
 

Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Siw Skår, 75 51 29 00   Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 
 
 
Formål 
Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 legges med dette frem for styret i Helse Nord 
RHF. Det er den første fagplanen innenfor dette fagfeltet. Den er utarbeidet av fagfolk 
fra helseforetakene, avtalespesialister og brukere. Målsettingen har vært å kartlegge 
hvordan tjenestetilbudet er i dag, identifisere utfordringer og foreslå tiltak, slik at 
behandlingstilbudet har god kvalitet og tilgjengelighet for befolkningen i et langsiktig 
perspektiv. Styret bes om å gi sin tilslutning til planen og tiltakene som er foreslått. 
Planen som legges frem for styret er korrigert etter innspill fra høringen. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagfeltet spenner over mange tilstander og sykdommer. Det er mange korte 
behandlingsforløp, men også en del lange forløp hos pasienter med kroniske 
sykdommer og kreft. Store deler av pasienttilbudet gis gjennom polikliniske 
konsultasjoner. Avtalepraksis er et godt supplement til den virksomheten som utføres i 
sykehusene, og bidrar til å gi nærhet i tilbud til pasientene. Kartlegging av dagens 
situasjon har vist at fagfeltet har god kontroll over de fleste utfordringer knyttet til 
faget, og det gis et godt tilbud til befolkningen. Imidlertid er det noen områder som ikke 
er tilfredsstillende.  
 
Utfordringer i dagens virksomhet 
Det er lange ventetider og fristbrudd i deler av regionen. Noen områder har utmerket 
seg:  
• hørselsomsorg 
• søvnutredning   
• behandling av søvnforstyrrelser 
 
Audiografene har en sentral rolle i utredning og oppfølging av hørselshemmede i 
samarbeid med øre-nese-hals-legene. Rekruttering av audiografer er en flaskehals, og 
antall stillinger er begrenset.  
 
Behovet for søvnutredning er økende. Det er gjort et godt arbeid i sykehusene med 
tverrfaglig arbeid og bedre pasientforløp. Tilbudet er imidlertid fortsatt sårbart, fordi 
det er for få sykepleiere som innehar nødvendig kompetanse på hvert sykehus som 
tilbyr utredning. 
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Tiltak som foreslås i planen for å bedre tjenestetilbudet 
• øke antall stillinger både for leger, sykepleiere og audiologisk personell  
• iverksette rekrutteringstiltak for audiologisk personell   
• prioritere samhandling mellom alle aktører som er involvert i pasientforløpene  
• styrke samarbeidet mellom helseforetakene og kommunene om rehabilitering og 

oppfølging av hørselshemmede  
 
Kostnader 
Tiltakene er kostnadsberegnet til 15,3 mill. kroner pr. år, og det foreslås en gradvis 
opptrapping i løpet av planperioden. Audiologisk personell og sykepleiere utgjør 
hoveddelen av denne opptrappingen for å stabilisere tilbudet innen hørselsomsorgen 
og søvnutredning. 
 
Momenter fra høringen 
Det er mottatt elleve høringssvar, og innspill fra høringen er innarbeidet i den endelige 
versjonen av planen. I den videre fremstillingen redegjøres det kort for 
hovedmomentene fra helseforetakene og brukerorganisasjonene 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF anbefaler Helse Nord RHF å samarbeide tettere med 
helseforetakene om opprettelse av avtalehjemler.  
 
Styret i Nordlandssykehuset HF mener planen kunne vært mer tydelig på tiltakssiden. 
Noen områder burde utdypes, som funksjons- og ansvarsfordeling for oppfølging av 
hørselshemmede mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og økt behov for 
merkantile tjenester i takt med styrking av andre deler av fagmiljøet. Styret er opptatt 
av at Nordlandssykehuset Bodø opprettholder vaktberedskap og godkjenning som 
utdanningsavdeling ved å beholde tilstrekkelig operativt volum. Styret forutsetter at 
planen fullt ut finansieres av Helse Nord RHF. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar planen til orientering og støtter tiltakene som er 
foreslått. De foreslår i tillegg å tilføre midler til en LIS1-stilling ved Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen fra 2015, under forutsetning av at avdelingen blir godkjent som 
utdanningsavdeling. Styret forutsetter at planen fullt ut finansieres av Helse Nord RHF. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF anerkjenner det gode faglige arbeidet 
som er gjort. Det påpekes at planen ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet, når det 
gjelder analyser av forbruksmønstre og forslag til tiltak for å utjevne disse. Videre 
etterlyses tydelige forslag til: 
• funksjonsfordeling  
• prioritering av opptrappingstiltakene   
• bruk av telemedisinske løsninger   
• muligheter for jobbglidning 
 
Det er UNN-styrets oppfatning at enkeltvis behandling av fagplaner kan skape 
forventninger i fagmiljøene som ikke lar seg oppfylle.  
 

1 LIS: Lege i spesialisering 
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Vesterålen regionråd er bekymret for at forslaget om ambulering fra 
Nordlandssykehuset Bodø til Vesterålen vil gi en dårlig løsning med høyere kostnader, 
og ikke nødvendigvis et bedre tilbud til innbyggerne i Vesterålen. Regionrådet ber 
derfor om at avtalehjemmelen til Vesterålen ØNH-klinikk tilbakeføres. 
 
