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Styresak 102-2017/4 Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, 

informasjon 
 
 
Formål/bakgrunn 
I denne saken orienteres styret i Helse Nord RHF om arbeidet med å utvikle og avgrense 
mandatet for Utviklingsplan 2035. Styret inviteres også til å gi innspill til arbeidet.  
 
Endelig forslag til mandat framlegges til behandling på styremøtet 25. oktober 2017. 
Saken vil bli behandlet i Regionalt brukerutvalg og drøftet med KTV/KVO, før endelig 
styrebehandling. 
 
Foretaksmøtet 10. januar 2017 ba de regionale helseforetakene om å utarbeide 
utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale 
planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan.  
 
Overordnet skal utviklingsplanen sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til 
trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i 
Helse Nord.  
 
Regional utviklingsplan skal: 
• Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl.a. ut fra demografisk utvikling, 

sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud m. m. 
• Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for kapasitet, 

kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i arbeidsdelingen 
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

• Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette vil 
kunne ha og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord. 

• Avveie forhold mellom investering og drift og gi retning for å prioritere hvilke 
investeringer som skal gjennomføres.  

 
Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser. 
 
Hovedinnhold i forslag til mandat for Utviklingsplan 2035: 
Utviklingsplan 2035 kan bli veldig overordnet, og en kan gå veldig detaljert til verks. 
Ambisjonen er at dette skal bli et dokument som skal være levende og som skal brukes. 
Derfor er ambisjonen å avgrense det til det viktigste samtidig som det gis retning.  
 
En tidshorisont på 17 år kan fortone seg lang, men i investeringssammenheng er dette 
bare to planperioder. Det betyr at for første del av perioden er investeringene på 
byggsiden i stor grad kjent og langt på vei besluttet.  
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Når det gjelder drift, utvikling av teknologi, digitalisering etc., er verden mer ukjent. Det 
vil skje endringer en i dag ikke har oversikt over, særlig for siste halvdel av perioden. Det 
må derfor gjøres en god avveining av konkrete prioriteringer på kort og mellomlang sikt 
og retningsvalg på lengre sikt.  
 
Sentrale temaer som mandatet foreslås bygd opp rundt er bl.a. følgende: 
• Nåsituasjonen for Helse Nord RHF og helseforetakets plass i helsevesenet, herunder 

planforutsetninger, tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur og utfordringer. 
• Drivkrefter, faglige utviklingstrekk, uønsket variasjon og forventede endringer som 

påvirker behov og forventninger til spesialisthelsetjenesten, og Helse Nord RHFs 
muligheter til å imøtekomme disse. 

• Fremtidig kapasitetsbehov basert på felles framskrivingsmodell: Hvordan forholde 
seg til dagens store variasjon i forbruksmønster av spesialisthelsetjenester i 
regionen? 

• Likeverdighet i tilgjengelighet til helsetjenester: Premisser for likeverdighet og 
prioriteringer, når likeverdigheten ikke er en selvfølge.  

• Tilbudet til den samiske befolkning: Hvilke spesielle tilpasninger må gjøres? 
• Basis helseforetaksfunksjoner og distribusjon av spesialiserte tjenester: 

Arbeidsdeling mellom helseforetak, region- og foretaksovergripende funksjoner, og 
universitetssykehusfunksjonen m. m. 

• Beredskap vs. planlagt virksomhet: Hva oppnår vi og hvordan skal vi prioritere?  
• Helserelatert næringsutvikling i regionen. 
• Tilbudet til den stadig voksende andel eldre. 
• Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten – nye 

organisasjonsformer? Spesielt fokus rettes mot samhandling innen utvalgte områder 
som rehabilitering og palliasjon1. 

• Hvordan skaper vi fellesskapet Helse Nord? Finansieringsordning, og styringsdialog 
internt i regionen. 

• Hvordan møter fremtidens behov for kompetanse? Kombinasjon av mer personell og 
at oppgavene må løses med mindre helsepersonell. 

• Endringer i samferdselssektoren og konsekvenser for spesialisthelsetjenesten. 
• Bygningsmessige konsekvenser av det fremtidige virksomhetsbildet. 
• Digitalisering og innovasjon som drivkraft for bedre tjenester og endret organisering: 

Hvordan skal Helse Nord legge til rette for dette?  
 
