er den siste rapporten fra 2010 (tall for 2009, Rapport 50/2010 NIFU). Av foretakene i 

Helse Nord bruker UNN 2,6 % av sine kostnader av totale driftskostnader til alle lovpålagte 

oppgaver, til forskning. NLSH brukte 0,5%, Helse Finnmark 0,3% og Helgelandssykehuset 

0,2%.  Tallene er omlag de samme som for 2008. 

NIFUs statistikk går også på forskerpersonale. For 2008 er det ca 300 i forskerstillinger i Helse 

Nord, mens i 2009 er det registrert 330 ansatte i Helse Nord  i forskerstillinger (inkludert 

stipendiater) , hvorav 41% har dr.grad.  

 

Egen statistikk (Rapport for 2009 og 2010, se http://www.helse-nord.no/aarsrapport-

forskning/category23582.html)  i Helse Nord ut fra hva som gjøres for de midlene RHF gir til 

forskning, viser at antallet prosjekter via vår forskningsutlysning har vokst fra 93 i 2007 til 141 i 

2010.  I tillegg finansieres det flere større prosjekter utenom, og gis midler til driftsstillinger. Alle 

disse tildelingene innebærer at flere er involvert i forskning i våre foretak. Antallet rene 

dr.gradsprosjekter varierer noe disse årene, og er 56 i 2010, men med et forbehold om at vi 

finansierer flere dr.gradsprosjekter som ligger inne i større forskningsprosjekter og som derfor 

ikke er fanget oppi statistikken. Videre er det en policy om å satse mer på post.doc – utvikle 

forskningskompetanse utover dr.gradsnivå – og ta ned antall dr.grader noe. I 2008 disputerte 17 

personer, og i 2009 9 personer.  I 2008 er det rapportert 7 post.doc.er, mot 9 i 2009 og 17 i  2010. 

Antall store forskningsprosjekt er økt fra 39 til 55 i perioden. I tillegg kommer større satsinger 

utenom dette.  

 

Det er rapportert i overkant av 80 publiserte artikler hvert år i 2008-2009 ut fra RHF-finansierte 

prosjekt, og 120 i 2010. I tillegg kommer mange publikasjoner fra våre medisinske 

kompetansesentra på UNN, slik at det i 2010 til sammen var 174 artikler, hvorav unike.  

Det har vært både en reell økning, og en relativt sett økende publisering fra Helse Nord-ansatte 

de siste årene, sammenlignet med andre RHF. Helse Nord RHF har 8% av andelen poeng 

(artikler og dr.grader), og skal opp til 10% ut fra den vedtatte forskningsstrategien for Helse 

Nord. 

Oversikt måleresultater http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/nasjonalt-system-

for-maling-av-forskning.html?id=446980.  

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning.html?id=446980
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning.html?id=446980
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Tabell 38: Gjennomsnittlig årlig poeng beregnet fra artikkelproduksjon og avlagte doktorgrader (i 

poeng og prosent) 

Helseregionene  Snitt 

2002–

2004  

Snitt 

2003–

2005  

Snitt 

2004–

2006  

Snitt 

2005–

2007  

Snitt 

2006–

2008  

Snitt  

2007– 

2009  

  Poengsum  Poengsum  Poengsum  Poengsum  Poengsum  Poengsum(1) 

Helse Sør 

(-Øst)  

    978,4 

(41,3%)  

1040,0 

(42,1%)  

944,7 

(39,9%)  

1484,3 

(60,8%)  

1546,5 

(58,8%)  

1583,9 

(59,9%)  

Helse Øst  487,1 

(20,5%)  

508,8 

(20,6%)  

520,5 

(22,0%)  

      

Helse Vest  497,6  

(21%)  

536,0 

(21,7%)  

525,0 

(22,2%)  

545,3 

(22,3%)  

596,5 

(22,6%)  

588,9 

(22,3%)  

Helse Midt-

Norge  

254,1 

(10,7%)  

228,4 

(9,2%)  

220,7 

(9,3%)  

233,8 

(9,5%)  

278,5 

(10,6%)  

260,6  

(9,8%) 

Helse Nord  154,7 

(6,5%)  

158,0 

(6,4%)  

155,6 

(6,6%)  

182,5 

(7,4%)  

210,1 

(8,0%)  

212,3  

(8,0%)  

Sum  2372,0  2471,3  2366,4  2445,9  2631,5  2645,7  

Kilde: HOD og NIFU STEP.
3
  

Grunnet ny beregningsmetode vil beregningene for 2007-2009 ikke være direkte sammenlignbare med tidligere tall. 

 

Mer detaljert om vitenskapelig produksjon fra forskningsprogrammene og de høyspesialiserte 

tjenestene – generering av data fra den årlige eRapporteringen fra forskningsprosjekter med 

RHF-finansiering 

 

 

Publikasjoner 

Antall rapporterte artikler refererer til artikler som er indeksert i Medline (PubMed) og publisert i 

papirutgave i 2010. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning.html?id=446980 
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Tabell 39: Vitenskapelig produksjon fra forskningsprogrammene
1
 

PFP – Forskningsprogram for psykiatri og rus  

SAT – Forskningsprogram i Senter for aldersforskning, inngår i SFP fra 2010 
SFP – Somatisk forskningsprogram 

TFP – Telemedisinsk forskningsprogram – fra 2010 omgjort til Forskningsprogram for 

helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin 

 

Program Alle rapporterte 
artikler 

Unike 
artikler Doktorgrader avlagt 

2008 

PFP 7 6 7 
SAT 1 1 0 
SFP 64 48 9 
TFP 10 10 1 
Sum 82 65 17 

2009 

PFP 7 7 2 
SAT 0 0 0 
SFP 68 50 5 
TFP 10 9 2 
Sum 85 66 9 

2010 

PFP 20 16 1 
SFP 89 64 8 
TFP 11 11 1 
DKL 0 0 0 
Sum 120 91 10 

1 
Tabellen er basert på artikler og doktorgrader på prosjekter som har hatt tildeling i 2010. Det vil kunne være  

publisert artikler fra prosjekter med siste tildeling 2009 eller tidligere som ikke er registrert her. 