Astma- og allergiforbundet, region nord, påpeker viktigheten av at brukere og deres 
pårørende tilbys opplæring, når de får diagnosen allergi og/eller overfølsomhet. Det er 
behov for kompetanseheving, både i spesialist- kommunehelsetjenesten.  
 
Hørselshemmedes landsforbund Nordland er positiv til planen, og foreslår prioritering 
av tre områder:  
• helhetlige pasientforløp for hørselshemmede  
• styrking av samarbeidet med og rådgivning til kommunehelsetjenesten   
• tilrettelegging for Mine behandlingsvalg for hørselshemmede  
 
Hørselshemmedes landsforbund Troms gir sin tilslutning til planen, men ønsker at 
kompetanseheving hos hørselskontaktene i kommunene og økt utdanningskapasitet for 
audiografer tas med som viktige tiltak.  
 
Norsk Audiografforbunds målsetting er bedre og langt bredere hørselsomsorg. Derfor 
påpeker de behovet for flere audiografer i kommunene, noe som vil bidra til et mer 
tilgjengelig tilbud til hørselshemmede. 
 
Kreftforeningen har i samarbeid med Munn- og halskreftforeningen fremhevet fem 
hovedområder:  
• Rekruttering av onkologer med spesialkompetanse i behandling av øre-nese-

halskreft.  
• En mer detaljert beskrivelse av kreftrehabiliteringen, med vekt på psykososiale 

forhold og behov for logopedtjenester og fysioterapi.  
• Tiltak knyttet til ernæringsvansker som følge av kreftsykdom og behandling.  
• Likemannstjenesten som viktig samarbeidspartner og supplement til sykehusenes 

tilbud.  
 
Statped nord slutter seg til planen, og understreker at tidlig melding til Statped fra 
spesialisthelsetjenesten om barn og unge som har behov for spesialpedagogisk hjelp må 
prioriteres. 
 
Medbestemmelse 
Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2015-2025 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. februar 2015 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for øre-nese-hals i 

Helse Nord 2015-2025.  
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2. Planen foreslås lagt til grunn for arbeidet med utviklingen av et behandlingstilbud 
med god kvalitet og tilgjengelighet for denne pasientgruppen i et langsiktig perspektiv. 

 
3. Partene vil påpeke behovet for en målrettet rekruttering av spesialister og andre 

faggrupper for å kunne sikre god tilgjengelighet til tjenesten og riktig bruk av 
ressursene i hele regionen. 

 
Brukermedvirkning 
Regional plan for øre-nese-hals 2014-2025 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i 
Helse Nord RHF, den 12. november 2014, jf. RBU-sak 87-2014. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at Regional plan for øre-nese-hals 2014-2025 vedtas 

som retningsgivende for Helse Nord. 
 
2. RBU støtter forslaget om å øke antall stillinger for både leger, sykepleiere og 

audiologisk personell for å bedre tilbudet til hørselshemmede og redusere ventetider 
og fristbrudd i regionen. RBU ber om at tiltak for rekruttering av audiologisk personell 
iverksettes. 

 
3. RBU ber om at det iverksettes tiltak som sikrer samhandlingen mellom alle aktører for 

å gi denne pasientgruppen et kvalitativt godt og trygt tilbud. Brukermedvirkning må 
sikres gjennom bedre kommunikasjon mellom pasient og behandler og gjennom bedre 
informasjon til pasient og pårørende. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Det er adm. direktørs vurdering at planen gir en god beskrivelse av dagens 
tjenestetilbud. Også dette fagområdet vil få økt antall pasienter som følge av den 
demografiske utviklingen. Adm. direktør mener derfor at det er viktig å prioritere 
hørselsomsorgen, og støtter brukerorganisasjonenes innspill om at samhandlingen mot 
kommunene må styrkes. Rekruttering og utdanning av audiografer står sentralt for å 
lykkes med dette arbeidet. Søvnutredning er at annet prioritert område. Sammen med 
andre tiltak for å bedre denne tilstanden er det viktig å sørge for at det er et tilstrekkelig 
antall kompetente sykepleiere som kan bidra i utredning og behandling av denne 
pasientgruppen.  
 
Adm. direktør er enig i at enkeltvis behandling av fagplaner kan skape forventninger i 
fagmiljøene som ikke lar seg oppfylle. Tiltakene i øre-nese-hals-planen vil derfor bli 
prioritert opp mot alle de andre fagplanene i Helse Nord. Det vil bli gjort en samlet 
vurdering og prioritering, hvor tiltak blir faset inn gjennom planperiodene. Dette gir 
ingen garanti for at alle tiltak vil bli gjennomført i de ulike planene, men det gode faglige 
arbeidet som beskriver tjenestetilbudene vil bli gjenstand for nøye vurderinger, når 
prioriteringer blir gjort.  
 
Analyser av forbruksmønstre, og tiltak for å utjevne disse vil også måtte prioriteres i 
løpet av planperioden.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 som 

retningsgivende for utviklingen av tjenestetilbudet innen fagfeltet. 
 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025, utkast 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
 
 
Utrykte vedlegg:  Høringssvar 
 
 Høringssvarene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Høring: Regional plan for øre-nese-hals  
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-26-februar-2015-article114468-1079.html
http://www.helse-nord.no/hoeringer/hoering-regional-plan-for-oere-nese-hals-article120743-1546.html



