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Styresak 23-2013/3 Strategi i Helse Nord, revidert 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Vedlagt følger forslag til høringsnotat ved revidering av Helse Nords strategi.  
 
Det viktige er å ha en åpen prosess hvor vi får innspill på områder hvor 
høringsinstansene mener at det er behov for kurskorreksjon. Det synes ikke å være 
behov for en omfattende endring. 
 
Planen er å sende denne ut til høring til helseforetak, brukerorganisasjoner, 
arbeidstakerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner samt andre interesserte.  
 
Høringsfrist foreslås satt til 1. mai 2013med behandling av Revidert strategi samtidig 
som ”langtidsplan” i styremøte i juni 2013. 
 
 
 
Vedlegg:  Revidering av Helse Nords strategi – høringsnotat  
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Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi, utkast 

Helse i Nord, der vi bor – tjenester av god kvalitet. 

 

1. Helse Nord 2002 – 2013  

Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden har 
spesialisthelsetjenestetilbudet endret seg gradvis. Strukturen på tilbudet med nærhet og noe 
sentralisering har vært vurdert som en fordel gitt at omstilling for å sikre kvalitet kan skje. 
Mye av tjenestene til befolkningen i landsdelen ytes fortsatt i lokalsykehus og institusjoner 
nært der folk bor. Arbeidsdelingen på flere områder, bl.a. i kreftkirurgi, er tydeliggjort og 
høyspesialisert behandling er i større grad konsentrert til Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø og i noen grad Nordlandssykehuset Bodø. Fødselsomsorgen er organisert i en svært 
desentralisert modell og styrket i tråd med nasjonale krav.  Intensiv- og 
traumeorganiseringen er gjennomgått. Hele vårt desentraliserte sykehusvesen har i en 
omforent arbeidsdeling tatt roller som styrker tilbudet til folk nært der de bor, understøtter 
akuttberedskapen og gir tilgjengelighet til høyspesialisert diagnostikk og behandling når det 
trengs. Innen psykisk helsevern og rus er tilbudet utviklet og bygd opp nært der folk bor 
kombinert med at nåværende struktur vurderes. Det er særlig behov for å avklare hvor det 
skal være sengeplasser og spesialisert vaktberedskap.  

Det er gjort omfattende felles tiltak på IKT som gjør at Helse Nord framstår som ett ”IKT 
rike”. Felles klinisk journalsystem er under utvikling.  Også for stabs- og støttefunksjonene er 
det innført en rekke felles systemer som gir bedre styringsinformasjon, oversikt og mer 
effektiv drift. 

Den økonomiske utviklingen har de siste årene vært god etter mange år med store 
underskudd. Grunnlaget legges nå for å gjennomføre en omfattende investeringsplan som 
skal dekke opp for tiårs etterslep. Medarbeidernes omfattende innsats for å forbedre 
tjenestetilbudet med de ressurser som er stilt til rådighet er avgjørende for å kunne lykkes 
med dette.  

Visjonen ”samarbeid framfor konkurranse” har vært bærende for mange av initiativene og 
prosessene som er gjennomført for å utvikle helseforetaksgruppen. Samarbeidsklima og vilje 
til felles løsninger er godt på et felt som har tradisjon for konflikt og revirtenkning.  

Samtidig er det fortsatt store utfordringer. Ikke minst er det av største betydning å kunne 
arbeide mer systematisk med kvalitet. Her vil bruk av resultater fra kvalitetsregistre være til 
stor nytte. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) gir oss tilgang til kunnskap 
for å forbedre og utvikle klinisk praksis og planlegge fordeling av helsetjenester. Felles 
innføring av kliniske informasjonssystem (FIKS) og felles pasientforløp vil være de viktigste 
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bidrag til å styrke kvalitetsarbeidet nært pasienten. Fortsettelse av pasientsikkerhetsarbeidet 
vil på samme måte bidra positivt.  

Ledelse nært pasienten og de som yter helsetjenester er et annet viktig område som må 
prioriteres etter at det har vært lagt størst vekt på å etablere organisasjonsstrukturer og 
ledelse på klinikk og toppnivå.  

Behovet for nok kvalifisert personell vil være det mest kritiske de neste 10 år i en periode 
hvor etterspørselen etter tjenester vokser og ungdomskullene er synkende.  

2. Hva vil påvirke etterspørselen etter helsetjenester i de kommende ti år? 

En rekke faktorer påvirker etterspørselen etter helsetjenester. Ikke minst det faktum at de er 
gratis (små egenandeler) har stor betydning.  