 

Antall doktorgrader som ble rapportert fra forskningsprogrammene er stabil, men tabellen fanger 

ikke opp de som har disputert på prosjekter med siste år for tildeling året før disputasen.  

 

I 2010 ble det avlagt i alt 15 doktorgrader i prosjekter som på et tidspunkt i forløpet har hatt full 

eller delfinansiering over forskningsprogrammene. Av 15 doktorgrader ble 10 avlagt i prosjekter 

som hadde finansiering over programmene i 2010. 

I 2009 ble det til sammenligning avlagt 14 doktorgrader i prosjekter som på et tidspunkt hadde 

hatt full eller delfinansiering over forskningsprogrammene.  
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Tabell 40: Vitenskapelig produksjon fra Høyspesialiserte tjenester 

Program Unike 
artikler Doktorgrader 

2008 

Avansert trombocyttimmunologi 5 1 
Nevromuskulært kompetansesenter 4 1 
Påvisning av antibiotikaresistens 10 0 
Telemedisin 23 3 
Sum 42 5 

2009 

Avansert trombocyttimmunologi 5 0 
Nevromuskulært kompetansesenter 6 1 
Påvisning av antibiotikaresistens 11 2 
Telemedisin 17 3 
Sum 39 6 

2010 

Avansert trombocyttimmunologi 2 0 
Nevromuskulært kompetansesenter 8 0 
Påvisning av antibiotikaresistens 17 0 
Telemedisin 29 1 
Sum 56 1 

 

 
Tabell 41: Vitenskapelige artikler og doktorgrader i 20101 

  

Vitenskapelige 
artikler Doktorgrader 

Rapportert Unike 2 Rapportert Unike 2 

2008 

Forskningsprogrammer 82 65 17 17 

Høyspesialiserte tjenester 42 42 5 5 

Sum 124 96 22 21 

2009 

Forskningsprogrammer 85 66 9 9 

Høyspesialiserte tjenester 39 39 6 6 

Sum 124 91 15 12 

2010 

Forskningsprogrammer 118 91 9 9 

Høyspesialiserte tjenester 56 56 1 1 

Sum 174 138 10 9 
1 
Tabellen er basert på artikler og doktorgrader på prosjekter som har hatt tildeling i 2010. Det vil kunne være  

publisert artikler fra prosjekter med siste tildeling 2009 eller tidligere som ikke er registrert her. 
2
 Tallene i kolonnene merket ”Unike” kan ikke summeres fordi flere artikler og doktorgrader er innmeldt fra både 

prosjekter og høyspesialiserte tjenester. Dette er en indikasjon på forskningssamarbeid.
 

 

I 2010 ble det rapportert 138 unike vitenskapelige artikler fra forskningsprogrammene og 

høyspesialiserte tjenester i Helse Nord RHF. Tallet fremkommer etter korreksjon for 

sampublisering mellom prosjekter i forskningsprogrammer og høyspesialiserte tjenester. Dette er 

vitenskapelig produksjon i prosjekter som rapporterte i 2009. 

 

 Fra forskningsprogrammene ble det rapportert 91 unike vitenskapelige artikler i 2010, mot 

66 i 2009, 65 i 2008 og 56 i 2007. 

 



 74 

 Fra høyspesialiserte tjenester ble det rapportert 56 unike vitenskapelige artikler i 2010, mot 

39 i 2009, 42 i 2008 og 30 i 2007. 

 

 I 2010 ble det avlagt 15 unike doktorgrader fra høyspesialiserte tjenester og i prosjekter som 

på et tidspunkt har hatt full eller delfinansiering over forskningsprogrammene. I 2009 ble 

det avlagt 17, i 2008, 21 og i 2007 ble det avlagt 11 unike doktorgrader fra høyspesialiserte 

tjenester og forskningsprogrammene. 

 

Vi har fra 2009 til 2010 sett en fin økning i publiseringer, noe som viser at økt satsing på 

publisering gir resultater – og økt kompetanse hos våre ansatte. 
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7 VURDERINGER OG ANALYSER AV 

UTFORDRINGSBILDET 

Legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering 

Helse Nord RHF har siden 2005 hatt en langsiktig satsing for å rekruttere legespesialister i 

fysikalsk medisin og rehabilitering. Detter er den mest relevante legespesialitet for rehabilitering 

i spesialisthelsetjenesten, og er sentral for å lede rehabiliteringsopplegg for store pasientgrupper 

som pasienter med hjerneslag, nevrologiske sykdommer, muskel/skjelettlidelser med 

smertetilstander mv. Det er fortsatt mangel på legespesialister i fysikalsk medisin og 

rehabilitering i Helse Nord, både i helseforetak og rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med 

Helse Nord. Samhandlingsreformen kan gi kommunene nye utfordringer på å ivareta kompleks 

rehabilitering som innebærer at behovet vil øke for tverrfaglige team med leger, evt. psykologer 

og annet helsepersonell.  

