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2.  Bakgrunn og historikk 

2.1 Innledning 

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får gode spesialisthelsetjenestene i den 

landsdelen der de bor. 

Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. Til sammen jobber det 

totalt over 19 000 ansatte i foretaksgruppen.  

Spesialisthelsetjenester tilbys både gjennom egne helseforetak og kjøp fra private institusjoner og lege- og 

psykologspesialister som foretaket har avtale med. Pasienter og pårørende skal kunne benytte de private aktørene med 

avtale på lik linje med sykehusene. 

Noen oppgaver, som for eksempel luftambulansetjenester, løses av felleseide nasjonale selskaper som de fire 

helseregionene eier sammen. Det er også ambisjoner om at innkjøp i større grad skal løses av det felleseide 

Sykehusinnkjøp HF.  

Helse Nords hovedoppgaver er å tilby den nordnorske befolkningen gode tjenester innen områdene behandling, 

forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.    

Norge fikk i 2015 en ny nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) (Meld.St. 11 (2015-2016)).  Denne regionale 

utviklingsplanen er Helse Nords oppfølging av den nasjonale planen.  Å utvikle pasientens helsetjeneste er det 

grunnleggende prinsipp i den nasjonale helse- og sykehusplanen, noe som derfor også er lagt til grunn i denne regionale 

planen.  Det samme gjelder de nasjonale verdiene for helsetjenesten; respekt, trygghet og kvalitet. 

Helse Nord står overfor store utfordringer frem mot år 2035.  Behovet for helsetjenester øker i takt med en aldrende 

befolkning, den arbeidsføre delen av befolkningen synker, nye behandlingsmuligheter utvikles og innbyggernes 

forventninger øker.  Mye kan tyde på en strammere ressurstilførsel til spesialisthelsetjenesten fremover. Samtidig 

kommer det stadig teknologiske nyvinninger som forenkler dagens behandlingsrutiner, muliggjør en tettere dialog mellom 

innbyggere og helsevesen og setter innbyggerne bedre i stand til å løse enkelte medisinske utfordringer på egenhånd.  

Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig i møte det store utfordringsbildet Helse Nord står overfor.  Sammen med kommunene 

er derfor Helse Nord nødt til å finne løsninger som begrenser aktivitetsveksten, og optimaliserer arbeids- og 

bemanningsfordeling mellom sykehusene, og mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten. 

Denne regionale utviklingsplanen har valgt å fokusere på noen av de områdene det vil være viktigst for Helse Nord å 

prioritere fremover og der Helse Nord vil ha mulighet til å iverksette tiltak. 

Med Helse Nord menes i denne planen hele foretaksgruppen Helse Nord.  Der det regionale helseforetaket omtales, er 

dette omtalt som Helse Nord RHF. 

2.2 Historikk for Helse Nord 

Helse Nord RHF ble etablert 1. januar 2002 og bestod opprinnelig av seks helseforetak hvorav fem utførte diagnostikk og 

behandling. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skulle være et fullverdig universitets- og regionsykehus. 

Nordlandssykehuset HF skulle ha et bredt tilbud og Helgelandssykehuset HF, Hålogalandssykehuset HF og Helse 

Finnmark HF (senere Finnmarkssykehuset) skulle være helseforetak med lokalsykehustjenester. Det sjette 

helseforetaket var Sykehusapotek Nord HF. Hålogalandssykehuset ble avviklet fra 1. januar 2007 og foretakets sykehus 

i Narvik og Harstad ble organisert som en del av UNN og sykehuset i Vesterålen som en del av Nordlandssykehuset.   

I 2002 ble strategien for foretaksgruppen, «Forbedring gjennom samarbeid», vedtatt. Samme år ble IKT strategien lagt 

og definert som et regionalt ansvar. I 2005 ble IKT-virksomheten organisert som en egen avdeling under Helse Nord 

RHF.  Fra 2017 ble dette organisert som eget helseforetak.  2002 og 2003 var preget av arbeid med oppgave- og 

funksjonsfordeling, særlig innenfor kirurgisk akuttberedskap og føde.  I 2005 ble arbeidsfordelingen innen kreftkirurgi 

avklart gjennom en regional beslutning. I oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan i 2016/2017 ble spørsmålet 

om kirurgisk akuttberedskap igjen vurdert.  

En modell for fordeling av inntektene mellom helseforetakene ble tatt i bruk fra 2008. Det er også laget et eget 

investeringsregime som setter krav til hvordan investeringsbeslutninger skal framkomme og hvilke prosesser som skal 

ligge til grunn før større investeringer kommer opp til beslutning i Helse Nords styre.  
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Ledelsesmessig er det lagt stor vekt på forankring av strategier og større beslutninger for å sikre regional oppslutning. 

Dette innebærer også et omfattende samarbeid med arbeidstakernes representanter, brukerrepresentanter og 

representanter fra primærhelsetjenesten. 

2.3 Gjennomføring av planarbeidet 

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. 

Mandat for arbeidet med Regional utviklingsplan ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF den 25. oktober 2017 (styresak 

107 – 2017).  Mandat ligger i sin helhet som vedlegg. 

Det overordnede bilde som tegnes i styresaken er følgende; «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 å prioritere hvilke 

investeringer som skal gjennomføres. 

Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser. 

Helse Nord har organisert arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 som et prosjekt.  Ledergruppen i Helse Nord RHF 

supplert med ansatterepresentanter, brukerrepresentant og observatør fra KS har vært styringsgruppe. En egen 

prosjektgruppe bestående av ledere/medarbeidere i Helse Nord RHF har levert vesentlige bidrag i arbeidet. Senter for 

klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har vært tilknyttet arbeidet. Representanter fra Deloitte har vært innleid for 

å støtte arbeidet.  En kommunikasjonsplan og en risikoanalyse for planprosessen ble utarbeidet innledningsvis i arbeidet.  

Direktørmøtet i regionen har vært referansegruppe for planarbeidet og har hatt saken til behandling i flere møter. Det er 

gjennomført et eget arbeid opp mot de samiske miljøene. Samarbeidsmøtet med arbeidstakerorganisasjonene er 

orientert om og har hatt saken til behandling i flere møter. Regionalt brukerutvalg er orientert om innholdet i arbeidet i 

flere møter.  Temaet har vært på dagsorden på møter med en gruppe som representerer fastlegene i regionen og på 

møte med KS.  
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3.  Nåsituasjonen 

3.1 Pasientens helsetjeneste 

Bevisstheten om hvem helsetjenesten er til for er økende og de siste fem årene har «Pasientens helsetjeneste» vært det 

sentrale budskapet fra politiske myndigheter. Budskapet ligger derfor også til grunn for det årlige oppdragsdokumentet. 

Involveringen av pasientene, eller mer korrekt brukerrepresentantene, har økt markant i perioden fra 2002. Det gjelder 

brukerutvalg på alle nivå, deltakelse i alle utrednings-, planleggings- og omstillingsprosesser, observatørstatus i styrene 

og ikke minst i helseforetakene i arbeidet med utvikling av pasientforløp. 

Resultater fra brukerundersøkelser og beskrivelse av «Mine behandlingsvalg» kommer 

3.2 Pasientbehandling 

3.2.1 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Nasjonal helse- og sykehusplan har som ett av sine hovedmål at psykisk helsevern og rusbehandling skal prioriteres både 

faglig og ressursmessig – den gylne regel. Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling 2016–2025 viser hvilke områder som skal prioriteres. Planen er utarbeidet i samarbeid med brukerne for å 

gi pasientens helsetjeneste et innhold og sikre et trygt og kvalitativt godt helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge.  

I tabellene under er aktivitetsnivået for 2016 oppsummert1 for psykisk helsevern for barn og unge (tabell 3), psykisk 

helsevern for voksne (tabell 4) og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere (tabell 5).  

Tabell 1: Aktivitet: Psykisk helsevern for barn og unge 20162. Kilde: NPR 

Aktivitetstall Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN Finnmarkssykehuset Sum 

Døgnopphold 34 146 180 61 421 

Poliklinikk 12 567 24 842 24 545 12 319 74 273 

 

Tabell 2: Aktivitet: Psykisk helsevern for voksne 2016. Kilde: NPR 

Aktivitetstall Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN Finnmarkssykehuset Sum 

Døgnopphold 370 1 462 3 290 634 5 756 

Poliklinikk 27 281 37 869 52 534 19 326 137 010 

 

Tabell 3: Aktivitet: Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 2016. Kilde: NPR 

Aktivitetstall Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN Finnmarkssykehuset Sum 

Døgnopphold 97 91 692 99 979 

Poliklinikk 2 494 4 596 10 467 993 18 550 

 

 

 

                                                

1 Det ligger i tillegg 310 døgnbehandlinger for PHV og 304 døgnbehandlinger for TSB på RHF nivå.  
2 Datauttrekk Helse Nord (desember 2017) 
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Lokalisering 

Psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har behandlingsenheter fordelt ut over hele Nord-

Norge, men også noen private leverandører på Østlandet.  

 I psykisk helsevern for voksne er det tilbud i 14 distriktspsykiatriske sentre, sykehusavdelinger i Tromsø og Bodø 

og en privat leverandør, Viken senter.  

 Det er barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker på 19 steder i landsdelen og døgnenheter i Mosjøen, Bodø, 

Tromsø og Karasjok.  