2.1 Befolkningsendringer 

Befolkningsmengde påvirker etterspørselen etter helsetjenester. De siste års 
befolkningsøkning i Nord-Norge har i stor grad vært tilflytting fra utlandet. Økt befolkning gir 
en svak årlig økning i behov for helsetjenester. Befolkningsveksten i Nord-Norge er ujevnt 
fordelt med Tromsø og Bodø som de to kommunene med klart størst økning.  

Fylke Innbyggere 
1.7.2912 

Prognose 
innbyggere 
2020 
(middels 
vekst) 

Nordland  238 901 247 675 

Troms 159 412 167 023 

Finnmark 74 242 77 021  

Nord-Norge 472 555 491 719 
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I årene fram til 2020 vil antallet mennesker over 67 år øke kraftig i Nord-Norge. Andelen 
eldre varierer betydelig mellom kommunene, fra Tromsø som har under 10 prosent til en rekke 
småkommuner som har godt over 20 prosent. Sammenliknet med landsgjennomsnittet på 13.1 
prosent så har 78 av totalt 88 kommuner i Nord-Norge en høyere andel eldre over 67 år i 2012. 
På fylkesnivå er andelen eldre høyest i Nordland (15.3 prosent), mens Troms og Finnmark har 
respektive 13.2 og 12.8 prosent. 

 

Figur 5 Andel eldre (%) over 67 år i sykehusområdene i Nord-Norge 1. januar 2012  

 

Endringen i alderssammensetning vil føre til økt forekomst av aldersrelaterte sykdommer som 
kreft og diabetes. Andelen som får påvist kreft øker med nærmere 2 % pr år og antallet som 
lever med en kreftsykdom vil øke med om lag 40 % fram mot 2020. Rusavhengighet, KOLS og 
fedme vil også øke i perioden. Økningen i akutte hjerte – kar sykdommer er stoppet opp, men på 
grunn av at vi lever lengre vil vi se flere med hjertesvikt og antall hjerneslag vil øke. Bedre 
behandlingsmetoder gjør at flere lever med sin sykdom og får flere plager som krever 
behandling fra helsetjenesten. Suksess skaper nye behov.  
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Alderssammensetningen i befolkningen påvirker bruken av spesialisthelsetjenester, her illustrert 
ved bruk av liggedøgn på sykehus.  

 

 

2.2 Teknologi og kunnskapsutviklingen 

Ny medisinsk kunnskap, ny og bedre teknologi og nye metoder representerer som oftest en 
glidende og svak vekst i etterspørselen etter helsetjenester. Fra tid til annen skjer det større 
sprang slik vi nå ser innen øyefaget, hvor en ny metode for behandling av aldersrelatert 
maculadegenerasjon (netthinnesykdom) er utviklet. Dette er den viktigste årsak til irreversibelt 
synstap. Behandlingen her er repeterende og krever økt øyelegekapasitet. Fordi dette er en 
alvorlig sykdom, prioriteres denne behandlingen høyt. Det fører til at andre 
behandlingstrengende lidelser som laserbehandling av grå stær, får lengre ventetider fordi 
øyelegekapasiteten er begrenset.   

2.3 Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen medfører større ansvar for kommunene. Flere oppgaver skal løses i 
kommunene og tjenesten er styrket økonomisk og bemanningsmessig. Kommunene skal bidra til 
en helhetlig tenkning, med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og 
oppfølging, slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas.  
Samhandlingsreformen gir spesialisthelsetjenesten muligheter og utfordringer til å rendyrke 
oppgaver av spesialisert karakter. Samarbeidet mellom kommuner og lokalsykehus om 
helhetlige og gode behandlingsforløp og kompetanseutveksling vil være en vesentlig faktor for å 
lykkes med intensjonene i samhandlingsreformen. 
 
Så langt er det lite som tyder på at samhandlingsreformen har bidratt til en lavere etterspørsel 
etter spesialisthelsetjenester. Kommunene må og skal styrkes med flere fastleger og dette vil 
etter alt å dømme føre til flere henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Studier viser også at det 
er store forskjeller i henvisningsfrekvens til sykehus fra ulike fastleger. På samme måte er det 
variasjon mellom sykehus i hvor god utskrivningsprosessene er.  
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Alt tyder på at en fortsettelse av nåværende praksis og samhandlingsmønster mellom spesialist- 
og kommunehelsetjenesten fører til økt forbruk av helsetjenester uten at det fører til bedre 
prioritering. 
 
3. Strategiske områder 

3.1 Generelt 

Helse Nords strategidokument er bygd opp omkring en visjon og syv hovedområder som ligger til 
grunn for den overordnede utviklingen.  