 

Ernæringsfysiologer 

UNN samarbeider med Universitetet i Tromsø for å etablere en utdanning i Nord-Norge for 

ernæringsfysiologer. Utdanningen er på masternivå. Kliniske ernæringsfysiologer har en viktig 

rolle i veiledning om ernæringsspørsmål for flere pasientgrupper, og er en yrkesgruppe som er 

vanskelig å rekruttere. 

 

Sykepleiere/spesialistsykepleiere 

Høyskolen i Bodø/Universitetet i Nordland har i mange år hatt et kurs i helsepedagogikk, som 

mange sykepleier, fysioterapeuter og andre har tatt for å dyktiggjøre seg i formidling av 

kunnskap til pasienter og pårørende med kroniske sykdommer. Det er også etablert en utdanning 

for sykepleiere og andre innen diabetes. Disse deltidsutdanningene har bidratt til 

kompetanseheving av hele fagfeltet innen pasientopplæring og i diabetesomsorgen.  I flere andre 

fagområder i Helse Nord, som reumatologi og lungemedisin, er det initiativ for å etablere 

lignende etterutdanninger.          

 

Jordmødre 

Moderne fødselsomsorg har endret seg gradvis de senere årene. Det er i dag mer overvåkning av 

gravide med risiko og flere kvinner med kompliserte lidelser og sykdommer som føder barn. 

Dette krever god overvåkning og kompetente fødselsleger og jordmødre. Den økte 

overvåkningen under fødselen både av kvinnen og fosteret medfører økt arbeid for personalet på 

fødeenhetene.  

 

Jordmødre representerer en nøkkelrolle i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Den gravide 

vil møte jordmor både i forbindelse med oppfølging under svangerskapet, under selve fødselen 

og til slutt i barselperioden. Hvordan jordmortjenesten er organisert vil dermed være av stor 

betydning for hvordan tilbudet oppleves. 

 

Nye nasjonale kvalitetskrav til svangerskaps- og fødselsomsorgen stiller krav til økt 

jordmorbemanning i fødeinstitusjonene ved at det kreves at det til enhver tid skal være to 

jordmødre tilgjengelig og at jordmor av faglige kvalitetshensyn skal være til stede hos alle 

kvinner i aktiv fødsel så tidlig som mulig i aktiv fase og fram til fødselen. 

 

Også kravet om formalisert følgetjeneste og dermed vaktberedskap av jordmødre vil 

nødvendigvis kreve en økning i andel jordmorstillinger i kommunene uavhengig av hvilken 

løsning man velger for å imøtekomme kravet. 
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Denne utviklingen sett i lys av at prosentandelen jordmødre over 50 år ligger på 45 prosent i 

Helse Nord, sier oss noe om utfordringene i forhold til å sikre rekruttering av tilstrekkelig mange 

jordmødre i årene som kommer. I løpet av de neste 10-15 årene ventes derfor en relativt stor 

avgang denne gruppen. 

 

Intensivsykepleiere 

Intensivpasienten tilhører pasientgruppen med mest komplekst sykdomsbilde, som ofte berører 

flere organsystemer. For å kunne drive intensivmedisin på et akseptabelt nivå, og sikre en 

komplett behandling av pasientene, kreves derfor, i tillegg til, en spesialisert og velutrustet enhet 

(seksjon eller enhet), en tilstrekkelig stab av kvalifiserte sykepleiere og leger innenfor de ulike 

spesialiteter.  

 

I 2008 konkluderer styret i Helse Nord ved en revidering av Helse Nord sin handlingsplan for 

intensivmedisin med at Helse Nord har store utfordringer knyttet til utdanning, stabilisering og 

rekruttering av blant annet intensivsykepleiere.  

 

Frem til 2020 er det ventet at aldersgruppen over 67 år vil øke med 40 %. Pasienter over 67 år 

står for 1/3 av innleggelser på sykehusene. Populasjonsbaserte tall fra Minnesota i USA (Seferian 

2006) indikerer at befolkningen over 65 år forbruker 7 ganger mer intensiv ressurser enn de 

under 65 år.  

 

Sett i lys av skisserte befolkningsutvikling kan man i årene fremover forvente en betydelig 

økning i behovet for intensivbehandling og kvalifisert personell til å drive denne behandlingen. 

 

Gynekologer 

Oversikten over gynekologstillinger i Helse Nord som per dags dato er besatt, viser at 

rekrutteringen av gynekologer er vanskelig. Det utdannes for få gynekologer i Norge til å fylle 

avgangen for alderpensjonister (Norsk gynekologisk forening, 2008).  I tillegg er mer enn 

halvparten av alle gynekologene i regionen er over 50 år, det betyr at 22 av 40 gynekologer 

vil/kan gå ut av vaktsystemet om innen 2020. 

 

Nye kvalitetskrav til fødselsomsorgen stiller krav til minst fire-delt vaktordning for gynekologer, 

og fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av bemanningen ved 

fødeavdelinger. Sett i lys av at Hels Nord har en desentralisert fødselsomsorg 15 

fødeinstitusjoner hvorav 7 fødeavdelinger og 2 kvinneklinikker vil dermed behovet for 

gynekologer øke betydelig for å ivareta disse kravene og ikke minst fange opp problemene nevnt 

overfor. 

 

Psykologer 

Når det gjelder behov for psykologer, skyldes det i hovedsak at kommunene skal ansette 

psykologer, for å ivareta nye oppgaver i tråd med bl. a. Samhandlingsreformen. Det vil bli større 

konkurranse om denne gruppen. I spesialisthelsetjenesten vil det også være behov for 

psykologer. Dette fordi det er større krav om kvalitet og krav om flere spesialister. 
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8 AVSLUTNING OG KONKLUSJONER 

 

Denne rapporten viser hvordan knapphet på helsepersonell er en del av fremtiden, og 

rekrutteringsutfordringene vil bli tydelige i vår region.  

