
 

Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 55-2016/5 Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til innstillingen av 10. mars 2016 fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal 
helse- og sykehusplan, se her: Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal 
helse- og sykehusplan (2016–2019) 
 
Helse Nord RHF vil få sitt oppdrag om gjennomføringen av Stortingets politikk fra 
Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte 4. mai 2016. Til styremøtet 19. mai 
2016 vil det bli laget en sak med mandat for gjennomføringen av oppdraget fra 
helseministeren.  
 
Nedenfor refereres flertallsvedtakene fra Stortinget som antas å bli det oppfølgingen 
skal handle om. Til hvert punkt er det knyttet noen kommentarer om hvordan vi 
allerede nå planlegger oppfølgingen, inkludert hvordan forankringen av dette skal skje 
m. m.  
 
Generelt må det også sies at kravet til involvering av samarbeidsparter/relevante 
aktører på alle nivå må oppfylles, og dette vil også være en viktig del av det mandatet 
som skal behandles i styremøte 19. mai 2016. 
 
Tilrådningen fra Stortingets helse- og omsorgskomité 
Vi vil i det følgende gå gjennom tilrådningen fra Stortingets helse- og omsorgskomité 
med kommentarer om den planlagte oppfølgingen i Helse Nord.  
 
Komiteens tilråding, punkt I: 
Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for 
at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske sykehus. (Fremmet av komiteens 
medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre.) 
 
Kommentar om oppfølging i Helse Nord: 
Stortingets helse- og omsorgskomité skriver om ledelse på side 31 i innstillingen. Her er 
hovedinnholdet: 
- Generelt om betydningen av ledelse, høyere og nye krav til ledelse, kvalitet og 

pasientsikkerhet og pasientforløp på tvers av enheter og profesjoner 
- Stedlig ledelse, sykehus lar seg ikke fjernstyre kombinert med krav lik behandling  
- Førstelinjeledelse  
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Stedlig ledelse eller faglig gjennomgående ledelse er ikke entydige begreper som 
praktiseres likt over alt. Mange helseforetak har varianter av begge deler ved at noen 
fagområder har en faglig gjennomgående ledelse kombinert med at det er stedlig 
ledelse på enkeltområder. Hos oss har Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset 
HF stedlig ledelse med noen gjennomgående klinikker. Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjennomgående ledelsesstrukturer 
kombinert med ulike varianter av lokale koordineringsorgan. 
 
Generelt er spørsmål om intern organisering det enkelte helseforetakets eget ansvar. 
Helse Nord RHF har i liten grad lagt føringer for hvordan organiseringen utover det som 
følger av formelle krav om enhetlig ledelse. Stortingets formulering er her imidlertid så 
tydelig at organiseringen må gjennomgås og reflektere innholdet i Stortingets vilje.  
 
Så viser Stortingets formuleringer at de skjønner at det er mange hensyn som skal tas, 
og at en rekke faglige forhold understreker behovet for et sterkt gjennomgående 
ledelsessystem. Sentrale tema i diskusjonen framover må derfor bli: 
- Hvordan skal et faglig gjennomgående ledelsessystem kombineres med en stedlig 

lederfunksjon? 
- Stedlig leder som en lokal representant utad for helseforetaket 
 
Prosessen i Helse Nord for arbeidet med tema om stedlig ledelse, som oppfølging av 
nasjonal helse- og sykehusplan, er tidsmessig slik: 
- Orientering i samarbeidsmøtet med KTV/KVO 19. april 2016 
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF 4. mai 2016 
- Samarbeids-/drøftingsmøte med KTV/KVO i mai 2016 (dato foreløpig ikke avklart) 
- Møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016 
- Styresak med mandat for oppfølging i styremøte i Helse Nord RHF 19. mai 2016 
 
Komiteens tilråding, punkt II: 
Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud, 
fortsatt vil ha dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og kvalitet og 
pasientsikkerhet er ivaretatt. (Fremmet av komiteens medlemmer fra Høyre, 
Fremskrittspartiet og Venstre.) 
 
Komiteens tilråding, punkt V: 
Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for 
at de regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive 
kirurgien i foretaket til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for derigjennom 
å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene. (Fremmet av 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.) 
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Kommentar om oppfølging i Helse Nord: 
Arbeidet med kirurgisk akuttberedskap er satt i gang med innsamling av data.  Sentrale 
temaer er: 
- En løsning som gir en avklaring og som er bærekraftig for framtiden 
- Hva skjer med spesialistutdanningen? 
- Skal spesialiteten generell kirurgi videreføres eller blir spesialistutdanningen som 

foreslått? 
- En ordning med elektive sykehus skal også innebære beredskap for elektive 

pasienter  
- Spørsmålet om konsekvenser av krav til kompetanse i traumeplanen og 

konsekvenser av ny organisering, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan og elektive 
sykehus.  

 
Det vises også til oppdrag om elektiv kirurgi. Disse to vedtakene må ses i sammenheng. 
Prosessen for tema om kirurgisk akuttberedskap i nasjonal helse- og sykehusplan kan 
skisseres slik: 
- Diskusjon i direktørmøte1 14. april 2016 
- Orientering i samarbeidsmøtet med KTV/KVO 19. april 2016 
- Orientering i styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016 
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF 4. mai 2016 
- Samarbeids-/drøftingsmøte med KTV/KVO i mai 2016 (dato foreløpig ikke avklart) 
- Møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016 
- Styresak med mandat for oppfølging i styremøte i Helse Nord RHF 19. mai 2016 

 
Komiteens tilråding, punkt III: 
Stortinget ber regjeringen om at scenarioene som er beskrevet i Nasjonal helse- og 
sykehusplan, ikke skal være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som 
skal gjennomføres etter at Stortinget har behandlet planen. (Fremmet av komiteens 
medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.) 
 
Kommentar om oppfølging i Helse Nord: 
Dette vedtaket er det, så langt vi vet, ingen spesielle oppfølgingspunkt for. 
 
Komiteens tilråding, punkt IV: 
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen 
for luftambulansen i Norge. (Fremmet av komiteens medlemmer fra Høyre, 
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.) 
 
Kommentar om oppfølging i Helse Nord: 
Dette punktet fordrer heller ingen spesiell oppfølging fra vår side, før vi evt. får et 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i underliggende helseforetak i Helse Nord 
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