Det er naturlig å legge opp til et innledende kapittel som tar for seg: 
- En drøfting av likeverdighetsperspektivet og prioriteringer 
- Sykelighet og tilgangen til tjenester i en befolkning må legges til grunn for 

planlegging. Det er ikke nok å basere seg på ventelister og ventetider. 
- Hvordan utvikle fellesskapet i Helse Nord? Hvordan vil dette bindes sammen? 
 
Helseforetakenes utviklingsplaner må gjennomgås tidlig i arbeidet med den regionale 
planen og sentrale temaer og prioriteringer må fanges opp.  
  

1 Palliasjon: Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet 
levetid. 
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Forholdet til andre dokumenter 
Lover, forskrifter, nasjonale strategier, oppdragsdokument, nasjonal helse- og 
sykehusplan etc. er overordnet Utviklingsplan 2035. Internt i Helse Nord RHF 
utarbeides hvert år et langsiktig plandokument med en investeringsdel og et årlig 
budsjett/plandokument. Forutsetningen må være at disse dokumentene skal utfylle og 
gjensidig reflektere hverandre.  
 
Struktur på bruken av dokumentet avgjør om det kan brukes i sammenheng med andre 
dokumenter. Skal Utviklingsplan 2035 få betydning, må den knyttes sammen med 
økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter. Det betyr at den økonomiske 
langtidsplanen som rulleres hvert år, vil være et selvstendig dokument som oppdateres 
årlig i Utviklingsplan 2035. 
 
Fagplaner og strategier på delområder skal avspeile prioriteringer og mål i 
utviklingsplanen. 
 
Medvirkning  
Utviklingsplan 2035 har betydning for befolkningen i landsdelen, medarbeidere, 
utdanningsinstitusjonene m. fl.. Det vil fra mange aktører være stor interesse for 
arbeidet.  
 
For å få en oversikt over hvem som bør involveres/få medvirke er det avgjørende å 
utvikle en god interessentanalyse. Forholdet mellom dialog, medvirkning og innflytelse 
må avstemmes. Det foreslås gjennomført en bred høring i sluttfasen av arbeidet slik at 
sentrale aktører, som planen har stor betydning for, får anledning til å påvirke 
sluttproduktet på en god måte samtidig som de mest berørte blir involvert underveis i 
prosessen. Underveiskontakten foreslås håndtert gjennom dialogarenaer (etablerte eller 
egne for dette formålet) og uten oppnevning av et stort antall arbeidsgrupper.  
 
Organisering av arbeidet, bruk av ressurser og framdriftsplan 
Dette er Helse Nord RHFs Utviklingsplan 2035, og den vil, på det nivå og de områder den 
berører, være førende for utviklingen i nord. Derfor er det også viktig at det er gode 
forankrings- og medvirkningsprosesser mellom helseforetakene og RHF-et i 
utarbeidelsen av planen.  
 
I tillegg må medarbeidere og brukere være involvert i utviklingen av planen Det foreslås 
etablert en styringsgruppe for arbeidet som utgår fra ledergruppen i Helse Nord RHF 
supplert med KTV/KVO og brukerrepresentant.  
 
Prosjektorganisasjonen må ha kapasitet til å løse oppgaven samtidig som dette gjøres så 
langt som mulig med egne ressurser og en «slank» organisasjon.  
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27SEP2017 - saksdokumenter

side 48



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke tatt stilling til prosjektledelse. Helseforetakene vil bli invitert til å ha 
deltakere i prosjektgruppen. 
 
Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2018. Det inviteres til høring i tre 
måneder fra 1. juli 2018. Endelig styrebehandling skjer i november/desember 2018.  
 
Det legges på nåværende tidspunkt til grunn følgende plan for gjennomføring: 
• Datasamling og analyse: November og desember 2017 
• Mulige løsninger for ivaretakelse av «sørge-for»-ansvaret: Januar til mars 2018 
• Konsekvenser og risiko: Mars og april 2018 
• Anbefalinger løsninger: April til juni 2018 
• Høring: Juli til oktober 2018 
• Bearbeiding av høringsinnspill og sluttføring av dokument: Oktober til desember 2018 
 

Prosjekteier 
adm. direktør,  

Helse Nord RHF 

Styringsgruppe  

Prosjektleder 

Prosjektgruppe 

Dialogfora Prosjektstøtte 

Referansegruppe 

Eventuelle 
arbeidsgrupper 
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