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilbys både i de offentlige helseforetakene og av private leverandører. Det 

er etablert rusbehandling ved alle de 14 distriktspsykiatriske sentrene samt fra fire private leverandører 

(Fossumkollektivet, Sigma nord, Kirkens bymisjon – Veslelien og Finnmarkskollektivet)  

Aktivitet og kapasitet 

Psykisk helsevern for voksne3:  

 Antall pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er på nivå med landsgjennomsnittet 

 Helse Nord ligger under nasjonalt gjennomsnitt i polikliniske konsultasjoner per 10000 innbyggere  

 Helse Nord har noe mer oppholdsdøgn i døgnenheter enn landsgjennomsnitt 

 Det er større døgnkapasitet innen tjenesten enn gjennomsnitt for landet 

 Kostandene per konsultasjon og oppholdsdøgn er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt  

Den høyere aktiviteten i døgnbehandling kan forstås ut fra lange reiseavstander og sentraliserte sykehusfunksjoner. 

Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset er de eneste helseforetakene i landet uten egne sykehusavdelinger innen 

psykisk helsevern. Avtalespesialistenes andel av den polikliniske aktiviteten er om lag halvparten av landsgjennomsnittet. 

Psykisk helsevern for voksne har de senere år vært gjennom en omstilling der DPS er styrket med ambulante tjenester og 

økt beredskap for å håndtere akutte kriser. Målet har vært en fordeling mellom sykehus og DPS der hovedtyngden av 

behandlingen skal skje ved DPS.  

Psykisk helsevern for barn og unge4: 

 Antall pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er høyere enn landsgjennomsnittet 

 Helse Nord ligger på nasjonalt gjennomsnitt i polikliniske konsultasjoner per 10000 innbyggere  

 Helse Nord har flere oppholdsdøgn i døgnenheter enn landsgjennomsnitt 

 Det er et høyere antall senger i regionen enn gjennomsnitt for landet 

 Kostandene per konsultasjon og oppholdsdøgn er høyere enn nasjonalt gjennomsnitt  

Helse Nord har ingen private leverandører i psykisk helsevern for barn og unge og få avtalespesialister i fagfeltet. Psykisk 

helsevern for barn og unge har ikke vært igjennom større omlegginger i fagfeltet de senere år. Fokus har vært på økt 

effektivitet i polikliniske tjenester, og det er etablert flere ambulante enheter i regionen.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling4: 

 Antall pasienter som behandles i TSB i Helse Nord er lavere enn landsgjennomsnittet 

 Helse Nord ligger betydelig lavere enn nasjonalt gjennomsnitt i polikliniske konsultasjoner per 10000 innbyggere  

 Antall oppholdsdøgn i døgnenheter ligger på nivå med landsgjennomsnittet 

 Antall senger i regionen er på samme nivå som gjennomsnittet for landet 

 Kostandene per konsultasjon og oppholdsdøgn er høyere enn nasjonalt gjennomsnitt  

TSB er et nytt fagfelt i spesialisthelsetjenesten og bærer preg av noe ulike organiseringer i helseforetakene. På den 

bakgrunn skal det i 2018 publiseres en fagplan for TSB. 

Sentrale utfordringer 

Psykisk helsevern og TSB skal tilby faglig gode og trygge tjenester. Dette krever en tjeneste som stadig utvikler seg, tar i 

bruk nye metoder og finner bedre løsninger for pasienter, pårørende og samfunnet. Helse Nord RHF har gjennom 

Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025, og oppfølging av 

den, kartlagt det helseforetakene selv opplever som de største utfordringene for tjenesten. Det å sikre tilstrekkelig 

kompetanse og det å klare å beholde dyktige ansatte beskrives som den største utfordringen. Både store og små 

fagmiljøer beskriver dette som en stor utfordring. Store avstander og en spredt befolkning gjør at det må etableres mange 

behandlingssteder for å gi et tilbud der folk bor. Dette medfører at mange fagmiljøet har få ansatte og få spesialister. 

Utfordringen med å rekruttere og beholde beskrives som klart størst i de små fagmiljøene. Denne utfordringen forsterkes 

når det stilles stadig større krav til bruk av spesialiserte behandlingsmetoder og flere oppgaver som krever spesialister for 

                                                

3 Kilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten – Psykisk helsevern  
4 Kilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten – Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
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at behandlingstilbudet skal være forsvarlig. Vi vet at utvikling i helsetjenesten og samfunnet vil forsterke disse utfordringen 

i årene som kommer. For å sikre høy kvalitet og god tilgjengelighet må vi finne nye måter å møte disse utfordringene på i 

årene som kommer. 

3.2.2 Somatiske spesialisthelsetjenester 

Lokalisering 

De fire helseforetakene i Helse Nord er lokalisert på følgende steder:  

 Finnmarkssykehuset HF har lokalsykehus i Hammerfest og Kirkenes, samt et større distrikts- medisinsk senter i 

Alta. I tillegg ferdigstilles Samisk Helsepark i Karasjok som tilbyr både somatiske tjenester og tjenester innenfor 

psykisk helsevern og rus. 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF består av lokalsykehusene i Narvik og Harstad, samt regionssykehuset i 

Tromsø og Longyearbyen sykehus på Svalbard.  

 Nordlandssykehuset HF har lokalsykehus på Stokmarknes og Gravdal. Nordlandssykehuset Bodø har et bredere 

tilbud enn lokalsykehusene.  

 Helgelandssykehuset HF har lokalsykehus i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. I tillegg har 

Helgelandssykehuset et tilbud i Brønnøysund, som er besluttet utvidet til et DMS. 

Aktivitet 

I tabellen under oppsummeres aktiviteten i 2016, fordelt på de fire helseforetakene.  

Tabell 4: Aktivitet innen somatikk 2016. Kilde: NPR 

Aktivitetstall Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN Finnmarkssykehuset Sum 

Døgnopphold 11 449 22 824 36 869 10 838 81 980 

Liggedøgn 41 794 91 680 162 675 40 323 336 472 

Dagbehandling 5 308 10 514 11 247 2 727 29 796 

Poliklinikk 83 219 147 894 232 308 63 454 526 875 

 

Bildet nedenfor beskriver gjennomsnittlig liggetid. Selv om det har vært en reduksjon i liggetiden fra 2012 til 2016, er 

liggetiden fortsatt høy sammenlignet med resten av landet.  

 

 

 

 

Figur 1: Gjennomsnittlig liggetid per døgnopphold, eksklusiv rehabilitering. Fordeling per foretak for 2016. Kilde: 

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten – Somatikk – Bruk av tjenester (2017)  
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Forbruk 

Aktivitetsveksten i Helse Nord har vært lav de siste fire årene, sammenlignet med de andre regionene, med bare 4 % 

vekst fra 2012 til 2016. Antall døgnopphold per 1000 innbygger har falt med 3 % fra 2012 – 2016). Forbruket av 

sykehustjenester er imidlertid vesentlig høyere i Nord sammenlignet med resten av landet.  

Variasjon 

Mellom opptaksområdene i Helse Nord er det stor variasjon i forbruk av helsetjenester (jfr. figurene ovenfor).  Differansen 

mellom forbruket, målt i DRG-poeng per 1000 innbygger, utgjør 22 % mellom opptaksområdene til UNN Tromsø og 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen (jfr. fig 3). Dette er en variasjon som verken kan forklares med tilfeldigheter eller 

uttrykk for ulik pasientsammensetning.  Det synes med andre ord å være en uønsket variasjon med konsekvenser for 

økonomi og potensielt for kvalitet.   

 

 

Dersom vi ser nærmere på enkelte prosedyrer finner vi enda større variasjoner; jfr. eksemplene nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Antall DRG-poeng pr. 1000 innbygger for pasienter, kjønns- og aldersjustert, for 2016. Kilde: Pasientstrømmer, 

Helse Nord RHF – SKDE (2018) 

Figur 2: Døgnopphold per 1000 innbygger. Fordeling per helseforetak for 2016. Kilde: SAMDATA 

Spesialisthelsetjenesten – Somatikk – Bruk av tjenester (2017)  
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Helseforetakene i Helse Nord ligger på hver sin ende av skalaen når det gjelder hofteproteser. 

Sentrale utfordringer innen somatikk 

Forventede strammere økonomiske rammer er utfordrende i en tid der behovet for helsetjenester øker og nye kostbare 

legemidler og behandlingsmuligheter tilkommer. I tillegg blir det vanskelig å avsette midler til nødvendige omstillingstiltak 

for å få gjort noe med den lave og fallende arbeidsproduktiviteten.  

Det er en utfordring for regionen å tiltrekke seg tilstrekkelig kompetanse og bevare denne.  Det må derfor tenkes nytt når 

det gjelder måter å møte det kommende økende bemanningsbehovet. Den nye legespesialistutdanningen er også 

krevende å realisere i dagens organisering av foretaksstrukturen i regionen. 

Det er store variasjoner innad i regionen når det gjelder hvordan samhandlingen med kommunehelsetjenesten er utviklet 

og hvordan samhandlingen sykehusene i mellom fungerer. Dette gjør at pasientene ikke alltid behandles på riktig 

nivå/sted og at begrensede bemanningsressurser ikke utnyttes optimalt.  

Ferdigstillelse av nye og oppgraderte bygg i Nordlandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset vil øke kapasiteten.  

Økningen i andel utskrivningsklare pasienter representerer imidlertid en utfordring for pasientene og indikerer behov for en 

nærmere samhandling mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten. 

Det er identifisert en pasientgruppe som utgjør kun 10 % av pasientene, men likevel legger beslag på ca. 50 % av 

sengekapasiteten i sykehusene. Gruppen består av eldre og kronikere og beveger seg i grenseland mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Det er således en felles utfordring for sykehus og kommuner og utvikle et bedre tilbud til denne 

pasientgruppen. 

