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Styresak 89-2014 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 
 
 
Formål 
Helse Nords regionale handlingsplan for diabetes 2008-2013 ble vedtatt i november 
2007. Planen ga en beskrivelse spesielt av manglene ved diabetesbehandlingen i de 
ulike sykehusene i Nord-Norge, og ga klare råd om hvilke tiltak som var nødvendige for 
å heve kvaliteten.  
 
Forslag til Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 setter nye mål for 
diabetesbehandlingen, og legger særlig vekt på strategier som følger av utfordringer i 
Samhandlingsreformen.  
    
Diabetes og diabetiske senkomplikasjoner har store konsekvenser for den enkelte 
pasient. Forebygging, god behandling og oppfølging av diabetes vil kunne redusere 
forekomsten av hjertesykdommer, hjerneslag, diabetisk nyreskade, øyesykdommer, 
amputasjoner og flere andre sykdommer/lidelser. Dette er en viktig begrunnelse for 
fortsatt satsing innen diabetesområdet. 
  
I NCD-strategi 2013-20171 har Regjeringen satt som mål at Norge skal bli et 
foregangsland for forebygging av diabetes type 2. I Helse- og omsorgsdepartementets 
oppdragsdokument til Helse Nord RHF for 2014 er det presisert at NCD-strategien skal 
legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet innen de aktuelle fagområdene.    
 
Beslutningsgrunnlag 
Regionalt fagråd for diabetes har utarbeidet både den første handlingsplanen og den 
som nå foreligger. Det har vært stor grad av kontinuitet i fagrådet, og fagrådet har hatt 
tett oppfølging av den første handlingsplanen og har lagt ned en stor innsats i arbeidet 
med den nye planen.        
 
I årene som har gått siden den første diabetesplanen ble vedtatt, har det skjedd en 
betydelig kvalitetsforbedring på diabetesbehandlingen i helseforetakene. I hovedsak er 
tiltakene i handlingsplan 2008-2013 gjennomført.   
 

1 (NCD: Noncommunicable Chronic Diseases). NCD-strategi 2013-2017: For forebygging, diagnostisering, 
behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, 
diabetes, kols og kreft. Helse- og omsorgsdepartementet, 2013.  
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Den nye handlingsplanen legger vekt på å øke bruken av Noklus’2 diabetesskjema blant 
fastlegene, og at legene innrapporterer data til Norsk diabetesregister for voksne. Disse 
data blir helt nødvendige i det videre arbeidet med kvalitetsforbedring.  
 
Mer strukturert undervisning fra diabetesteamene i helseforetakene til 
kommunehelsetjenesten og bedre dataløsninger for samhandling mellom nivåene, blir 
sentrale satsinger. Fagrådet viser til at erfaringene bl.a. fra Bodø er at det vil være en 
nærmest konstant konflikt mellom kurativt arbeid og utadrettet virksomhet dersom 
den utadrettede virksomheten ikke holdes adskilt fra diabetesteamene og det kurative 
arbeidet. Fagrådet foreslår derfor en sentralisering av utadrettede oppgaver, med egne 
øremerkede heltidsstillinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø til å arbeide regionalt med kompetanseutvikling, 
implementering av Noklus’ diabetesskjema hos fastlegene m. m. 
 
Det foreslås styrking av psykologtjenesten ved Nordlandssykehuset Bodø med en 
økning fra 30 % til 100 % stilling, og et samarbeid med regionalt senter for sykelig 
overvekt vurderes. Planen foreslår også en psykologstilling ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 
 
Handlingsplanens oversikt over kostnader, jf planens tabell 15:   
Helseforetak Tiltak Kostnader 
Nordlandssykehuset 
Bodø  

Overlege endokrinologi  
økning psykologstilling (fra 30% til 100%) 

  770 000 
  430 000 

UNN Tromsø Etablering av psykologstilling   576 000 
UNN Tromsø og  
Nordlandssykehuset 
Bodø 
Arbeidsområde alle 
HF-ene 

To diabetessykepleiere (tilrettelegging av 
utadrettet virksomhet, undervisning og 
implementering av Noklus’ diabetesskjema hos 
fastlegene)  

1 050 000 

UNN Tromsø og  
Nordlandssykehuset 
Bodø 
Arbeidsområde alle 
HF-ene  

Kurs i kommunehelsetjenesten 
Reiseutgifter/implementering av Noklus’ 
diabetesskjema  

  250 000 
  250 000 

SUM  3 326 000* 
 
*Det er gjort en liten summeringsfeil i tabell 15 i handlingsplanen. For øvrig er 
lønnsutgifter til stillingene beregnet for lavt av plangruppen.  
  