 

Ut fra en samlet analyse av befolkningsframskrivninger, sykdomsutviklingen og de politiske 

føringene som ligger i samhandlingsreformen, perspektivmeldingen og Magnussenutvalgets 

NOU, ser Helse Nord store utfordringer knyttet til fremtidig kompetanseutvikling, rekruttering 

og stabilisering av kompetente fagpersoner og fagmiljøer i årene som kommer. Utviklingen i 

helseforbruket generelt og flere pasienter i gruppen kronisk syke, øker presset på helsetjenesten. 

Fremtidens pasient har kunnskap om egne rettigheter og muligheter i behandling, og 

forventningene til tjenestetilbudet øker.  

 

Bildet er komplisert, det er en fordelingsproblematikk nord–sør, sentrale strøk–distrikt, og 

mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Utfordringene for Helse Nord blir å 

rekruttere og stabilisere arbeidstakere til våre enheter både i sentrale og mer perifere deler av 

Nord-Norge. Samhandlingsreformen ventes å påvirke kompetansebehovet i 

spesialisthelsetjenesten i to retninger: Økt behov for spesialkompetanse på store sykehus, og 

samtidig økt behov for breddekompetanse på mindre sykehus. Behovet for arbeidskraft er en 

mengdeutfordring, i tillegg vil vi stå overfor en like stor innholdsutfordring, dvs. at kompetansen 

vi har i dag ikke er den riktige for å møte morgendagens utfordringer. 

 

Helsepersonellgrupper som ventes underskudd på i tiårene fremover 

Mengdeutfordringen tilsier et særlig behov for flere helsefagsarbeidere, sykepleiere og 

bioingeniører. I følge HELSEMOD tilsier prognosene et nasjonalt underskudd for primær- og 

spesialisthelsetjenesten på ca 41 500 helsefagarbeidere, 2 600 bioingeniører og ca 12 700 

sykepleiere i 2030. Helse Nord utgjør rundt 10 % av spesialisthelsetjenesten. Vårt eget 

tallmateriale (statistikk over ansatte og rapporteringen fra klinikksjefer/avdelingssjefer) 

understøtter og forsterker dataene fra Spekter og HELSEMOD. Eksempelvis ser vi ut fra NLP-

tall at omlag 80 prosent av helsefagarbeiderne/hjelpepleierne er over 40 år, og hovedvekten 

ligger mellom 50 og 70 år i denne yrkesgruppen i Helse Nord. Rekrutteringsutfordringen knyttet 

til denne gruppen er alvorlige. Samtidig er inntaket av helsefagarbeiderlærlinger lavt i våre 

foretak. Dersom denne gruppen fortsatt skal ha en rolle i spesialisthelsetjenesten, er det sentralt å 

iverksette tiltak for å rekruttere både lærlinger i helsearbeiderfaget, samt ferdigutdannende 

helsefagarbeidere til vår virksomhet.    

 

Det har også fremkommet at enkelte typer legespesialister og noen spesialsykepleiergrupper 

kommer til å bli særlig behov for i vår region i tiden fremover. Dette har sammenheng med, i 

tillegg til den generelle utviklingen som er beskrevet med henblikk på demografi og 

sykdomsutvikling, krav i regionale fagplaner og nye nasjonale kvalitetskrav i ulike deler av 

tjenesten. Blant legespesialistene fremheves særlig fysikalsk medisin og rehabilitering og 

gynekologi. Geriatere er en særlig utfordrende i gruppe både regionalt og nasjonalt. I vår region 

er 85 prosent av geriaterne over 50 år. Det er en massiv utfordring med tanke på den økning i 

aldersrelaterte lidelser, samt kroniske og sammensette lidelser, som man venter som følge av den 

demografiske utviklingen. 

 

 Når det gjelder spesialsykepleiere er det særlig intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere og 

jordmødre som kan bli utfordrende grupper i forhold til bemanning og rekruttering. Blant 

kreftsykepleierne i Helse Nord er 41 prosent over 50 år. Med tanke på sykdomsutviklingen, der 
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man venter økt forekomst av kreft, ventes det økt behov for denne kompetansen i Helse Nord. 

Anslag fra kreftregisteret viser at antallet krefttilfeller vil øke med 30 prosent fra 2004 til 2020 

(Helsedirektoratet 2010).   

 

 Også psykologer kan det bli vanskeligere å rekruttere når kommunene, som et ledd i 

samhandlingsreformen får nye oppgaver og ventes å få større behov for denne gruppen. I 

spesialisthelsetjenesten vil det også være økt behov for psykologer. Dette fordi det er større krav 

om kvalitet og krav om flere spesialister. 

 

Når vi nå har identifisert de personellgruppene som ser ut til å bli mest utfordrende å rekruttere i 

tiden fremover, er det interessant å se på utdanningskapasiteten innen disse fagene i vår region. 

For å sikre helsetjenesten i landsdelen det nødvendige personell og grunnlag for rekruttering, bør 

kapasiteten i Nord-Norge ligge på 15 prosent av kapasiteten i landet, for de ulike fagene. 

(Universitetet i Tromsø m.fl  2010). Kapasiteten både for bioingeniørutdanning, psykologi 

profesjonsutdanning og sykepleierutdanning er lavere enn 15 prosent. Flere helsefagene har en 

andel av nasjonal aktivitet som ligger under 15 prosent. Det kan medføre utfordringer i forhold til 

å rekruttere disse personellgruppene til alle deler av spesialisthelsetjenesten i nord, som behøver 

personellet. Det er sentralt at Helse Nord RHF og HFene er i dialog med 

utdanningsinstitusjonene om våre behov for helsepersonell både når det kommer til 

mengdedimensjonen og på innholdssiden.  

