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    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Det vises til styresak 132-2012 Statsbudsjett 2014 – felles innspill fra alle regionale 
helseforetak. Formålet med denne saken er å gi Helse- og omsorgsdepartementet 
innspill fra Helse Nord RHF til arbeidet med statsbudsjettet for 2014. 
 
Helse Nord RHF vil rette oppmerksomheten mot følgende to saker: 
- Forslag om å etablere en nasjonal kompetansetjeneste for sykestuemedisin 
- Statlig medfinansiering av sykestueplassene i Nord-Troms 
 
Nasjonal kompetansetjeneste for sykestuemedisin 
I løpet av de siste fem årene har Helse Nord RHF i samarbeid med sykestuekommunene 
i Finnmark, Helse Finnmark HF og Helsedirektoratet drevet et utviklingsprosjekt for å 
styrke det faglige innhold og det finansielle grunnlaget for sykestuene. Arbeidet har 
resultert i flere rapporter, både i regi av Helsedirektoratet (finansiering), og Helse Nord 
RHF (SKDE-rapport om kjennetegn ved sykestuepasientene og rapport fra 
Nordlandsforskning om aktørenes erfaringer med prosjektet m. m.).  
 
Det er videre etablert et samarbeid med Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten 
om å gjennomføre en pasienttilfredshetsundersøkelse blant sykestuene, og NPR 
viderefører sin løpende registrering av kjennetegn ved sykestuepasientene (diagnose, 
alder/kjønn, innmåte, henvist til og fra m. m.).  
 
I tillegg er det gjennomført mer klinisk orienterte prosjekter med fokus på å utvikle 
fagnettverk for desentralisert kreftbehandling. Samlet har dette bidratt til å sette 
sykestuemedisinen på dagsorden, styrket kunnskapsgrunnlaget for denne 
virksomheten og bidratt til å utvikle samarbeidet mellom sykestuene innbyrdes og i 
forhold til sykehusene.  
 
For å vedlikeholde og videreutvikle dette kunnskapsgrunnlaget er det behov for en mer 
permanent faglig infrastruktur som kan ivareta denne funksjonen. Det foreslås derfor å 
etablere en nasjonal kompetansetjeneste for sykestuemedisin som et samarbeid mellom 
fagmiljøene i Nordkapp kommune, Alta kommune, Helse Finnmark HF og Universitetet i 
Tromsø.  
 
Det faglige navet i denne kompetansetjenesten bør lokaliseres til aksen Nordkapp/Alta.  
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 1



 

Disse fagmiljøene har på ulike måter vært pionerer i utviklingen av nye intermediære 
organisasjonsmodeller (DMS-et i Alta) og med hensyn til å videreutvikle det faglige 
innholdet i sykestuemedisinen (Nordkapp). I denne aksen er det følgelig over lang tid 
opparbeidet betydelige erfaringer som det er både naturlig og ønskelig å bygge videre 
på.  
 
En slik kompetansetjeneste vil både ha en viktig lokal/regional funksjon for Finnmark 
og andre lokalsamfunn med sykestuer, men vil også bidra til å styrke det generelle 
kunnskapsgrunnlaget for å gjennomføre samhandlingsreformen for landet som helhet 
(heldøgns ø-hjelpstilbud i kommunene, nye lokalmedisinske sentre m. m.).   
 
Statlig medfinansiering av sykestuene i Nord-Troms 
Helse Nord RHF har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet fått aksept for 
en finansieringsmodell, der sykestuene i Finnmark gis et årlig tilskudd på 8, 6 mill 
kroner fra hver av partene.  
 
Det er ønskelig å utvide denne ordningen til også å omfatte sykestuene i Nord-Troms, 
som i andre sammenhenger inngår i samme tiltakssone som Finnmark.  
 
Helse Nord RHF har allerede i budsjettet for 2013 lagt inn støtte tilsvarende den for 
sykestuene i Finnmark til fire sykestueplasser i Nord-Troms. Denne støtten forutsettes 
permanent videreført fra Helse Nord RHFs side, og det søkes herved om at Helse- og 
omsorgsdepartementet også deltar i denne finansieringen på linje med den ordningen 
som allerede er etablert for Finnmark.        
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs vurdering av særskilte forhold og 
utfordringer i Nord-Norge, og ber om at disse meldes inn som Helse Nord RHF’s innspill 
til Statsbudsjett 2014.  

 
 

Bodø, den 21. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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