Høringsinstansenes vurdering 
Handlingsplanen ble sendt på høring til kommunene, helseforetakene, 
brukerorganisasjonene og fastlegene høsten 2013. Fagrådet har innarbeidet 
synspunktene fra høringsinstansene i den versjonen som foreligger.  
 
 

2 Noklus er forkortelse for”Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus”. Noklus har 
driftsansvar for Norsk diabetesregister for voksne, som er et nasjonalt kvalitetsregister. 
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Generelt er det bred oppslutning om prioriteringer og tiltak i diabetesplanen.   
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF foreslår at også deres 
helseforetak tildeles midler til å styrke samhandlingen med kommunene. Opprustning 
av sentrale team til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF 
vil etter deres oppfatning ikke nå godt nok ut i deres helseforetak.   
 
Nordlandssykehuset HF ber om at det i kostnadsberegningen av planen også vurderes 
behov for økning av merkantile ressurser og finansiering av økte stillingsressurser for 
kliniske ernæringsfysiologer. Nordlandssykehuset HF forutsetter at den endelig 
vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF, inkludert finansiering av økte 
stillingsprosenter for kliniske ernæringsfysiologer. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tok saken til orientering. Helgelandssykehuset HF ba i 
administrativ uttalelse til planen Helse Nord RHF om å arbeide for at konsultasjon hos 
klinisk ernæringsfysiolog kan gi ISF-refusjon.       
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke styrebehandlet diabetesplanen. HF-et 
viser i den administrative uttalelsen blant annet til at det er et økende problem å ivareta 
pasienter med diabetes og samtidig psykiske helseproblemer. På denne bakgrunn 
støttes planens profil med hensyn til å utvikle det psykiske helsetilbudet for pasienter 
med diabetes.  
 
Medbestemmelse 
Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. august 2014. Protokoll fra 
drøftingsmøtet ettersendes.   
 
Brukermedvirkning 
Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 vil bli behandlet i arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 22. august 2014. Protokoll fra RBU-AU-
møte ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Forslag til Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 er faglig sterk og gir et godt 
utgangspunkt for Helse Nords videre arbeid med kvalitetsutvikling av 
diabetesbehandling og samhandlingen med kommunehelsetjenesten. Planen vil også 
være et viktig grunnlag for blant annet Helse Nords samarbeid med Fylkeskommunene 
innen forebygging og folkehelsearbeid.  
 
Det er viktig at personell til samhandlingsoppgaver fristilles i nødvendig grad fra klinisk 
aktivitet.  Dette vil være nødvendig blant annet for få god opplæring og bruk av Noklus’ 
diabetesskjema. Det er derfor riktig å prioritere to utadrettede stillinger til Bodø og 
Tromsø slik foreslått i planen. Samtidig vil Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF også ha behov for økte ressurser til å følge opp diabetesplanen, 
i samarbeid med fagrådet og fagteamene ved Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.   
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27. august 2014 - saksdokumenter

side 30



I fagrådets kostnadsberegning av tiltak er lønnsutgiftene stipulert for lavt, og vil reelt 
være ca 4,5 mill kroner forutsatt full årseffekt. Samlet ressursbehov for å gjennomføre 
planen vurderes å ligge et sted mellom 5 og 6 mill kroner, medregnet styrkingstiltak i 
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF på en stilling i hvert helseforetak. 
Dette er fortsatt en relativt rimelig og nøktern plan sett opp mot de store utfordringene 
planen tar sikte på å løse.      
 
I styresak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 som 
ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøtet, den 18. juni 2014, er det avsatt 2 
mill kroner i 2015 til en start på implementering av diabetesplanen (jf. vedtakets punkt 
4).  Evt. økning av rammer til helseforetakene for å realisere planen vil bli vurdert i 
budsjettprosessen 2015 og senere års budsjetter.   
 
Det forutsettes at helseforetakene i tillegg vurderer oppfølging av diabetesplanen 
innenfor eget budsjett og prioriteringer.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 - fra 

handling til samhandling som retningsgivende for den videre utviklingen av 
fagområdet.  

 
2. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene og implementering av planen i helseforetakene 

vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover. 
 

 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 
  - fra handling til samhandling - utkast 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  

 Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 
 
Utrykte vedlegg: Høringssvar fra helseforetakene 
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-27-august-2014-article104220-1079.html