3.2.3 Prehospitale tjenester 

Bilambulansetjenesten sammen med båtambulansetjenesten og kommunal legevakt, er grunnpilaren i prehospital 

akuttmedisin. Det forventes en fortsatt utvikling mot at flere medisinske prosedyrer / behandlinger kan starte prehospitalt i 

samarbeid med primærhelsetjenesten og telemedisinske løsninger med spesialiststøtte.  Det etableres nå en pilot innenfor 

«Robust mobilt helsenett» (NIKT) som vil gjøre ambulansetjenesten til en mer integrert del av spesialisthelsetjenesten og 

legge grunnlaget for en bedre samhandling og kvalitet. 

Befolkningens forventning til tjenesten, kommunehelsetjenestens behov for ambulansetilgjengelighet og 

transportkapasitet, politiske føringer og nasjonale kvalitetsindikatorer tilsier en fortsatt desentralisert ambulansetjeneste-

struktur i Helse Nord.  

Figur 4: Skulderkirurgi og hofteproteser, per 100 000 innbygger, per boområde/opptaksområde 
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SINTEF har nylig gjort analyser for ambulansetjenesten i Finnmark.  Framskrivninger viser en økt og aldrende befolkning 

som tilsier at antall oppdrag vil øke med ca.25 %, noe som vil kunne kreve en økning i antall ambulanser gradvis mot 

2028.  Gode løsninger med «hvite biler» (syketransportbiler) kan dempe dette behovet noe. 

Luftambulansestrukturen i Helse Nord er lagt fram mot 2030 gjennom nylig inngåtte avtaler.  Etablering av et 

behandlingstilbud med PCI og eventuelt et tilbud om trombektomi ved Nordlandssykehuset forventes å dempe veksten i 

luftambulanseoppdrag noe.  Innfasing av nye redningshelikoptre i 2018 – 2020 forventes å ha en positiv effekt også for 

luftambulansetjenesten. 

Redningsselskapet drifter i dag en stor del av båtambulansetjenesten på vegne av helseforetakene - enten ved dedikerte 

ambulansebåter eller avtaler om bruk av redningsskøyter.  Det forventes at tjenesten fortsatt vil drives av ideelle 

organisasjoner eller private aktører og med helsefaglig kompetanse/bemanning fra helseforetakene.  

3.2.4 Pasientopplæring 

Notat kommer 

3.3 Kvalitet og pasientsikkerhet 

3.3.1 Om kvalitet og pasientsikkerhet 

Kvalitet og pasientsikkerhet er en viktig forutsetning for trygge og likeverdige helsetjenester. Kvalitet i Helse Nords 

kvalitetsstrategi (2016–2020) og Nasjonal helseplan (2007–2010) er definert slik: 

«Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker sannsynligheten for at individ og grupper 

i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer.»  

Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer bruker, samordnet og preget av kontinuitet, utnytter 

ressurser samt tilgjengelig og rettferdig fordelt. 

Pasientsikkerhet er en integrert del av all behandlingen som foregår i Helse Nord RHF, og der foregår en lang rekke tiltak 

for å styrke pasientsikkerheten. Helse Nord er godt i gang med å iverksette det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet 

og endre pasientsikkerhetskulturen i regionen.  

3.3.2 Utvalgte kvalitetsindikatorer 

Helse Nord RHF rapporterer på alle de nasjonale kvalitetsindikatorene som er samlet på helsenorge.no, og som det settes 

krav til i årlig melding. Overordnet sett viser siste målinger på foretaksnivå nivå fra 2016 at Helse Nord RHF har en 30-

dager totaloverlevelse etter innleggelse på 95,2% som ligger på nivå med landsgjennomsnittet på 95,4%5.   

Et annet eksempel kan være 30-dagers overlevelse etter hjerneslag. Tallene på foretaksnivå fra 2016 viser liten variasjon i 

forhold til landsgjennomsnittet på 87,7 % (Nordlandsykehuset 88,1 %, mens de tre andre foretakene i Helse Nord ligger på 

87.3-87,4%)6.  

3.3.3 Nåsituasjonen på områder med særlige utfordringer 

Kvaliteten påvirkes av faktorer som vil stå under økende press fremover. Dette kan medføre at kvalitetsutfordringer Helse 

Nord har i dag, forverres, men også at områder der Helse Nord ikke har store utfordringer i dag, kan få det.  

Nåsituasjonen på utvalgte områder som antas å kunne gi særlige utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet eller påvirke 

dette positivt fremover mot 2035: 

 Indikasjonsstillinger/henvisninger 

Det er relativt stor variasjon i hvilke pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten. Det samme 

gjelder hvor mye utredning som gjøres i regi av fastlegen. Slik variasjon antas i stor grad å være 

uønsket variasjon.  

 Behandlingspraksis 

Mange av dagens retningslinjer omhandler det samme, men utarbeidelsen og oppdateringen er ikke 

samordnet og de gir ikke alltid de samme råd. 

 Bruk av fagrådene 

Det er regionale fagråd innenfor flere fagområder. Ideen var at fagrådene skulle fungere permanent, 

men praksis er blitt at de får konkrete oppdrag når det er aktuelle problemstillinger. Flere fagområder 

                                                

5 https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=30_dager_totaloverlevelse 
6 Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus  

            

https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=30_dager_totaloverlevelse
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har ikke regionale fagråd. Mandatene sier ikke at fagrådene skal utarbeide og forvalte 

dokumentsamlinger med regionale retningslinjer og prosedyrer innenfor fagområdet.  

 Faglige retningslinjer 

Det finnes i dag enkelte regionalt gyldige faglige retningslinjer/prosedyrer. Disse overlapper ofte med 

lokale varianter, men det er ingen systematisk samordning av utvikling og forvaltning.  

 Kliniske fagrevisjoner 

Det ble i 2017 gjennomført 2 piloter og utviklet et system for gjennomføring av regionalt fasiliterte 

kliniske fagrevisjoner. Pilotene har vist at dette gir gevinster for kvalitetsarbeidet som ikke er nådd 

gjennom andre kvalitetstiltak og bidrar til faglig samarbeid i regionen. Det er planlagt 2-3 fagrevisjoner i 

regionen hvert år. 

 Tilgang på beslutningsstøtte 

I dag finnes ikke beslutningsstøtte i EPJ ut over f.eks varsel ved legemiddelinteraksjoner eller 

allergi/kritisk informasjon. Arbeid pågår både i utviklingen av EPJ (DIPS-arena) og i kvalitetssystemet 

som kan legge til rette for økt og bedre beslutningsstøtte gjennom EPJ. 

 Læring fra avvikshåndtering 

Kvalitetssystemet der avvik håndteres er i 2017 utvidet med gruppering av avvik som legger til rette for 

en forbedret bruk av avvikene i forbedringsarbeid. Dette og resten av måten Helse Nord bruker avviks-

systemet på er fremdeles umodent og utnytter ikke potensialet for forbedring gjennom læring av avvik.  

 Utvikling av «Mine behandlingsvalg»  

«Mine behandlingsvalg» er en ny tjeneste som er under utvikling. Foreløpig er et begrenset antall 

sykdomsområder tilgjengelig på «Mine behandlingsvalg».  

 Uønsket variasjon  

Det er i dag for stor variasjon innenfor flere fagområder i Helse Nord. Det regionale variasjonsteamet 

jobber med å redusere variasjon og harmonisere regionale rutiner for å forhindre uønsket variasjon.  

 Tilbud som beviselig har minimal eller ingen verdi for pasientene 

Det er viktig for kvaliteten og pasientsikkerheten til den enkelte å unngå behandling som ikke gir nytte, 

men kun potensiell pasientskade.  Det er også viktig for kvaliteten på det totale tilbudet å prioritere 

kapasitet og ressurser til de pasientgrupper som har en helsegevinst av tilbudet.    

 Tilgang på tilstrekkelig personell med riktig kompetanse (inkl. god utdanning) 

 Tilgang på funksjonelt areal på rett sted 

Enkelte sengeposter er i dag trangbodde og utfordrer pasientsikkerheten f.eks med hensyn til smitte, 

opprettholdelse av taushetsplikten og begrensninger i opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse.  

 Tilgang på gode IKT-systemer 

Dagens EPJ er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for helsepersonell og gir minimalt med automatisert 

datafangst til beslutningsstøtte og kvalitetsregistre/andre kvalitetsindikatorer. 

3.4 Oppgavedeling og samhandling 

3.4.1 Dagens funksjonsfordeling 

Helse Nord har en etablert funksjonsfordeling mellom helseforetakene i regionen basert på blant annet geografi, offentlige 

krav, universitetsfunksjonen til UNN, kapasitet og tilgjengelighet på fagfolk, men også til en viss grad som et resultat av 

tradisjon. 

Overordnet har det enkelte helseforetak totalansvar for sitt geografiske område. Høyspesialiserte tilbud er delt mellom 

UNN og Nordlandssykehuset.    