3.2 Helse i Nord, der vi bor – forbedring gjennom samarbeid  

Helse i Nord, der vi bor er Helse Nords visjon. Dette peker på at tjenestene skal være nært der 
folk bor, at vi i hovedsak skal være selvforsynte med spesialisthelsetjenester og at 
helsetilstanden i befolkningen er viktig for oss. Arbeidet med å realisere denne visjonen skal 
baseres på forbedring gjennom samarbeid fordi institusjoner og fagmiljøer hver for seg er små 
og sårbare. En sammenhengende helsetjeneste, deling av kunnskap, og effektiv bruk av felles 
løsninger er viktige forutsetninger for å realisere denne visjonen. 

Vurderingstema: 

Er det forhold i spesialisthelsetjenesten eller i samfunnet som tilsier at det bør gjøres endringer i 
hovedperspektivet på arbeidet med å utvikle og forbedre helsetjenestene i nord? Er det andre 
elementer som bør inn i visjonen? 

3.2 Kunnskap, kvalitet og læring 

Helse Nords kvalitetsstrategi har følgende hovedinnsatsområder: 

• Kunnskap 
• Pasientfokus 
• Pasientsikkerhet 
• Dokumentasjon og analyse av klinisk praksis 

Sentrale stikkord her er bl.a. innføring av faglige retningslinjer og veiledere, 
pasientsikkerhetsarbeid og bruk av dokumentasjon av klinisk praksis som grunnlag for å drive 
forbedringsarbeid. Pasientopplevd kvalitet skal tillegges større vekt og det skal arbeides med 
innføring av standardiserte pasientforløp.  

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å styrke kvalitetsarbeidet i helseforetaksgruppen? 

3.3 Tilgjengelighet 

Dette handler om tilgang til rett kompetanse til rett tid. Sentrale stikkord i dagens 
strategidokument er videreføring av en desentralisert helsetjeneste på fagområder der 
mange trenger behandling, eliminering av uverdige ventetider, videreutvikle den 
akuttmedisinske kjede og bruke kapasiteten hos avtalespesialistene for prioriterte 
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pasientgrupper. Dette skal skje på en måte som sikrer effektiv bruk av personellet.  Vi ser at 
det i dag er store variasjoner mellom geografiske områder i forbruk av planlagt behandling 
for ulike diagnoser. Det er vanskelig å se at forskjellene i forbruk skyldes ulik sykelighet. 
Planlegging av helsetjenesten basert på en likeverdig tilgjengelighet i befolkningen vil derfor 
være et viktig område framover.  

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å styrke tilgjengeligheten til 
spesialisthelsetjenestene for de som trenger det mest? Er det fagområder hvor strukturen 
på tilbudet bør endres? 

3.4 Rekruttering og stabilisering - kompetanse 

Etterspørselen etter helsetjenester vil vokse og knappheten på helsepersonell vil øke. Vår 
egen kompetanseplan og nasjonale prognoser viser stort underskudd på sykepleiere og 
helsefagarbeidere i helsetjenesten. Selv om dekningen av leger nasjonalt vil være i rimelig 
balanse vil vi i nord mest sannsynlig ha en viss underdekning på enkeltområder. 
Aldersprofilen på vår egen bemanning viser store utfordringer i tiden framover. Allerede nå 
er det stor mangel på noen legespesialister og flere spesialsykepleiergrupper.  

I arbeidet med å sikre at vi har nødvendig kompetanse må det i økende grad satses på e-
læring i tillegg tradisjonell kompetanseheving. Spørsmålet om arbeidsfordeling mellom 
yrkesgruppene er også avgjørende for å bruke den kompetanse vi har tilgjengelig på best 
mulig måte. 

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å sikre at vi har den kompetanse som trengs?  

3.5 Samarbeid med primærhelsetjenesten 

Etter gjennomføring av samhandlingsreformen er den innbyrdes avhengigheten mellom 
nivåene, for å yte gode sammenhengende tjenester, blitt enda større. Stikkord i nåværende 
strategi er et sømløst helsevesen, en optimal samordning av tjenester og fleksibel bruk av 
ressurser på tvers av nivåer til beste for befolkningen. Som en følge av 
samhandlingsreformen er det etablert arenaer for samarbeid mellom helseforetak og 
kommuner. Utviklingen er kommet ulikt i helseforetakene. Nord-Norge består av 88 
kommuner og om lag 500 fastleger. Det er i liten grad etablert organisatoriske fellesskap 
mellom legene i kommunene slik at helseforetaket har en instans å forholde seg til når 
retningslinjer for behandling skal diskuteres og felles klinisk praksis skal evalueres. Dette er 
ne betydelig utfordring likedan som helseforetakene helt sikkert også framstår som 
fragmentariske noen ganger. Utvikling av helhetlige pasientforløp på tvers av nivåene er et 
viktig tiltak det arbeides med. Dette er bl.a. viktig for å sikre riktig bruk av helsetjenesten og 
unngå behandling som ikke er nødvendig. 
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Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak som sikrer pasienten et sammenhengende og 
kvalitetsmessig godt behandlingstilbud og riktig bruk av helsetjenesten? 