Behovet for helsepersonell vil utvilsomt komme til å øke i Helse Nord. Det vil være en særlig 

viktig målsetting å utnytte eksisterende personalressurser på en god måte. Løpende 

kompetanseplanlegging utledet av pasientforløp vil muliggjøre vertikal oppgaveglidning av 

dagens profesjoner. Med økt mangel på sykepleiere vil spørsmålet om å finne hensiktmessig 

oppgavefordeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere aktualiseres ytterligere. Reduksjon av 

deltid vil være en annen viktig målsetning for å utnytte eksisterende ressurser. Det er et 

kostnadseffektivt tiltak (mindre administrasjon) som dessuten gir medarbeidere en sterkere 

tilknytning til arbeidsplassen og bidrar til kvalitetssikring og kontinuitet i behandlingen. 

 

Teknologisk utvikling påvirker kompetansebehovet 

Teknologisk utvikling og nye metoder gir både muligheter og utfordringer for 

spesialisthelsetjenesten. Utviklingen setter krav til en forsvarlig ansvarsfordeling mellom 

sykehus, både knyttet til forsvarlighet og økonomi. Teknologisk avansert behandling gjør 

sykehusene mer avhengige av kostbart og kompetansekrevende utstyr, det er også en 

sårbarhetsfaktor.   

 

Det hersker stor usikkerhet omkring hvilke nye teknologiske og medisinske metoder som 

utvikles, og hvordan dette vil påvirke behovet for arbeidskraft. Ny teknologi og nye 

behandlingsmetoder kan medføre raskere behandlingstid, redusert liggetid og raskere 

konvalesens, men det dessuten drive opp etterspørselen etter helsetjenester, da flere kan benytte 

seg tilbudet. Det er også tenkelig at moderne teknologi vil kunne redusere behovet for 

fagpersonell. Et tenkt, men ikke urealistisk eksempel, er ”elektronisk” blodprøvetaking. Med slik 

teknologi vil pasienter kunne ta blodprøver hjemme, og behovet for bioingeniører vil følgelig 

reduseres. 

 

Innholdsutfordringen- hvilken type kompetanse trenger vi? 

Innholdsutfordringen vil, slik analysen indikerer, tilsi et økt behov for kompetanse i behandling 

av aldersrelaterte lidelser, og særlig eldre med akutte og sammensatte lidelser. Dette gjelder 

kompetanse i diagnostisering og behandling av hjerte- og karlidelser, kreft, muskel- og 

skjelettsykdommer, luftveissykdommer (eksempelvis KOLS) og diabetes type 2. Det anses å bli 

økt behov for spesialister i eldremedisin og/eller geriatri og alderspsykiatri. Ut fra 
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sykdomsutviklingen ser vi at spesialisthelsetjenesten vil få økt behov for kompetanse innen 

anestesi og intensiv, samt behandling av antibiotikaresistente infeksjoner. Kompetanse innen 

kosthold og ernæring vil måtte få økt betydning, også innen spesialisthelsetjenesten, både som 

følge av økning i livsstilsykdommer og av økt oppmerksomhet på forebygging. 

I et multietniskt samfunn, blir økt kunnskap om ulike kulturers forståelse og holdninger til 

sykdom sentralt. 

 

Ny teknologi vil også påvirke innholdsutfordringen. Behovet for enda flere innenfor noen av de 

medisinske og ikke-medisinske fag som allerede er å finne i sykehusene som radiologer, 

radiografer, infeksjonsmedisinere, sykehushygienikere, perfusjonister, IKT-eksperter og 

ingeniører. Genteknologi og mikro/nano-teknologi gir endrede kompetansebehov ved at man 

”flytter den medisinske kjernen fra anatomien og organnivå til det cellulære nivå”(Fosse 2007). I 

tillegg ser vi at aktørene vil endre seg, og at det blir behov for andre faggrupper/annen 

kompetanse. Som et eksempel vil fysikere i langt større grad ta hånd om bildediagnostikk. 

 

Det eksisterer en rekke andre faktorer som påvirker arbeidskraft- og kompetansebehovet, men 

som ikke har blitt behandlet i denne rapporten, for eksempel, ledelse og organisering av 

tjenestene, endring av pasientrollen og nye forskingsresultater. Dagens og fremtidens pasienter 

og brukere har økte forventninger til tjenestene, sammenliknet med tidligere tider. Derfor blir 

pedagogisk kompetanse og gode kommunikasjonsevner stadig viktigere blant helsepersonell, slik 

at pasienten ikke bare får riktig behandling, men like sentralt er det at pasienten føler seg trygg, 

respektert og ivaretatt mens denne pågår. 

 

Forskning for pasientsikkerhet og kvalitet 

Forskning er en av de fire hovedoppgavene til spesialisthelsetjenesten. Forskningssatsingen i 

Helse Nord har båret frukter, og Helse Nord RHF har 8 % av andelen publikasjonspoeng (artikler 

og dr.grader) sammenliknet med de øvrige helseregionene. Målet er å komme opp til 10% ut fra 

den vedtatte forskningsstrategien for Helse Nord. Forskning er viktig for helsetjenesteutviklingen 

og for å styrke kvaliteten i pasientbehandlingen. Muligheter til å forske innenfor et levende 

fagmiljø har også en rekrutteringsdimensjon. Det er viktig at forskningsstrategien fremdeles 

følges opp med konkrete tiltak og midler til feltet, for videre å styrke forskning som skal bidra til 

bedre pasientsikkerhet og kvalitet i helseregionen.   