Endringer i funksjonsfordeling mellom sykehusene er krevende prosesser med mange interessenter og forhold som skal 

hensyntas. Endringer i funksjonsfordelingen mellom sykehus og foretak vil være nødvendig i planperioden, med bakgrunn 

i: 

 Forhold mellom høyteknologisk og basalt tilbud 

 Arbeidsfordeling mellom foretak, region – og foretaksovergripende funksjoner 

 Beredskap vs. planlagt virksomhet 

 Samhandling mellom primær- og spesialhelsetjenesten 

 Ivaretagelse av fremtidig kompetansebehov 

I arbeidet med utviklingsplanen er det gjort en innledende kartlegging av fagområdene på det enkelte HF og sykehus, 

både hvilke tjenester som leveres og tilgjengelige legespesialister.  Denne er lagt frem for fagsjefmøtet i Helse Nord som 

har fått ansvar for å se det regionale helseforetaket under ett og fremme konstruktive forslag til oppgavefordelinger for 

regionen som helhet.  
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3.4.2 Samarbeid med private, inkludert avtalespesialister 

Helse Nord RHF har avtaler med private helsetjenesteleverandører innenfor psykisk helse, rus, somatisk rehabilitering, 

radiologi og private sykehus. I tillegg har HN avtaler med ca. 80 avtalespesialister innenfor psykisk helse og somatikk. 

Private institusjoner 

I avtalene forplikter de private institusjonene seg til å samarbeide med helseforetakene for å sikre optimale pasientforløp 

og løsninger som hindrer fristbrudd. Innholdet er tilpasset den tjenesten som skal leveres. 

Samhandlingen foregår primært på pasientnivå og i begrenset grad på systemnivå. Samarbeidet er av varierende omfang. 

Noen HF og institusjoner har samarbeidsmøter for sikre gode pasienttilbud og –forløp, mens andre har samarbeid bare 

rundt enkeltpasienter. 

Avtalespesialister 

Private avtalespesialister er et viktig supplement til den offentlige spesialisthelsetjenesten.  Samarbeidsavtaler med 

helseforetakene skal bidra til å redusere ventetid og unngå fristbrudd.  

UNN har som mål å etablere samarbeidsavtaler i løpet av første halvår 2018. Nordlandssykehuset har inngått seks avtaler 

og har en målsetting om å få på plass øvrige avtaler i løpet av første halvår 2018. Helgelandssykehuset og 

Finnmarkssykehuset har fått på plass de fleste avtaler. Samhandlingen foregår primært på pasientnivå, hvor det for noen 

avtalespesialister er etablert et uformelt samarbeid om pasientforløp og arbeidsdeling. 

Utfordringer fremover 

Innen noen fagområder som somatisk rehabilitering og rus, forekommer det faglig uenighet om rett tjenestenivå for 

behandlingen. Samarbeidet preges i noen grad av at helseforetakene ser på de private aktørene som en konkurrent både 

med tanke på rekrutterings- og pasientgrunnlag. Samarbeidet utfordres fordi spesialister ofte rekrutteres fra HF- ene og 

inn i avtalepraksis. 

De private institusjonene ønsker et tettere faglig samarbeid med foretaksgruppen og større mulighet til å delta i faglige 

samlinger, nettverk etc., noe som bare delvis har lykkes hittil. 

Det regionale helseforetaket vil i tiden fremover prioritere følgende oppgaver: 

1. Påse at formålet med samarbeidsavtalene mellom helseforetak og private avtalespesialister oppnås. Det vises til egen 
plan 2018-2025. 

2. Oppfølging av private institusjoner for å påse at pasienten får sin tjeneste på riktig behandlingsnivå. 

3.4.3 Legemiddelforsyningen i Helse Nord 

Legemiddelforsyning innebærer både frakt/spedisjon fra grossist til varemottak av bruksferdige legemidler og råvarer for 

tilberedning, legemiddelhåndtering og beredskap. Med legemiddelhåndtering menes enhver legemiddelrelatert oppgave 

som utføres fra legemidlet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert. Med beredskap menes at 

befolkningen og sykehusene må sikres tilgang til viktige legemidler både i normalsituasjoner, ved større ulykker, 

katastrofer og kriser, samt ved langvarig forsyningssvikt av enkelte legemidler. Legemiddelforsyning skal altså bidra til 

tilstrekkelige leveranser av sikre legemidler. 

En kvalitetssikret og trygg legemiddelhåndtering sørger for at rett legemiddel gis til rett pasient i rett styrke, på rett måte og 

til rett tid. De mange avvikene på dette området forutsetter et stort fokus på systemtiltak som forebygger feil, særlig ved 

bruk av IT-systemer i sykehus som kan sikre en såkalt «lukket legemiddelsløyfe». En legemiddelsløyfe er en prosess som 

løper fra en rekvirent ordinerer et legemiddel, via leveranse, klargjøring og administrering av legemiddelet, frem til 

evaluering av effekt. Målsetningen med en lukket legemiddelsløyfe er å øke pasientsikkerheten gjennom beslutningsstøtte 

i alle disse prosessene, i tillegg til elektronisk kontroll og dokumentasjon av legemidlene som deles ut og sikring av 

pasientens identitet ved hjelp av elektronisk lesbare kodesystemer. For å oppnå en lukket legemiddelsløyfe må legene 

kunne forskrive legemidler elektronisk og bestilling av legemidlene må kunne overføres elektronisk til apoteket.  

Nåsituasjonen i Helse Nord er at det kun er sykehusene i UNN og NLSH som bestiller legemidler fra Sykehusapotek Nord. 

I Finnmark og på Helgeland bestilles legemidler fra lokale apotek. Bestillingen gjøres enten på papir eller via TønSys, som 

er et elektronisk system for bestilling av legemidler fra apoteket. Flere avdelinger ved sykehusene har apotekstyrt 

legemiddellager (ASL), dvs. at apoteket har ansvar for innhold, holdbarhet og orden på legemiddellageret i stedet for 

avdelingens eget personale. For sykepleierne er dette en tidkrevende prosess som stjeler tid fra direkte pasientrelatert 

arbeid. Enkelte legemiddelgrupper som f.eks. cytostatika tilberedes til den enkelte pasient på apotek før de administreres 
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til pasient. Apoteket mottar bestillingene på papir, og må overføre opplysningene manuelt til apotekets 

produksjonsdokumenter. Dette er ressurskrevende og medfører risiko for feil. 

3.4.4 Regionale fagråd 

Regionale fagråd er på mange måter nøkkelen til koordinert faglig utvikling i Helse Nord. Fagrådene er formelt rådgivende 

for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.  

 Regionalt faglig samarbeid i Helse Nord skal gi trygge helsetjenester av høy faglig standard på alle enheter og 

rask innføring av ny medisinsk kunnskap. Fagrådene skal være en av bærebjelkene i dette arbeidet. 

 Fagrådene skal bidra til at forbedringsarbeidet eies av fagmiljøene som kan sikre høy faglig standard på 

tjenestene.  

 Arbeidet med felles regionale faglige rutiner skal ha høy prioritet i fagrådene. 

Struktur: 

 Fagråd skal opprettes innenfor de medisinske spesialitetene.  

 Det kan opprettes flere fagråd under samme spesialitet dersom det er hensiktsmessig 

 Ved behov opprettes fagråd med fagområde på tvers av spesialiteter, her skal det være deltagelse fra alle 

involverte spesialiteter. 

 Mandatet for regionale fagråd beskriver sammensetning, roller, ansvar og oppgaver. 

 Fagrådslederne samles en gang årlig for opplæring, erfaringsutveksling og inspirasjon. 

3.4.5 Universitetsfunksjonen i Helse Nord 

Notat kommer. Er det noen strategi på området? 

3.4.6 Samhandlingen med primærhelsetjenesten 

Her kommer et notat som blant annet beskriver OSUmm, henvisningspraksis, LIS-utdanning, samhandling på klinisk nivå 

3.5 Organisering og ledelse 

3.5.1 Lov og regelverk som ramme for virksomheten 

Helse Nord RHFs ansvar er forankret i lov om spesialisthelsetjenester. Rammeverket for organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten finnes i all hovedsak i lov om helseforetak i tillegg til andre lover og forskrifter som virksomheten 

skal drives i tråd med. I tillegg finnes nasjonale og regionale veiledere, retningslinjer, planer etc som i større eller mindre 

grad gir føringer for tjenesten.  

Enkelt framstilt ser styringsstrukturen som følger av lov om helseforetak slik ut: 

 Vedtekter for RHF og HF 

 Foretaksmøter på begge nivåer for å håndtere saker av ulik art der rammene for et underliggende organ 

beskrives, ev i kombinasjon med et oppdrag 

 Styrer på RHF og HF nivå med et nærmere definert mandat 

 Myndighet i rollen som adm. direktør på RHF og HF nivå og vedtatt delegert myndighet fra styrene til 

administrerende direktør av permanent og midlertid karakter 

Helseforetakene er selvstendige rettssubjekter. De skal utvikle sine egne strategier og løsninger. Det skal skje innen 

rammen av et regionalt perspektiv.  

Visjonen «Forbedring gjennom samarbeid» skaper forventninger og stiller klare krav til hvordan utvikling av 

spesialisthelsetjenesten i nord skal skje. Innenfor det formelle rammeverket er det rom for og helt nødvendig å ta i bruk 

ulike virkemidler og teknikker for å utvikle felles problemforståelse, koordinering av utviklingen og forankring av løsninger.  

