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Styresak 22-2015/6 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 

strategisk utviklingsplan, informasjon 
 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av 
styresak 59-2013 i styremøte, den 20. juni 2013. Styret fattet følgende vedtak i punk 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om omstillingsprogrammet til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når denne foreligger. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs (UNN) strategiske utviklingsplan er en 
premissgiver for utviklingen av helseforetaket og pasienttilbudet. Denne styresaken 
omhandler den faglige utviklingsplanen for helseforetaket.  
 
Adm. direktør vil i et senere styremøte legge frem en felles sak om omstillingsarbeidet i 
foretaksgruppen, jf. styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014, 
vedtakets punkt 3.   
 
Styret i UNN behandlet styresak 109/2014 Strategisk utviklingsplan for UNN i styremøte, 
den 10. desember 2014 og fattet følgende vedtak: 
  
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar innholdet i det foreliggende 

utkastet til strategiske utviklingsplan for virksomheten, med de endringer som 
fremkom under behandling av saken. 

 
2. Styret gir direktøren fullmakt til å gi strategidokumentet et grafisk uttrykk, og om 

nødvendig gjøre mindre språklige forbedringer i forbindelse med dette. 
 
3. Styret gir direktøren fullmakt til å gjøre mindre justeringer av ordlyden i den 

overordnede strategien slik at UNNs samlede planverk fremstår helhetlig og med 
konsistent begrepsbruk. 

 
4. Styret ber om at arbeidet med utarbeiding av bygningsmessig virksomhetsplan og 

klinikkvise delplaner videreføres i 2015. 
 
Den vedlagte styresaken med den strategiske utviklingsplanen ble i tråd med punkt 1 i 
vedtaket endret i møtet. Oppdatert utviklingsplan er vedlegg 1 til denne styresaken.  
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Endringene er hovedsakelig av redigeringsmessig karakter. Opprinnelig avsnitt 4.8 er 
flyttet til 3.8. Tabell 1 som opprinnelig omfattet UNNs opptaksområde er endret til en 
tabell for hele Helse Nord. Kapittel 2 er gjort tydeligere med hensyn til spesifikasjon av 
hovedpunktene for overordnet strategi. De prioriterte utviklingsområdene for UNN er 
ikke endret i den endelige planen 
 
Sammendrag av høringsuttalelser er vedlegg 2 til denne styresaken. 
 
Sammendrag av strategisk utviklingsplan 
Sammendraget er sammenfallende med saksfremlegget for UNN-styret;  
 
Det er i Helsedirektoratets Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehus stilt krav om at 
helseforetakene skal utarbeide en strategisk utviklingsplan før man kan gå videre i arbeid 
med nye byggeprosjekter og større IKT-investeringer. Planen skal bestå av en 
virksomhetsmessig utviklingsplan, bygningsmessig utviklingsplan og IKT utviklingsplan.  
 
Den virksomhetsmessige utviklingsplanen for UNN er nå ferdig utarbeidet. Målet med 
denne saken er å be om styrets godkjenning av det foreliggende forslaget. 
 
Styret behandlet i sak 68/2014 Strategisk utviklingsplan et utkast til strategisk 
utviklingsplan, og konkluderte med at planen på dette tidspunktet ikke var godt nok 
prosessmessig forankret. 
 
Planfasen ble på denne bakgrunn forlenget med seks måneder, og det er nå gjennomført 
en omfattende intern og ekstern medvirkningsprosess som har resultert i et betydelig 
revidert planforslag. 
 
Planen består av tre hoveddeler. Først beskrives utfordringer og drivere for endring, 
deretter strategiske hovedretninger som kan møte utfordringsbildet, og til slutt prioriterte 
utviklingsområder som forventes å kreve særskilt oppmerksomhet i planperioden. Det 
foreslås syv strategiske hovedretninger som er ment å skulle følges i hele foretaket: 
Pasientforløp, Pasient- og brukermedvirkning, Samhandling og funksjonsfordeling, 
Kvalitet og pasientsikkerhet, Utdanning og rekruttering, forskning og Teknologi og e-
helse.  
 