 

Veien videre 

Hvordan vi i større grad kan etablere strukturer som gjør oss i stand til å forutse og møte 

framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse, bør utredes videre. Det bør også utvikles en 

regional plan med konkrete tiltak for å møte det framtidige behovet for arbeidskraft og 

kompetanse. I tillegg bør det utarbeides tilpassede tiltaksplaner i helseforetakene ut fra de lokale 

rammebetingelsene.  
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arbeidsgiverforeningen Spekter.) 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Kristin Idskog, 75 51 29 70  Dato: 24.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Denne styresaken fremmes for å gi en oversikt over kompetanseutfordringen i Helse Nord 
2010-2030.  
 
Arbeidet med strategisk kompetanseplan er forankret i styringsdokumenter som 
Oppdragsdokument (Helse Nord RHF og helseforetakene), Lokalsykehusstrategien, 
Forskningsstrategien 2010-2013, Samhandlingsreformen, St meld nr 47 (2008-2009) og 
Perspektivmeldingen St meld nr 9 (2008-2009). 
 
Mandatet for arbeidet med strategisk kompetanseplan for Helse Nord 2010-2015 ble vedtatt 
av adm. direktør 22. november 2010 og følger vedlagt. 
 
Formål 
Kvalitet, trygghet og respekt er spesialisthelsetjenestens kjerneverdier. Verdiene er felles for 
de regionale helseforetakene i Norge. Helse Nord RHF skal sørge for en 
spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet 
og respekt og med god tilgjengelighet.  
 
Helse Nords visjon er at pasientene skal gis rett kompetanse til rett tid og foretrekke 
undersøkelse og behandling i Helse Nord. Tjenestene skal være basert på kvalitet i prosess og 
resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møtet med brukere og 
samarbeidspartnere.  
 
For å følge opp disse målene er rett kompetanse sentralt. Kompetanse er den viktigste 
innsatsfaktoren i Helse Nord, og mulighet til å nå våre mål avhenger direkte av i hvilken grad 
vi klarer å skaffe, videreutvikle og mobilisere nødvendig kompetanse (Helse Nord, 
Årsmelding 2009). Arbeidet med strategisk kompetanseplan skal bidra til å sikre Helse Nords 
måloppfyllelse knyttet til pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og 
opplæring av pasienter og pårørende, både på kort og lang sikt. 
 
Mål 
Helse Nord har valgt å dele arbeidet inn i to faser, hvorav denne rapporten er knyttet til fase 1.  
 
Mandatet sier at fase 1 skal inneholde: 
a) Framtidsbilde (2010-2030): Beskrive nåsituasjonen og tegne et fremtidsbilde av 

kompetanseutfordringer i sektoren.  
b) Analyse: Fremtidig behov opp mot status. 
 



I følge mandatet er siktemålet med Strategisk kompetanseplan – fase 1 å skissere fremtidige 
kompetansemessige utfordringene for helseforetakene i landsdelen på et mer overordnet og 
langsiktig nivå, gitt en rekke sentrale utviklings- og endringstrekk. 
 
Organisering og prosess 
På bakgrunn av satsningen på en strategisk kompetanseplan nedsatte Helse Nord RHF en 
arbeidsgruppe som har jobbet med rapporten. Faggruppeleder HR/org har vært ansvarlig for 
prosessen. Hvert foretak har vært representert i arbeidsgruppen med et medlem fra sin helse- 
og medisinskfaglige virksomhet og én representant fra HR-området. Helse Nord RHF har 
vært representert med to medlemmer fra fagavdelingen og to medlemmer fra eieravdelingen 
(HR/org).  
 
Medlemmene i arbeidsgruppen fra Helse Nord RHF har stått for sekretariatsoppgavene i 
gruppen og en del av forarbeidet til møtene. Arbeidsgruppen har hatt en todagers samling i 
august 2010 og to halvdagers samlinger i mars 2011, og ellers jobbet i videomøter og på e-
post og telefon. Det har vært avholdt fem videomøter og ett telefonmøte i arbeidsgruppen i 
perioden oktober 2010 til juni 2011.  
 
Arbeidsgiverforeningen Spekter har sammen med det nasjonale HR-direktørmøtet og med 
deltakelse fra noen av RHF-fagavdelingene besluttet, fått innhentet og bearbeidet materiale 
fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som er brukt i denne rapporten, sammen med Helse Nords 
statistikk fra lønns- og personalsystemet og en spørreundersøkelse som er benyttet for å 
innhente data på klinikknivå. 
 
Oppsummering 
Ut fra en samlet analyse av befolkningsframskrivninger, sykdomsutvikling og de politiske 
føringene som ligger i samhandlingsreformen, perspektivmeldingen og Magnussenutvalget, 
ser adm. direktør store utfordringer knyttet til fremtidig kompetanseutvikling, rekruttering og 
stabilisering av kompetente fagpersoner og fagmiljøer i årene som kommer. Behovet for 
arbeidskraft er en mengdeutfordring. I tillegg vil vi stå overfor en like stor innholdsutfordring, 
dvs. at kompetansen vi i dag har, ikke er den riktige for å møte morgendagens utfordringer. 
 