3.5.2 Helse i nord der vi bor 

«Forbedring gjennom samarbeid» har siden 2002 vært Helse Nords visjon.  Strategien som ble utviklet i 2002 har 

følgende hovedinnhold: 

«Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nord-norsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom 

enheter og nivåer som hovedstrategi: 

 Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare 

 For å få til sømløse overganger mellom første og andre linjen 

 For å få en bedre utnyttelse og deling av kunnskap og andre ressurser 

 For bedre å utnytte fellesløsninger og nettverk der det er tjenlig 

 For bedre å utnytte den fordelen som ligger i en mer oversiktlig organisert helsetjeneste». 
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3.5.3 Erfaringer med nåværende strategi og måte å arbeide på innen styringsmodellen 

Hovedarbeidsformen i Helse Nord har vært å kombinere den formelle styringen med en omfattende aktivitet av 

koordinerende og retningsgivende karakter. Formålet har vært å utvikle en omforent forståelse av hvilke områder Helse 

Nord er avhengig av/det er nødvendig å samarbeide om og så langt det er mulig skape konsensus om løsningene som blir 

valgt. Dette har vært en ambisjon som ikke alltid har lykkes. Det handler både om at det er reelle interessemotsetninger og 

mangelfulle prosesser. Dette er viktige erfaringer å ta med seg i arbeidet med å beskrive en villet retning for arbeidet med 

utvikling av helsetjenestetilbudet i regionen og håndtering av saker med konsekvenser for foretaksgruppen samlet.  

3.6 Bemanning og kompetanse 

3.6.1 Bemanning 

Siden 2012 har antall årsverk i foretaksgruppen økt fra 12 741 årsverk til 13 489 årsverk i 2016 – en gjennomsnittlig årlig 

vekst på 1,4 %7. Det er en marginalt høyere vekst sammenlignet med veksten i bosatt befolkning i regionen for øvrig – 

gjennomsnittlig årlig vekst 1,3 %8.  

I 2016 var det vekst i antall årsverk for somatikk (0,8 %) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (7,7 %), og reduksjon i 

antall årsverk for psykisk helsevern for voksne (-3,3 %) og psykisk helsevern for barn og unge (-1,5 %)9.  

Sykefraværet i foretaksgruppen har ligget stabilt de siste fem årene på rundt 8,5 %. Det er omtrent ett prosentpoeng 

høyere sammenlignet med sykefraværet i Helse Sør Øst for samme periode10. Det er imidlertid stor variasjon internt i 

foretaksgruppen, fra lavt i sør til høyt i nord.  

Antall ansatte i Helse Nord per stillingskategori er illustrert under i figur 5. Høyre akse illustrerer tilhørende turnover per år. 

Samlet sett er sykepleiergruppa størst, med ca. 4.000 månedsverk. «Administrasjon og ledelse» er den største enkelt 

stillingsgruppen, og omfatter ledere, ikt-ressurser, merkantile stillinger, tillitsvalgte og verneombud. Turnover er samlet sett 

relativt lav, men varierer mye. Den er høyest blant psykologer, driftsteknikk og administrativt personell. Nyansettelser er 

ressurskrevende og lav turnover er derfor viktig for bemanningssituasjonen i Helse Nord. 

Aldersfordelingen til ansatte per stillingskategori er illustrert under i figur 6. Figuren viser at det for leger, sykepleiere og 

ambulansepersonell er en relativt stor andel som er under 50 år. For spesialsykepleiere og helsefagarbeidere derimot er 

om lag halvparten av bemanningen over 50 år, noe som gjør dette til sårbare grupper som etter all sannsynlighet vil bidra 

til økt turnover innenfor planperioden av dette arbeidet.  

                                                

7 Årsrapport Helse Nord (2016, 2015, 2014, 2013) 
8 Befolkning og areal i tettsteder, SSB statistikkbanken (2012 – 2016, Nordland, Troms og Finnmark) 
9 Årlig melding Helse Nord (2017) 
10 Årsrapport Helse Sør Øst (2016, 2015, 2014, 2013) 

Figur 5: Antall månedsverk og turnover per stillingskategori . Kilde: Bemanningsmodell (2018) 
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Variasjonen i bruk av deltid per stillingskategori er illustrert i figur 7. I gjennomsnitt utgjør bruk av deltid i sum 23 %. Den 

gjennomsnittlige stillingsandelen for kategoriene Administrasjon og Leger ligger tett opp mot hele stillinger. For 

pasientrettede stillinger er det imidlertid stor differanse mellom antall ansatte og antall faktiske månedsverk – som 

indikerer vesentlig bruk av deltid. For disse stillingsgruppene ligger det et potensialet for økt arbeidskraft ved å øke 

stillingsandeler.   

Sammensetningen av antall mennesker som jobber for Helse Nord er 63 % faste ansatte og 37 % midlertidige ansatte 

(vikarer, engasjementer/prosjekter og ekstrahjelper/timelønnede). Fast ansatte står for ca. 85 % av årsverkene11. 

Foretakene jobber jevnt med å øke andelen fast ansatte, fordi det er en observert sammenheng mellom høy andel faste 

stillinger, høy andel heltid og lav andel innleie på den ene siden og lavt sykefravær på den andre siden8. Utviklingen viser 

at den gjennomsnittlige stillingsandelen til fast ansatte på sin side har vært stabil mellom 91 % og 93 %5. 

Det var i 2016 165 MNOK i kostnader til innleid arbeidskraft, som utgjør 2 % av fast lønn i regionen. Andelen har vært 

stabil siden 2013. Kostnader til overtid og ekstrahjelp ligger på 7 % av fast lønn i regionen. Andelen har vært stabil over 

tid, og ligger på samme nivå som i Helse Sør Øst.  

Det jobbes kontinuerlig med utdanning og rekruttering, i tråd med planene som foreligger12. Helse Nord opplever dels 

store utfordringer knyttet til rekruttering av nye spesialister ved ledighet i driftsavtaler og utlysning av nye stillinger innenfor 

enkelte fagområder13. Det betyr at det ofte er behov for flere utlysninger og et svært begrenset utvalg av kandidater. 

Rekrutteringsutfordringene gjelder ikke bare i desentrale strøk, men også i byer som Tromsø og Bodø14.  

                                                

11 Regnskap Helse Nord 2016 – Styrets beretning 
12 Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering 
13 Samlet vurdering av spesialiteter som bør ha strategisk oppmerksomhet – rapport til Helsedirektoratet fra de regionale helseforetakene, 
2017 
14 Årlig melding for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 

Figur 7: Deltid – Differanse mellom antall ansatte og antall fulltidsekvivalenter basert på brutto månedsverk. Kilde: 

Bemanningsmodell (2018) 

Figur 6: Aldersfordeling og andel månedsverk over 60 år for et utvalg stillingskategorier. Kilde: Bemanningsmodell (2018) 
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3.6.2 Utdanning 

Det er en lovpålagt oppgave for Helse Nord RHF og sørge for å dekke behovet for undervisning og opplæring av 

helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister innen helseregionen. 

Dette inkluderer oppgaver knyttet til alle helsefaglige utdanninger på høyere nivå, og grunnutdanning innen medisin, 

psykologi og farmasi.  Helseutdanninger på videregående skole kommer til Helse Nord som lærlinger. 

Oppgavene innen utdanning har mange sider. Kvalitativt: å bidra til godt kvalitativt innhold, læringsmål osv. Kvantitativt: å 

gi praksisplass til alle som skal ha det, og avvikle dette også på en god logistisk måte. Det må samarbeides godt lokalt 

mellom helseforetak og utdanningsinstitusjonene, og det må samarbeides på overordnet strategisk nivå for de oppgavene 

som krever foretaksovergripende tiltak og samarbeid. 

Videregående opplæring  

Ambulansearbeidere, helsefagarbeidere, portører, barn– og ungdomsarbeidere, ortopedteknikere, apotekteknikere og 

helsesekretærer, er alle utdanninger på videregående nivå, som kan søke jobb i sykehus. De to første årene av 

utdanningen er som regel en kombinasjon av videregående skole og praksisperioder i helseforetakene.  De to siste årene 

søker kandidaten på utlyste stillinger, og ansettes som lærling i en godkjent lærebedrift.  Læretiden avsluttes med en 

fagprøve som ved bestått gir godkjenning som fagarbeider i det aktuelle faget. Helsesekretærer og apotekteknikere går 

ikke opp til fagprøve, men kan søke autorisasjon når de er ferdige med sin utdanning. 

Det finnes noen få tilfeller av andre yrkesfag som elektrikerlærlinger og institusjonskokk i sykehus, men de største 

gruppene som utdannes i Helse Nord er helsefagarbeidere, portører, ambulansearbeidere og helsesekretærer. De fleste 

av disse yrkesfaglige utdanningene kan også bygges på med en ettårig fagskoleutdanning innen tema som barn- og 

barsel, ernæring, psykisk helse og rus, sterilforsyning og helseadministrasjon for å nevne noen.  

Helse Nord har gjennomført regionale tiltak for å øke andelen lærlinger, noe som blant annet har ført til en økning på 

nærmere 50 % på inntak av lærlinger til helsearbeiderfaget.  Sykehusene i Helse Nord har i 2018 i sum 132 lærlinger. Den 

økte satsningen på lærlingeordningen har bidratt til å øke andelen kvalifiserte fagarbeidere, som med sin praktiske 

erfaring kan fylle mange viktige funksjoner i våre sykehus.  

Status i dag er at en svært liten andel av sykehusenes lærlinger ansettes i faste hele stillinger, når de etter to år i praksis 

fullfører med fagbrev. Sett i sammenheng med økende rekrutteringsutfordringer og høy turnover på sykepleierstillinger, 

kombinert med stor avgang på grunn av alder på hjelpepleiere, kan personell med disse yrkesfaglige utdanningene 

utgjøre et potensiale for å løse noen av framtidens bemanningsutfordringer. Portører og helsesekretærer er andre 

eksempler på personell med videregående utdanning som i større grad kan benyttes som avlastende støttepersonell som 

kan bidra til å frigjøre mer tid til pasientbehandling for andre yrkesgrupper som leger og sykepleiere. 