Dette er med mindre justeringer i hovedsak en videreføring av strategiske retninger som 
ble utviklet i arbeidet med den overordnede strategien. Videre foreslås det fire prioriterte 
utviklingsområder: Avansert diagnostikk, kirurgi, intervensjon og kreftbehandling, Psykisk 
helsevern og rusbehandling, Prehospitale tjenester og mottaksmedisin og Kroniske og 
sammensatte lidelser.  
 
Dette er områder der drivere for endring og særskilte forhold i Nord-Norge forventes å 
påvirke endringsarbeidet i foretaket mest i planperioden. 
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Direktøren mener at det foreliggende utkastet til strategisk virksomhetsplan nå er godt 
forankret internt og eksternt, og vurderer planen som et godt grunnlag for videre 
utvikling av UNN. Det anbefales at styret vedtar planen, og at det arbeidet med 
utarbeiding av bygningsmessig virksomhetsplan og klinikkvise delplaner videreføres i 
2015. Utformingen av de strategiske hovedretningene medfører behov for noen mindre 
justeringer av ordlyden i den overordnede strategien. Direktøren ber om fullmakt til å 
gjennomføre disse slik at UNNs planverk fremstår helhetlig. 
 
Planens innhold 
Planen består av tre hoveddeler. Først beskrives utfordringer og drivere for endring, 
deretter strategiske hovedretninger som kan møte utfordringsbildet, og til slutt prioriterte 
utviklingsområder som forventes å kreve særskilt oppmerksomhet i planperioden. 
 
Utfordringsbildet preges av den demografiske utviklingen, endringer i pasientrollen, 
teknologiutviklingen, rekrutteringssituasjonen og mulige endringer i sykehusstrukturen 
og funksjonsfordelingen som følge av de pågående arbeidene med ny nasjonal sykehusplan 
og spesialitetsstruktur for leger, samt nye transport- og kommunikasjonsløsninger. 
 
De strategiske hovedretningene er hovedsakelig en videreføring av allerede etablerte 
satsingsområder utviklet i arbeidet med UNNs overordnede strategi. Det foreslås at den 
strategiske hovedretningen Kvalitet heretter benevnes Kvalitet og pasientsikkerhet, og at 
begrepet Telemedisin erstattes med Teknologi og e-helse. Det siste er begrunnet i at 
teknologiutviklingen generelt er en sterk driver for endringer på mange områder, og i at 
den tradisjonelle telemedisinen gjennom den teknologiske utviklingen smelter sammen 
med generelle IKT-løsninger og spesielt elektronisk pasientjournal (EPJ). 
 
Det har i medvirkningsprosessen vært mest diskusjon om de prioriterte 
utviklingsområdene. Disse ble innledningsvis benevnt Prioriterte helsetilbud. Dette 
begrepet ble forlatt og erstattet med Prioriterte utviklingsområder for å tydeliggjøre at 
kapittelet ikke dreier seg om konkrete prioriteringer i pasientbehandlingen, men om å 
rette spesiell oppmerksomhet mot områder der drivere for endring og særskilte forhold i 
Nord-Norge forventes å påvirke endringsarbeidet i virksomheten mest i planperioden. 
 
I sluttfasen av arbeidet er planen redigert betydelig ned i lengde ved at alle gjentakelser 
og forslag til detaljerte tiltak er utelatt. De sistnevnte er det naturlig å innarbeide i de 
klinikkvise utviklingsplanene og i de regelmessige rulleringene av de underliggende 
strategiene. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør tilrår i denne saken å ta den strategiske utviklingsplanen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. Det legges opp til at styret får 
saken til behandling, når den samlede utviklingsplanen for HF-et foreligger, med en 
IKT-utviklingsplan, en bygningsmessig utviklingsplan og klinikkvise delplaner. 
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Vedlegg:   Universitetssykehuset Nord-Norge HF, strategisk utviklingsplan 2015-2025  
 - oppdatert etter styremøte i UNN 10.12.2014 

 
 Strategisk utviklingsplan UNN - sammendrag av høringsuttalelser 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  

 
 
Utrykt vedlegg: UNN HF - styresak 109 Strategisk utviklingsplan for UNN 
  
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-26-februar-2015-article114468-1079.html