Mengdeutfordringen tilsier et særlig behov for flere helsefagarbeidere, sykepleiere og 
bioingeniører. I følge HELSEMOD (SSB) tilsier prognosene et nasjonalt underskudd for 
primær- og spesialisthelsetjenesten på ca 41 500 helsefagarbeidere, 2 600 bioingeniører og ca 
12 700 sykepleiere i 2030. Helse Nord utgjør rundt 10 % av spesialisthelsetjenesten. Vårt eget 
tallmateriale (statistikk over ansatte og spørreundersøkelsen) understøtter og forsterker 
dataene fra Spekter og HELSEMOD.  
 
I følge sykdomsbildet tror vi at det også blir et økt behov for kompetanse innen kosthold og 
ernæring (ernæringsfysiologer), og det kan bli større konkurranse om psykologer, da 
kommunene skal ansette psykologer i tråd med samhandlingsreformen. 
 
Det vil være en særlig viktig målsetting å utnytte eksisterende personalressurser på en god 
måte. Løpende kompetanseplanlegging utledet av pasientforløp vil muliggjøre vertikal 
oppgaveglidning av dagens profesjoner. Reduksjon av deltid vil være en annen viktig 
målsetning for å utnytte eksisterende ressurser. Det er et kostnadseffektivt tiltak (mindre 
administrasjon) som dessuten gir medarbeidere en sterkere tilknytning til arbeidsplassen og 
bidrar til kvalitetssikring og kontinuitet i behandlingen. 
 



Innholdsutfordringen vil, slik analysen indikerer, tilsi et økt behov for kompetanse i 
behandling av aldersrelaterte lidelser, og særlig eldre med akutte og sammensatte lidelser. 
Dette gjelder kompetanse i diagnostisering og behandling av hjerte- og karlidelser, kreft, 
muskel- og skjelettsykdommer, luftveissykdommer (eksempelvis KOLS) og diabetes type 2.  
 
Det anses å bli økt behov for spesialister i eldremedisin og/eller geriatri og alderspsykiatri. I 
følge HN-statistikken ser adm. direktør særlig utfordringer, når det gjelder legespesialister i 
geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer. 
 
Ut fra sykdomsutviklingen ser man at spesialisthelsetjenesten vil få økt behov for kompetanse 
innen anestesi og intensiv, samt behandling av antibiotikaresistente infeksjoner. I et 
multietnisk samfunn blir økt kunnskap om ulike kulturers forståelse og holdninger til sykdom 
sentralt. 
 
Samhandlingsreformen vil etter alt å dømme få en betydelig innvirkning på spesialist-
helsetjenestens rammevilkår, rolle og muligheter til å løse sine oppgaver. Fra statlig hold 
ønsker en å utvikle en langt tydeligere arbeidsdeling mellom kommunehelsetjenestene og 
spesialisthelsetjenestene, der kommunene får en langt mer sentral oppgave enn i dag. 
Samhandlingsreformen ventes å påvirke kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten i to 
retninger: Økt behov for spesialkompetanse på store sykehus og samtidig økt behov for 
breddekompetanse på mindre sykehus 
 
For å sikre helsetjenesten i landsdelen det nødvendige personellet og grunnlag for rekruttering 
bør utdanningskapasiteten i Nord-Norge ligge på 15 prosent av kapasiteten i landet for de 
ulike fagene. Kapasiteten for bioingeniørutdanning, fysioterapiutdanning, psykologi 
profesjonsutdanning, sykepleierutdanning og vernepleierutdanning er lavere enn 15 prosent. 
Psykologi befinner seg på 13 prosent, sykepleie har 12 prosent av nasjonal andel, og 
bioingeniørutdanningen 10 prosent. Fysioterapi- og vernepleierutdanning ligger lavest, på 
henholdsvis 8 og 5 prosent. 
 
Det eksisterer en rekke andre faktorer som påvirker arbeidskraft- og kompetansebehovet, men 
som ikke har blitt behandlet i denne rapporten, for eksempel ledelse og organisering av 
tjenestene, endring av pasientrollen og nye forskingsresultater. Dagens og fremtidens 
pasienter og brukere har økte forventninger til tjenestene, sammenliknet med tidligere tider. 
Derfor blir pedagogisk kompetanse og gode kommunikasjonsevner stadig viktigere blant 
helsepersonell, slik at pasienten ikke bare får riktig behandling, men like sentralt er det at 
pasienten føler seg trygg, respektert og ivaretatt, mens behandlingen pågår. 
 
Videre prosess 
Fase 1 av strategisk kompetanseplan har tegnet et bilde av status i Helse Nord i dag og 
fremover innenfor et tidsperspektiv på 20 år. Det er videre påpekt ulike 
kompetanseutfordringer for spesialisthelsetjenesten.  
 
Med denne bakgrunn vil det bli gjennomført en fase 2 av strategisk kompetanseplan. Denne 
blir ledet av fagavdelingen i Helse Nord RHF, og arbeidet vil skje i et nært samarbeid med 
helseforetakene og utdanningsinstitusjonene (universiteter og høyskoler) i regionen.  
 



Målet er å utarbeide en strategisk plan med konkrete tiltak for hvordan 
spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, kan sikre nødvendig 
kompetanse, utdanning, videreutdanning og spesialistutdanning. Dette for at Helse Nord kan 
fremstå som en robust organisasjon med de nødvendige personellressurser og kompetanse for 
å møte fremtidige behov i sektoren. 
 
Arbeidet med å rekruttere prosjektleder er i gang og prosjektperioden er satt til ut 2012.    
 
 
 
Vedlegg:  Strategisk kompetanseplan 
  Mandat for strategisk kompetanseplan 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article77052-1079.html  
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/6 Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
 
 
I forbindelse med behandling av styresak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, 
iverksettelse av tiltak  – oppfølging av styresak 111-2010 i styremøte, den 21. og 22. juni 2011 
stilte styret i Helse Nord RHF spørsmålet om hvorfor ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri 
(BUP) er kortere for pasienter uten rett enn for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. 
 