Helsefagene på universitetene 

Dette gjelder utdanningene sykepleie, radiografi, bioingeniør, ergoterapi og vernepleie, i tillegg til ABIOK (anestesi-, akutt- 

barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleiespesialisering). Det er obligatorisk praksis i sykehus for sykepleie, 

radiografi, bioingeniør, hvorav sykepleie er det store volumet. Antallet studenter som skal i praksis i Nord-Norge avgjøres 

av Kunnskapsdepartementets måltall for opptak, og i oppdragsdokumentet for 2018 er kandidatmåltallet 613 studenter i 

sykepleie, 24 i radiografi og 20 for bioingeniører, 76 for ABIOK og 20 for jordmorstudiet. Øvrige studier har ikke 

obligatorisk praksis i helseforetak. 

Turnus – fysioterapi 

Denne gruppen skal ha turnustjeneste i foretakene, noe som administreres av Helsedirektoratet. 

Medisin, psykologi og farmasi 

For disse studiene er måltallene 84, 39 og 25 for 2018. Medisinstudiets praksis er nå spredt betydelig mer desentralt enn 

for noen år siden. Studentene har praksis gjennom hele studiet, og 20-25 studenter tar hele 5. og 6.året, med mye 

praksisundervisning, ved Nordlandssykehuset, og 6-10 studenter skal likeledes ta de to siste årene i Finnmark. 

Legespesialistutdannelsen (LIS)  

Med den nye spesialistforskriften plasseres ansvaret for utdanningen tydelig hos hhv. nasjonale helsemyndigheter og den 

utøvende tjenesten. I tillegg til endrede og tydeligere ansvarsforhold innebærer omleggingen at spesialistgodkjenning ikke 

lenger baseres på tjenestetid og utførte aktiviteter, men på vurdering av legens kompetanse i form av oppnådde 

læringsmål. Veiledning, supervisjon og formell dokumentasjon gis en vesentlig større plass enn i tidligere ordning og vil 

kreve at helseforetakene avsetter ressurser til dette arbeidet. 
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I den nye spesialistutdanningen er hvert helseforetak definert som utdanningsvirksomhet, og det er den enkelte 

utdanningsvirksomhet som blir godkjent for å utdanne legespesialister. Et forskriftsfestet krav er at en vesentlig del av 

læringsmålene skal oppnås i helseforetaket, mens helseforetaket kan inngå avtaler med andre aktører (f. eks. andre 

helseforetak, avtalespesialister, private institusjoner, frivillige organisasjoner) om læringsmål som ikke kan oppnås i 

foretaket. I Helse Nord vil det være nødvendig med en stor grad av regional koordinering for at våre små helseforetak skal 

kunne oppnå godkjenning som utdanningsvirksomheter. Leger i spesialisering skal være tilsatt i en godkjent 

utdanningsvirksomhet. Det at våre helseforetak oppnår og beholder de nødvendige godkjenningene, vurderes som 

avgjørende for å sikre rekruttering av leger. 

3.7 Forskning og innovasjon 

3.7.1 Forskning 

Knyttet til forskning har både RHF-et og HF-ene økt ressursbruken betydelig i perioden 2002-2018. Forskningsmidler 
består av tildeling fra RHF-et, egne midler og andre eksterne midler. Om lag 115 MNOK ble i 2018 tildelt fra RHFet til 
prosjekter i åpen konkurranse, og ytterligere 30 MNOK ble brukt til direkte og strategiske tiltak til forskning. 
Forskningsstrategien har 14 hovedområder som det kan søkes innen. 

RHF-et finansierer både forskningsprosjekt, infrastruktur, forskningslederstillinger for noen prioriterte områder og stillinger 
innen forskningsstøtte, inkludert finansiering av 50-80 % stilling i alle helseforetak for faglig forskningsleder eller lignende, 
som også er kontaktpunktet mot forskningsadministrasjonen i RHF-et.  

 Forskningsaktivitet målt i antall publiseringer for Helse Nord er oppsummert i Feil! Fant ikke referansekilden.15: 

Enhet Antall artikler (og antologier) 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  327 

Finnmarkssykehuset HF 19 

Sykehusapotek Nord HF 6 

Nordlandssykehuset HF 89 

Helgelandssykehuset HF 16 

Helse Nord RHF  49 

Helse Nord SKDE 45 

Tabell 5: Forskningsaktivitet 2017 

Det totale antallet publikasjoner i regionen har økt for 2017. De andre regionene har også opplevd en økning i samme 
periode. Forskningspoengene, som regnes ut etter antall publikasjonspoeng og finansieringspoeng, har gått ned for Helse 
Nord fra 2015 til 201616.  

Knyttet til forskning bruker Helse Nord noe mer forskningsmidler enn Helse Midt-Norge17 og mindre enn Helse Vest og 
Helse Sør-Øst18, målt som kostnader til forskning som andel av driftskostnader.  

3.7.2 Innovasjon 

Knyttet til innovasjon ble det i 2017 for første gang lyst ut innovasjonsmidler. Fem prosjekter fikk tildeling. Det er også gitt 
midler til et strategisk prosjekt om droner i helseberedskap, og det er jobbet med innføring av innovasjonsregistrerings-
system på UNN HF. 5% av det totale forskningsbudsjettet skal gå til innovasjon inneværende strategiperiode, hvorav det 
ble gjennomført med halvårseffekt (om lag 3,5 mill kr) i 2017. 

Det overordnede innovasjonsarbeidet foregår i regionalt innovasjonsnettverk, foruten i RHF-et. Nettverket bygger på 
forskningslederforumet og innovasjonsmiljøet ved UNN. Det arbeides med å utvide forumet med flere personer som 
jobber dedikert med innovasjon i hvert foretak. Flere av foretakene mangler egne dedikerte ressurser per i dag.     

Knyttet til innovasjonsarbeid er opplevelsen i Helse Nord at de andre regionene har kommet lengre når det gjelder 
strukturert arbeid med innovasjon19.  

                                                

15 http://www.cristin.no/cristin/statistikk/nvi/ 
16 Se HODs sider om målesystemet. 2017-tallene er ikke lagt ut pr dato 
17 Der regnskapsførers antakeligvis mer av kostnadene på universitetet 
18 NIFU 
19 Basert på kommunikasjon med regionene 

http://www.cristin.no/cristin/statistikk/nvi/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning/id446980/
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Det arbeides med å etablere indikatorer knyttet til innovasjonsaktivitet og innføre dette i alle helseforetak. 

3.8 Økonomi 

Helse Nord har siden 2010 hatt god budsjettdisiplin og positive resultater. Gjennomsnittlig resultatgrad i perioden 2010 til 

2017 har ligget på 4 % årlig. Behovet for å budsjettere med overskudd er begrunnet i at foretaksgruppen har hatt og har 

høy byggeaktivitet. Kostnadsnivået på somatisk aktivitet er høyt sammenlignet med andre regioner, og har økt med 2 % 

fra 2012 til 2016 (Figur 8). Dette skjer samtidig som kostnadsnivået i Helse Midt Norge er uendret og går ned i Helse Vest 

og Helse Sør Øst.  

 

Justert for strukturforskjeller, knyttet til spredt bosettingsmønster og antatt høyere faste kostnader per pasient på grunn av 

mer spredt akuttberedskap20, så reduseres justert kostnadsnivå for Helse Nord med 7 % per DRG i 2016 (Figur 8Feil! 

Fant ikke referansekilden.). Kostnadsnivået er imidlertid fremdeles 15 % høyere enn det i Helse Sør-Øst etter justering 

for slike forhold.  

Produktivitetsutviklingen i perioden 2012-2016 er negativ i Helse Nord, illustrert ved en økning i kostnader per DRG poeng 

på 2 % (Figur 9). Samlet for landet øker produktiviteten. I den samme perioden har gjennomsnittlig inntektsvekst (4,1 %) 

vært lavere enn gjennomsnittlig kostnadsvekst (4,3 %). Det er ikke en bærekraftig utvikling, og for å snu denne utviklingen 

må det framkomme større effekter av forbedringsarbeidet.  

I Helse Nord er det tatt igjen et stort vedlikeholdsgap gjennom investering i nye bygg/renovering. Det innebærer at det 

framover tas høyde for forholdsvis mer vedlikehold, og mindre behov for investeringer. Det er en risiko for at det ikke er 

satt av nok til vedlikehold.  

Selv om det er et budsjettert økonomisk handlingsrom på 162 MNOK i 2019 stigende til 590 MNOK i 2022, er store deler 

av dette disponert gjennom vedtak i styresak 54-2017 (Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025), 

                                                

20 Helsedirektoratet - Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2012-2016 - Analysenotat 15/17 SAMDATA 
Spesialisthelsetjenesten (Pedersen, 2017) 

Figur 9: Utvikling i kostnadsnivå fra 2012 til 2016 dekomponert i aktivitets- og kostnadseffekt (%). Kilde: SAMDATA 

Spesialisthelsetjenesten – Somatikk – Produktivitet (2017) 

Figur 8: Utvikling i kostnadsnivå per DRG og effekt av justering for strukturforskjeller for 2016. Kilde: SAMDATA 

Spesialisthelsetjenesten – Somatikk – Produktivitet (2017)  
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samt etterfølgende beslutninger og ekstern påførte forhold. Rest til disposisjon etter kjente disponeringer er 5 MNOK i 

2019 stigende til 114 MNOK i 2022. Imidlertid må det også tas høyde for ukjente kostnader som kan oppstå.  

