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Styresak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast 

 
 
Formål 
Det vises til tidligere informasjon om regional utviklingsplan 2035 og muntlige 
orienteringer. I denne styresaken legges frem et foreløpig høringsutkast til regional 
Utviklingsplan 2035, uten tiltaksdel. Styret i Helse Nord RHF inviteres til a  gi innspill til 
foreløpig høringsutkast. 
 
Bakgrunn 
I foretaksmøtet 10. januar 2017 ble de regionale helseforetakene bedt om a  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.  
 
Overordnet skal regional utviklingsplan 2035: 
 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 forholdet mellom investering og drift og gi retning for a  prioritere hvilke 
investeringer som skal gjennomføres.  

 
Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok mandat for arbeidet i styresak 107-2017 Regional 
utviklingsplan 2035 - mandat (styremøte 25. oktober 2017).  
 
Mandat for regional utviklingsplan 2035: 
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til at Helse Nord RHF blir bedre i stand til, pa  en 
strategisk ma te, a  forholde seg til de utviklingstrekk, endringer og utfordringer en 
moderne spesialisthelsetjeneste i nord vil sta  ovenfor. Mye vil være likt med landet for 
øvrig, men noe vil være spesielt for Helse Nord, og det er særlig slike forhold det ma  
utvikles en felles forsta else av og foresla s løsninger pa .   
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Helt sentrale tema i regional utviklingsplan 2035 vil være: 
- En god analyse av na situasjonen i Helse Nord. 
- Drivkrefter, faglige utviklingstrekk, uønsket variasjon og forventede endringer som 

pa virker behov og forventninger til spesialisthelsetjenesten, og Helse Nord RHFs 
muligheter til a  imøtekomme disse. 

- Demografi, sykelighet og forventede endringer til kapasitet og kompetanse. 
- Helse Nords geografi og hva skal være strategiene for a  yte tjenester til folk. 
- Størrelsen til kommunene i nord, demografisk utvikling og hvordan det pa virker 

kommunenes evne til a  yte tjenester og etterspørselen etter spesialisthelsetjenester. 
- Digitalisering og IKTs betydning for utvikling av spesialisthelsetjenesten. 
- Tilbudet til den samiske befolkning. 
- Utviklingen av tilbudet innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
- Økningen i antall pasienter som fa r kreft og utviklingen av behandlingstilbudet. 
- Tilgjengelige ressurser, krav til effektivisering m. m. 
- Hvordan skaper vi fellesskapet Helse Nord? 
 
Forholdet til andre dokumenter 
Lover, forskrifter, nasjonale strategier, oppdragsdokument, nasjonal helse- og 
sykehusplan etc. er overordnet regional 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 regional utviklingsplan 2035 få betydning, må den knyttes sammen 
med økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter. Fagplaner og strategier på delområder 
skal avspeile prioriteringer og mål i utviklingsplanen. Dette vil også avspeile seg i 
høringsdokumentet som vil vie gjennomføringen særlig oppmerksomhet.  
 
Bidrag og prosess 
Som del av arbeidet er innholdet i helseforetakenes utviklingsplaner presentert og 
gjennomgått. Dette vil bli omtalt i et eget kapittel i endelig høringsdokument. Videre er 
det, i samarbeid med representanter fra samiske fagmiljøer, gjort et arbeid om 
helsetjenester til den samiske befolkning som også vil få et eget kapittel i planen.  
 
En prosjektgruppe i Helse Nord RHF har vært de viktigste bidragsyterne til utkastet. Det 
har også vært underveisrapportering til Regionalt brukerutvalg. Arbeidstakernes 
organisasjoner har hatt saken på dagsorden flere ganger underveis og representanter 
fra KS har vært observatører i styringsgruppe og prosjektgruppe. Adm. direktører i 
helseforetakene har vært referansegruppe i arbeidet og har hatt saken til behandling 
flere ganger. Det er avviklet eget møte med representanter for fastlegene.  
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Konklusjon 
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til at Helse Nord RHF på en forutsigbar og 
strategisk ma te kan møte de utviklingstrekk, endringer og utfordringer en moderne 
spesialisthelsetjeneste i nord vil sta  ovenfor. Her ma  det fanges opp generelle trekk, men 
særlig ma  det utvikles problemforsta else og strategier for a  møte det som er spesielt for 
foretaksgruppen i nord.  
 
Visjonen Helse i nord der vi bor ligger fast, og Helse Nords ma l er at foretaksgruppen 
fortsatt i all hovedsak skal være selvforsynt med spesialisthelsetjenester. Det betyr at 
Helse Nord ba de skal ha et bredt sett av basis helseforetaksfunksjoner og et fullverdig 
regionsykehus med en universitetsklinikk. Spesialisthelsetjenesten anga r særlig folk 
flest, kommunehelsetjenesten og kommunene, va re medarbeidere og 
utdanningsinstitusjonene i tillegg til en rekke andre.  
 
I det foreløpige høringsutkastet er sentrale deler av mandatet belyst, og styret i Helse 
Nord RHF inviteres til a  gi innspill til «hovedretningen» pa  dokumentet, før 
høringsutkastet kommer til endelig behandling i styremøte 20. juni 2018.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional utviklingsplan 

2035 til orientering 
 
2. Styret har følgende innspill til høringsutkastet: 

a. … 
b. … 
c. … 

 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional utviklingsplan 2035, 1. versjon (9. mai 2018) 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 

 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter

side 23

https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-23-mai-2018-2018-05-23



