
 

Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 
 
 
Formål 
Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014–2020 legges med dette frem for 
styret i Helse Nord RHF.  
 
Planen er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av brukerrepresentant, fagfolk fra 
regionen og en avtalespesialist. Planens hovedmål har vært å utrede og gi en anbefaling 
om organisering og bemanning innen hudfaget, slik at det gis et best mulig 
tjenestetilbud tilpasset fremtidige behov. Kostnadene knyttet til personellressurser er 
totalt estimert til ca. 8,5 mill kroner årlig. Det foreslås en gradvis opptrapping.  
 
Innspill fra høringsuttalelser er tatt inn i planen som legges frem for styret. Styret bes i 
denne saken om å gi sin tilslutning til planens foreslåtte tiltak. 
 
Bakgrunn 
Hudfaget er et lite fagområde. De fleste pasienter kan tas hånd om poliklinisk eller ved 
dagbehandling. Vridning fra døgn- til dagbehandling har medført en betydelig 
reduksjon i antall sykehussenger. I noen tilfeller vil det likevel være behov for 
innleggelse i sykehusavdeling. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø er det 
eneste sykehuset som tilbyr avansert behandling i sengepost. Det er derfor viktig at 
resten av regionen benytter sengene ved UNN Tromsø til de pasientene som trenger 
avansert behandling, slik at kompetansen som UNN Tromsø har, opprettholdes. 
 
Status hudlegeressurser i Helse Nord 
Det er totalt 13,4 hudlegestillinger i Helse Nord. Disse fordeler seg om lag slik innenfor 
hvert fylke:  
• Finnmark 15 % 
• Troms 52 % 
• Nordland 33 % 
 
 Ved ledighet i stillingene leies det inn vikarer.  
 
Det anbefales å opprette én stilling ved Nordlandssykehuset Bodø og én stilling ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Avtalehjemmelen i Mo i Rana anbefales økt 
fra 37,4 % til 100 %. I Finnmark foreslås det å opprette en 100 % avtalehjemmel i Alta. I 
tillegg anbefales det å opprette én avtalehjemmel i Svolvær.  
 
Det må også opprettes utdanningsstillinger ved Nordlandssykehuset Bodø og 
Helgelandssykehuset Mosjøen for å sikre det fremtidige tjenestetilbudet til 
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befolkningen. Planen anbefaler en relativt nøktern opptrapping av antall hudleger i 
sykehus og avtalepraksis, med totalt 4,6 hudlegestillinger. 
 
Utfordringer i dagens virksomhet 
Det er lange ventetider i sykehus og hos avtalespesialister for pasienter henvist fra 
fastlegene. Antallet hudleger i Helse Nord er relativt lavt, og det er vanskelig å 
rekruttere spesialister med denne kompetansen.  
 
Det er et fåtall av sykepleierne som har videreutdanning i hudsykepleie. Denne 
utdanningen bør også prioriteres videre fremover. Hudsykepleiere utgjør en viktig 
ressurs for hudlegene, da de kan utføre deler av behandlingen på delegasjon. Deres 
kompetanse bidrar således til at pasientene kan få et trygt og kvalitativt godt tilbud 
innen rimelig tid. 
 
Tiltak for å bedre tjenestetilbudet 
Tiltak som foreslås i planen er: 
• å dimensjonere tjenestetilbudet mellom offentlige og private slik at ventetidene er 

innenfor måltallet på 65 dager gjennomsnittlig ventetid 
• å øke utdanningskapasiteten for legespesialister 
• å tilby videreutdanning for sykepleiere for rekruttering og stabilisering 
• å styrke sengeavdeling ved UNN Tromsø  
• å styrke samarbeidet med kommunehelsetjenesten   
• å kvalitetssikre riktig legemiddelbruk i samarbeid mellom kommunehelsetjeneste 

og sykehus  
 
Nordlandssykehuset Bodø må ha særskilt fokus på å etablere et tilfredsstillende 
hudlegetilbud. Dette har også betydning for utdanningskapasiteten i regionen. 
Dersom man ikke lykkes med å rekruttere leger utenfor regionen, vil det ta tid å 
utdanne egne leger. 
 