I det budsjetterte handlingsrommet er det forventet at pågående arbeidet med blant annet klinisk farmasi, pasientreiser og 

færre pasientskader med vil gi et samlet gevinstuttak fra helseforetakene på 100 MNOK i perioden 2019-2022.  

 

Likviditetsbeholdningen inn i 2018 er 1,38 Mrd NOK. Dette er omtrent 1 mrd over budsjett, noe som skyldes etterslep i 

investeringene. Det er planlagt investeringer i alle foretak, spesielt Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og UNN, 

på til sammen 1,413 Mrd NOK i gjennomsnitt per år fram til 2025. Selv innenfor budsjetterte rammer vil likviditets-

beholdningen gradvis reduseres på grunn av investeringsnivået og bli negativ i 2023, gitt budsjettert utvikling (Figur 10).  

3.9 Teknologi 

Helsedata 

I så stor grad som lovverket tillater har informasjon blitt lagret i felles databaser. Lovmessige begrensninger innebærer 

også at store deler av klinisk informasjon ikke kan lagres i slike felles databaser. Strategien i Helse Nord er å velge like 

systemer fra samme systemleverandører slik at det er mulig å konsolidere informasjon når juridiske rammebetingelser 

tillater det. Data lagres fortsatt i en form som er vanskelig søkbar21 med dagens løsninger, og pasientinformasjon 

tilgjengelig ved sykehusene deles ikke med den kommunale tjenesten eller fastleger/avtalespesialister/private, og vice 

versa.   

Digitalisering 

Systemene i Helse Nord er samlet og bruken av disse er i økende grad likeartet. Fortsatt er imidlertid papiret og telefonen 

i stor utstrekning i bruk på sykehusene og i samhandlingen mellom nivåene.  Flere av systemene på sykehusene 

representerer i stor grad dokumentasjon av hva som er gjort og fungerer ikke som en pressestøtte for klinikere. Viktige 

medikamentelle data deles ikke på en hensiktsmessig måte mellom behandlingsnivå, som fører til økt risiko for 

feilmedisinering og beslutninger basert på ufullstendig beslutningsgrunnlag. Pasientlogistikken ved timebooking, 

innkalling, endringer, opphold, utskriving og oppfølgning er fortsatt kjennetegnet av høy grad av arbeidskrevende manuelle 

rutiner. I 2015 var det hele 15,7% av pasientene i Helse Nord som ikke møtte til timen, noe som kan tyde på at systemene 

for ombooking og pasientkommunikasjon er for lite fleksible. 

Pasientens helsevesen 

Tradisjonelt har pasienter hatt en for liten involvering i egen sykdom. Helse Nord er i front på utviklingen av digitale 

pasienttjenester i Norge. Min pasientjournal - en tjeneste hvor pasienter kan logge inn på den nasjonale helseportalen 

helsenorge.no og lese sin sykehusjournal - ble lansert 10. desember 2015 som den første tjenesten i landet som gir 

pasienter nærmest full digital tilgang til egen journal i Helse Nords største og viktigste system. Nesten alle (96,8%) 

pasientene som har brukt tjenesten sier at de vil bruke den seinere, og 89,3% vil anbefale den til andre. Men fortsatt er 

pasienten en for passiv mottager av informasjon og ikke en aktiv part slik det er ønskelig av både sektoren og nåværende 

regjering. Pasienten må i sterkere grad inviteres inn for å ta en mer fremtredende rolle og ansvar for egen helse og 

sykdom.   

 

                                                

21 Ustrukturert data 

Figur 10: Likviditetsbeholdning og –bevegelser Helse Nord, inkludert budsjettert beholdning fra 2018. Kilde: Plan for 

Helse Nord 2018 – 2021 (2017) 
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Pågående tiltak 2017-2021 

 Sentral digital brevløsning og varsling 

 Innsjekk / utsjekk og kø-administrasjon 

 Forbedring av tjenester i drift 

 Timebooking 

 Digitale skjema 

 Samhandlingsarenaer 

Utfordringer 

Det gjøres noe strategisk arbeid i foretakene knyttet til teknologi22. Det mangler imidlertid en overordnet strategi og plan i 

Helse Nord for å realisere gevinstene av kompleks og lovende teknologi på en forsvarlig måte. Det representerer i seg 

selv en utfordring for hvorledes Helse Nord skal posisjonere seg i forhold til de nasjonale utviklingstrender. Det er behov 

for større teknologiforståelse blant beslutningstakere i Helse Nord, for å kunne ta gode beslutninger knyttet til 

rammebetingelser i regionen og implementering av nye løsninger. 

3.10 Bygg og kapasitet 

3.10.1 Tilstand 

Ved siste kartlegging av tilstand på bygg og anlegg i 2015 ble det samlede etterslepet til vedlikehold vurdert til 4,5 mrd. 

kroner inkl. mva. og inklusive boliger. Ved utgangen av 2017 antas dette etterslepet å være redusert til 3 mrd. kroner. En 

betydelig del av etterslepet vil håndteres gjennom pågående og kommende investeringer i nybygg og renoveringer, men 

det vil fortsatt gjenstå en stor del som må tas over driftsbudsjett. Historikken viser at HF-ene i for liten grad setter av 

tilstrekkelig ressurser til vedlikehold. I tillegg å skulle dekke inn allerede påløpt etterslep over eksisterende budsjett, viser 

seg å være enda mer krevende.  

3.10.2 Bygg under oppføring og planlagte byggeprosjekter 

Finnmarkssykehuset Kirkenes åpnes 2. halvår 2018. Alta nærsykehus og Samisk helsepark er under bygging, og skal stå 

ferdig i 2019. Foretaket er ferdig med konseptfase for Finnmarksykehuset Hammerfest og vil gå videre med 

forprosjektering i 2018.  

Ved UNN Tromsø pågår bygging og renovering av Breivika som skal være ferdig i 2018. Nytt anlegg for Psykisk helsevern 

– idefasen var ferdig 2017, og konseptfasen planlagt fra 2019. Planleggingen av sykehuset i Narvik er inne i 

en klargjørende fase før oppstart av forprosjektet i 2018. Sykehuset skal etter planen være ferdig med bygging i 2022. 

Nordlandssykehuset Bodø er nå inne i siste del av byggefasen med renovering av høyblokken. Den skal stå ferdig i 2020. 

Ny behandlingsfløy og nytt inngangsparti ble åpnet i 2016.   

Idéfasen for Helgelandssykehuset har pågått siden 2017 med vurderinger av struktur og lokalisering.  Alternativer som 

skal med videre inn i konseptfasen avgjøres primo 2019. 

3.10.3 Kapasitet 

Det finnes ingen samlet oppdatert oversikt over dagens romkapasiteter i Helse Nord verken hos Helse Nord selv eller i 

den nasjonale rom-databasen administrert av Sykehusbygg.  Kapasiteter er gjerne dynamiske størrelser der rommene 

omdisponeres avhengig av behov.  For eksempel har mange sykehus gjort om sengerom til bruk som poliklinikk, 

pasienthotell eller kontorer. Det brukes gjerne også flere definisjoner på sengetall, noe som gjør det vanskelig å 

presentere statistikk på området.  I figuren nedenfor er det brukt begrepet «effektive senger», det vil si hvor mange senger 

som i gjennomsnitt er bemannet i løpet av året. 

                                                

22 For eksempel E-helse strategi Finnmarkssykehuset 2018 - 2023 
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Tall på effektive senger fra Helsedirektoratet viser at Helse Nord bruker sykehussenger i et langt større omfang enn resten 

av landet og at variasjonen i sengebruk er stor mellom foretakene i regionen (Figur 11).  

 

 

 

 

Figur 11: Utvikling effektive senger per 1000 innbygger (2012-2016). Fordeling per foretak for 2016 Helse Nord 
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4. Overordnede strategier og føringer 

Førende dokumenter har implikasjoner for hvordan Helse Nord skal forberede seg på framtiden. Dette gjelder for 

eksempel nasjonal helse- og sykehusplan og Helse Nords egne strategier og plandokumenter. Mange føringer omfatter 

arbeidsform, organisering og forbedringsarbeid. Det er flere forhold her som utviklingsplanen må forholde seg til og som 

derfor omtales kort her.  Fokuset er satt på de områdene som i stor grad påvirker Helse Nord på lang sikt.    

4.1 Nasjonal helse- og sykehusplan 

Det er syv overordnede målsetninger i Nasjonal helse- og sykehusplan (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Disse 

målsetningene forteller noe om retningen det forventes at helsetilbudet vil utvikle seg fremover. De syv er: 

 skape pasientens helsetjeneste 

 prioritere tilbudet innenfor psykisk helse og rusbehandling 

 fornye, forenkle og forbedre tjenestene 

 bidra til nok helsepersonell med riktig kompetanse 

 styrke kvalitet og pasientsikkerhet og stille tydelige faglige krav til sykehusene 

 bedre oppgavedelingen og samarbeidet mellom sykehusene 

 styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 

Planen peker på at utfordringsbildet er omfattende, og at det ikke er bærekraftig å fortsette å levere helsetjenester som i 

dag. Helsesystemet oppleves som uoversiktlig både for ansatte og brukerne. Helsepersonell sier de ofte sinkes av IKT-

systemer som ikke henger sammen, og at de får for lite hjelp til administrativt arbeid. Pasienter som er i kontakt med flere 

deler av helsetjenesten, opplever at den ikke henger sammen.  