Med bakgrunn i styrets ovennevnte spørsmål har fagavdelingen i Helse Nord RHF henvendt 
seg til helseforetakene for å få en beskrivelse av hvorfor ventetiden fremstår som om pasienter 
uten rett har kortere ventetid. Svarene gir følgende begrunnelse: 
 
1. Måten ventetid blir registrert 

I sitt svar beskriver Nordlandssykehuset HF: Det store flertallet av pasienter "uten rett til 
nødvendig helsehjelp" er pasienter som alt har fått oppfylt sin rett til helsehjelp i 
psykiatriske poliklinikker, men som står som pasient "uten rett", når de venter på 
behandling i mer spesialiserte enheter i sykehuset (f.eks. når de blir søkt innlagt på en 
døgnenhet eller de søkes til fagteam for nevropsykologi). Pasientene er tatt inn som 
pasienter "med rett" i poliklinikker i Nordland fylke, og det er da i disse tilfellene hvor de 
må vente på videre behandlingsforløp at samme pasient telles to ganger. Av tekniske 
grunner blir de så satt på venteliste "uten rett" til innleggelse eller behandling i en av våre 
spesialenheter (3. linje). Det er de mest alvorlig rammede pasientene som henvises videre 
fra poliklinikkene. Det blir da faglig riktig at de ikke venter lenge.  
 

2. Mangel av internhenvisningsmulighet i BUP-data 
Nordlandssykehuset HF skriver: En annen pasientgruppe som bidrar til denne forskjellen 
er pasienter som har vært utredet, gitt behandling og er avsluttet i poliklinikkene, og som 
re-henvises utelukkende for en medisinvurdering/medisinjustering. Disse sakene tas imot 
som "behov for helsehjelp", men ikke "rett til helsehjelp", og de legges inn til legene som 
tar dem inn etter tur. Siden dette ofte er konsultasjoner som kan gjøres på én time og så 
avsluttes, får de kortere ventetid en nyhenviste pasienter med rett til prioritert helsehjelp, 
som trenger lengre serier av konsultasjoner. Årsaken til at vi holder på med denne 
uheldige praksisen, er at vi ikke har noe mulighet for "internhenvisninger" i BUP-data. Å 
holde oversikt og ikke miste styring på pasientstrømmen også internt har vi vurdert som 
viktigere enn at vi kommer uheldig ut på ventelistestatistikken. Ved overgang til BUP-
modulen i DIPS håper vi at vi kan rette opp i dette og få slutt på dagens praksis med 
"dobbeltregistrering". 
 

3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har kortere ventetid for pasienter 
med rett 
UNN skriver: I perioden 1. januar til 30. juni 2011 var det ved BUP Tromsø 253 
pasienter som fikk igangsatt behandling. Av disse var det 233 (91,4 %) pasienter som 
hadde rett til nødvendig helsehjelp, mens de resterende 22 (8,6 %) hadde behov for 



helsehjelp. Pasientene med rett til nødvendig helsehjelp hadde i gjennomsnitt ventet 66 
dager fra henvisningen var mottatt, mens de med behov for helsehjelp hadde en 
gjennomsnittlig ventetid på 79 dager. Dette innebærer at ved BUP Tromsø er ventetiden 
for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp signifikant kortere (t(253) = 1,23, p <.00) 
enn for de med behov for helsehjelp. 
 
Vurdering 
Den forskjellen som fremkom i styrets dokumenter har som vist ovenfor i hovedsak en 
teknisk årsak.  
 
De problemer som beskrives av Nordlandssykehuset HF forventes løst, når DIPS 
implementeres i BUP og erstatter BUP-data. Denne implementeringen gis sammen med 
implementering av DIPS i rusomsorgen høyest prioritet.  
 

 
 



 

 

  

 
 

Møtedato: 31. august 2011 
Arkivnr.: 2010/916-72/012    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2012/7 Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 75-2011 møteplanen for 2012. Styret har tidligere 
bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne oversikten skal være koblet mot 
den allerede vedtatte møteplanen for neste år. 
 
Årsplan 2012 
Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2012: 
 
Møtedato Møtested Saker til behandling 
1. februar 2012 Bodø • Oppdragsdokument 2012 til helseforetakene 

• Foreløpig resultat 2011 
• Budsjett 2012 – konsolidert  

29. februar 2012 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 1-2012 
29. mars 2012 Bodø • Årlig melding 2011 

• Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 
2011 – herunder disponering av resultat 

• Virksomhetsrapport nr. 2-2012 
25. april 2012 Hammerfest • Virksomhetsrapport nr. 3-2012 
30. mai 2012 Bergen • Virksomhetsrapport nr. 4-2012 

• Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning 
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring 
22. juni 2012 Tromsø • Tertialrapport nr. 1-2012 

• Virksomhetsrapport nr. 5-2012 
• Plan 2013-2016 – inkl. planpremisser og rullering 

av investeringsplanen  
• Møteplan 2013 

29. august 2012 Stokmarknes • Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og nr. 7-2012 
• Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF 

26. september 2012 Harstad • Virksomhetsrapport nr. 8-2012 
31. oktober 2012 Tromsø • Tertialrapport nr. 2-2012 

• Virksomhetsrapport nr. 9-2012 
28. november 2012 Mo i Rana • Virksomhetsrapport nr. 10-2012 

• Budsjett 2013 – rammer  
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring 
19. desember 2012 Bodø • Virksomhetsrapport nr. 11-2012 
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