3.5 Informasjonsteknologi og telemedisin 

Her er stikkordene at Helse Nord skal være ledende på å ta i bruk teknologi, knytte sammen 
helseforetakene, bidra til å kople sammen ulike nivåer i helsetjenesten elektronisk, gi 
befolkningsrettet informasjon på nett og bruke IKT som verktøy for utviklingen av 
foretaksgruppen. 

En rekke av disse tiltakene er iverksatt og dels realisert. Ikke minst gjelder det intern 
utvikling av helseforetaksgruppen, oppkopling av fastleger og arbeidet mot pleie- og 
omsorgssektoren. Foretaksgruppen er i gang med Felles innføring av kliniske IKT systemer 
som er et avgjørende kvalitetsløft og som skal bidra til bedre ressursbruk og mer effektive 
pasientforløp.  

Bruken av telemedisinske løsninger har ikke fått den betydning som vi kunne håpet på i form 
av storskala implementering av ulike løsninger. Telemedisin må bli et viktig virkemiddel i 
arbeidet med riktig bruk av helsetjenester, effektiv ressursbruk og sikring av at pasienten 
skal møte et mest mulig sammenhengende helsetjenestetilbud.  

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for at IKT og telemedisin skal bidra til en 
kvalitetsmessig god, tilgjengelig og effektiv spesialisthelsetjeneste i Helse Nord? 

3.6 God effektivitet og ressursutnyttelse 

Helsetjenesten vil alltid kunne bruke mer enn de tilgjengelige ressurser. Avgjørende er at vi 
greier å forvalte det vi har slik at vi kan frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver. 
Organiseringen skal bidra til kostnadseffektivitet samtidig som krav til kvalitet og 
tilgjengelighet ivaretas. Tiltak som er til størst nytte skal prioriteres, samordne ressurser i og 
mellom helseforetak og organisere stabs- og støttefunksjoner på en mer rasjonell måte.  

Ressurstilgangen til helsetjenesten vil øke, men neppe i det omfang som etterspørselen og 
mulighetene øker. De siste års erfaringer viser hvor viktig det er å ha kontroll på økonomien 
slik at nye ressurser kan prioriteres inn mot nye oppgaver og ikke minst at vi kan investere i 
nytt utstyr og nye bygg. Det sentrale tema blir derfor fortsatt hvordan vi kan bidra til en 
organisering og drift som sikrer effektivitet og god ressursbruk. 
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Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak som skal til for at vi fortsatt kan sikre effektiv 
ressursbruk? 

3.7 Medvirkning og kommunikasjon 

Sentrale stikkord her er at Helse Nord skal være en regional institusjon med oppslutning fra 
landsdelen, at vi skal ha et deltakende brukerutvalg, sikre medbestemmelse fra 
arbeidstakerne, forankre viktige veivalg hos politiske samarbeidsparter og sørge for god og 
relevant informasjon til pasienter, befolkning og ansatte. 

Brukermedvirkningen på ulike nivå vektlegges i stadig større grad og blir definert som et 
viktig bidrag i behandlingsprosessen. 

Informasjon om behandlingstilbudet skal alle få på helsenorge.no og helseforetakenes 
pasientinformasjon skal styrkes og integreres med dette.  

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å styrke medvirkning fra og kommunikasjon 
med berørte grupper?  

4. Tjenester fra avtalespesialister og private leverandører 

Helse Nord kjøper i dag helsetjenester fra private leverandører bl.a. innen rus, rehabilitering 
og enkelte tradisjonelle sykehustjenester. I tillegg har vi de praktiserende avtalespesialister 
som yter omfattende polikliniske tjenester til befolkningen. Tjenestene som ytes fra private 
leverandører er på de fleste områder et viktig supplement til den behandlingsaktivitet vi 
driver i egne helseforetak. All aktiviteten er finansiert av våre felles penger og det er 
avgjørende at vi greier å se tjenestene i sammenheng slik at de mest prioriterte oppgavene 
løses først. Helse Nord må arbeide videre med hvordan vi skal utvikle forholdet til 
avtalespesialister og private leverandører slik at disse på en enda bedre måte bidrar til å 
realisere vårt hovedoppdrag. 

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å sikre at våre egne tjenester og tilbudet hos 
avtalespesialister og private leverandører sammen bidrar til å realisere vårt hovedoppdrag? 
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