Momenter fra høringen 
Det kom inn ni høringssvar. Det stilles blant annet spørsmål rundt forhold som 
respondentene ikke mener er godt nok belyst. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at planen bør revideres etter avklaringer 
av følgende:  
• utfordringer med små og sårbare lokalisasjoner 
• desentraliserte løsninger som ambulering og telemedisin 
• ansvars- og rollefordeling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste 
• utjevning av forbruksrater 
 
Finnmarkssykehuset HF mener det er en svakhet ved rapporten at man har anbefalt en 
avtalespesialist i Alta uten at alternativ lokalisering i vest eller at tilknytningsform er 
drøftet.  
 
Styret i Helgelandssykehuset HF anmoder om en tredje hudlegestilling ved sykehuset.  
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Nordlandssykehuset HF er tilfreds med at planen ser behov for styrking av 
hudspesialisttilbudet og støtter forslaget i planen. Viktigheten av at avtalespesialistene 
etablerer et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, understrekes. 
 
Det var stor enighet om videre satsning på utdanning av hudsykepleiere. Det ble 
fremmet forslag om å utvikle nettbaserte opplæringstilbud for behandling av 
hudsykdommer tilrettelagt for pleiepersonalet på kommunale institusjoner og i 
hjemmetjenesten. 
 
Tilbud om lærings- og mestringskurs innen rimelig tid etter diagnose, og etablering av 
lystilbud i Lofoten og Vesterålen, trekkes frem. 
 
Den norske legeforening skriver i sin høringsuttalelse at det er en styrke ved planen at 
den påpeker nødvendigheten av god balanse mellom det arbeidet som utføres i 
sykehusene, og den polikliniske aktiviteten som utføres av avtalespesialistene. 
 
Alle innspill er oppsummert og gjengitt i sin helhet i det utrykte vedlegget. 
 
Medbestemmelse 
Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 11. november 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for hudsykdommer i 

Helse Nord 2014-2020. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med 
utviklingen av tilbudet til denne pasientgruppen i vår region.  

 
2. I utviklingen og styrkingen av tilbudet må også hudsykepleiere brukes for å bidra til at 

pasientene får et trygt og kvalitativt godt tilbud innen rimelig tid. 
 

3. Partene vil understreke behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet i 
Nordlandssykehuset Bodø. 

 
Brukermedvirkning 
Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 ble behandlet i Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF, den 12. november 2014, jf. RBU-sak 86-2014. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 vedtas 

som retningsgivende for Helse Nord. 
 
2. RBU påpeker at også hudsykepleiere må brukes i utviklingen og styrkingen av tilbudet 

for å bidra til at pasientene får et trygt og kvalitativt godt tilbud innen rimelig tid. 
 
3. RBU vil understreke behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet i 

Nordlandssykehuset Bodø. 
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Adm. direktørs vurdering 
Det er adm. direktørs vurdering at små og sårbare fagmiljø i sykehus bør unngås. 
Universitetssykehuset Nord-Norge bør derfor sørge for ambulering av spesialist 
fremfor å opprette en enespesialist ved UNN Narvik, slik planen opprinnelig har lagt 
opp til.  
 
Hudfaget er et av de største områdene innen avtalepraksis i landet. Behandlingen gis 
hovedsakelig poliklinisk eller som dagbehandling. Forslaget om å opprette nye 
avtalehjemler i Alta og Svolvær støttes, fordi det vil bidra til å gi befolkningen nærhet til 
tjenestetilbudet og bedre geografisk dekning.  
 
Opptrappingen som foreslås, vil gi et bedre behandlingstilbud.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Styret understreker behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet ved 

Nordlandssykehuset Bodø. 
 

3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 
2015 og årene fremover. 

 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional plan for hudsykdommer 2014-2020, utkast 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. november 2014  

 
Utrykt vedlegg: Høringssvar 
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-26-november-2014-article104223-1079.html