Helsetjenesten må bli bedre på oppgavedeling, samhandling og sammenheng i pasientbehandlingen. Pasienten skal 

medvirke i utforming av tjenesten og delta i valg av egen behandling. Helsetjenesten skal møte pasienten med vennlighet 

og respekt. Endringene innebærer behov for endring av kultur, holdninger, organisering og ledelse. Pasienter og 

pårørende skal mobiliseres som drivkrefter for å gjennomføre endringer. Nærhet mellom pasient og sykehus er et viktig 

prinsipp også for framtiden, men det må tenkes nytt rundt hvordan fagfolk arbeider sammen for å sikre tilstrekkelig 

kompetanse.  

 Det legges opp til at pasienter skal delta aktivt i beslutning om egne behandlingsvalg. Det innebærer enkel 

tilgang og kontroll med egen pasientinformasjon, og utvikling av verktøy som gjør det mulig for pasient og 

evaluere valg, selv og sammen med helsepersonell 

 For hele helsetjenesten så er det et mål om å bruke mer moderne IKT-løsninger. Det skal arbeides med 

løsninger som støtter gode arbeidsprosesser og pasientforløp, og det forventes større bruk av IKT i opplæring av 

helsepersonell ved hjelp av e-læring og simulatortrening for å styrke ferdigheter og kompetanse  

 Det skal innføres tiltak på tvers av helseforetakene for å utnytte ledig kapasitet 

 Det skal utvikles forpliktende nettverk mellom sykehus og helseforetak i regionene, som skal sikre 

hensiktsmessig oppgavedeling 

 Det forventes strengere kontroll med behandlingene som gjennomføres, hvor noen av de samles på få steder i 

regionene som er godkjent av Helsedirektoratet. Akuttfunksjon skal sikre lokal beredskap, og funksjoner skal 

samles når det er nødvendig av hensyn til kvalitet. Det skisseres også at færre steder skal ha akuttkirurgi i 

framtiden 

 Det skal arbeides for å styrke samhandling med private tjenesteleverandører    

Dette er ikke en uttømmende gjennomgang, men et overblikk over de føringene som påvirker Helse Nord på lang sikt, og 

som derfor Helse Nord må bidra til å omsette i konkrete løsninger.   

4.2 Helse Nords strategi 

Pasienter i Helse Nord skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse 

Nord. Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Som hovedstrategi velger Helse Nord 

samarbeid mellom enheter og nivåer. I strategien er det flere føringer, hvor noen er spesielt relevante for arbeidet med 

utviklingsplanen: 

 Gi flere tilgang til spesialisthelsetjenester nærmere hjemmet ved bruk av ambulerende spesialister og gjennom 

telemedisinske tjenester 

 Organisere og samordne elektiv virksomhet slik at den samlede ressursutnyttelse og prioritering blir bedre 
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 Utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 

 Videreutvikle desentraliserte utdanningsmodeller og legge til rette for IKT-baserte undervisnings- veilednings- og 

oppdateringsformer 

 Etablere strategiske og operative samhandlingsarenaer mellom første- og andrelinjen 

 Etablere faglige nettverk mellom personell fra første- og andrelinjen 

 Legge til rette for samarbeid med førstelinjen om utvidede sykestuefunksjoner 

 Generelt samarbeid om prosjektrettet utviklingsarbeid mellom nivåene med sikte på implementering av løsninger 

som er til felles beste 

 Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for å bedre tilgjengelighet 

og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 

 Ta et betydelig medansvar for å kople sammen primærhelsetjenesten og de privatpraktiserende spesialister med 

helseforetakene gjennom Nordnorsk helsenett 

Dette er ikke en uttømmende gjennomgang, men et overblikk over føringene i strategien som setter langsiktig retning. 

Hele strategien finnes igjen i vedlegg til rapporten.  

4.3 Plan Helse Nord 2018 – 2021 

Plan for Helse Nord 2018-2021, med rullering av investeringsplan 2018-2025, er et verktøy som prioriterer ressurser for å 

bidra til oppnåelse av foretaksgruppens langsiktige mål. Det er gode momenter i dette arbeidet utviklingsplanen bør bygge 

videre på. 

Det arbeides mot at tjenesten skal være nært der folk bor, kombinert med å samle oppgaver som krever høyspesialisert 

kompetanse. Utvikling og forbedring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom brukerne, sykehusene, 

kommunene og andre som yter helsetjenester. Arbeidet med felles innføring av kliniske system ferdigstilles våren 2017. 

Prosjektet avløses av et nytt program for innføring av nye løsninger (DIPS Arena) og elektronisk medikasjon og kurve. På 

lang sikt er målsettingen at medikamentrelaterte avvik skal reduseres med 50 %. Det prioriteres investeringsmidler til å 

etablere moderne driftsmiljø i de nye datasentralene, til å styrke informasjonssikkerheten og til videre utvikling av digitale 

innbyggertjenester. Det er lagt inn rammer til bygging av nye sykehus i Hammerfest, Narvik og på Helgeland. Nye lokaler 

til psykisk helsevern og rus i Tromsø er lagt inn i planen med mulig start i 2023.  

I perioden skal det særlig prioriteres: 1) arbeide med å redusere unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelsen, gjennom å 

iverksette forbedringstiltak som reduserer flaskehalser og øker kapasitet og prioritere tjenester, slik at hele landsdelen får 

et likeverdig tilbud, 2) arbeid med psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, gjennom økning i frivillig bruk av tilbudet 

og lokal tilstedeværelse. Det skal være større vekst i tjenester i PHV/TSB enn i somatikken, og 3) arbeid med bedre 

kvalitet og pasientsikkerhet, som blant annet innebærer omstilling mot primærhelsetjenesten. Helse Nord skal bidra til at 

en større del av tjenestene ytes i kommunene, understøtte helhetlig pasientforløp mellom spesialist og kommune-

helsetjeneste og styrke forebyggende arbeid. Det skal ikke gjennomføres overføringer før kommunene er i stand til å 

håndtere de nye oppgavene.  

Bruken av Helse Nords felles kvalitetssystem, og nytteeffekten av prosedyrearbeid og avvikshåndtering, skal forbedres. 

Det skal arbeides videre med automatisert datafangst gjennom ASJ (Automatisert Strukturert Journalgjennomgang) til 

bruk i rapportering og forbedringsarbeid, og vurdere dette også for flere områder.  

Det skal vurderes å lyse ut «såkornsmidler» til å gjennomføre mindre lokale kvalitetsforbedringsprosjekter utformet av 

klinisk personell i helseforetakene. 

4.4 Oppdragsdokumentet 2018 

Oppdragsdokumentet er departementets «bestilling» til Helse Nord RHF for inneværende år.  Helse Nord RHF skal 

innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål som også må sies å ha et langsiktig 

perspektiv: 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

 



 

25  

5.  Utviklingstrekk og framskrivning  

5.1 Hva er trendene? 

Utviklingen innen medisin og teknologi går raskt og gjør det vanskeligere enn noen gang å planlegge for fremtiden.  Helse 

Nord skal dessuten gi innhold til målet om å skape pasientens helsetjeneste slik dette er tydeliggjort gjennom nasjonal 

helse- og sykehusplan:   

«Pasienten skal medvirke i utformingen av tjenesten, delta i valg av egen behandling og få bedre muligheter til å mestre 

eget liv. Målet er at pasientene ikke skal vente på utredning og behandling utover det som er medisinsk nødvendig. 

Helsetjenesten skal møte pasienten med vennlighet og respekt og ta ansvar for helhet, sammenheng og gjennomføring av 

behandlingen. Det skal være åpenhet om kvalitet. Kravene til kvalitet skal være like, uavhengig av region, behandlingssted 

eller hvem som utfører tjenesten. Det forutsetter at pasientene har tilgang på god informasjon når de trenger det, og 

samhandler med helsetjenesten gjennom enkle, gode og trygge elektroniske løsninger. Pasientene skal møte dyktige 

fagfolk som er godt kvalifisert for oppgaven alle steder i helsetjenesten.»  

I utviklingen av fremtidens spesialisthelsetjeneste vil blant annet følgende forhold være av stor betydning: 

 Pasientperspektivet vil styrkes med tydelig fokus på pasientsikkerhet og pasientmedvirkning. Pasientene vil stille 

større krav til tilgjengelighet, valgfrihet og åpenhet, med mulighet til å vurdere kvalitet. 

 Sykdomspanorama vil forandres på grunn av den demografiske utviklingen hvor en stadig eldre befolkning gir 

økning i antall pasienter med kreft og kroniske sykdommer. Forbedrede behandlingsmetoder vil skape nye behov 

hos pasientene som har kroniske sykdommer og/eller invalidiserende og behandlingskrevende restsymptomer. 

 Den raske kunnskapsutviklingen med tilgang til og behov for å lære nye teknikker og behandlingsmetoder vil 

fortsette. Minimalinvasiv teknikk og intervensjonsbehandling vil erstatte åpen kirurgi og medfører også at 

sykdomsprosesser kan stoppes tidligere med mindre konsekvens (hjerneslag og hjerteinfarkt). 

 Informasjonsteknologiens raske utvikling skaper mulighet for nye arbeidsmetoder som gir økt mulighet for bedre 

kvalitet i utredning, behandling og observasjon, bedre evaluering og oppfølging av resultater, informasjon og 

kommunikasjon mellom pasient/pårørende og aktørene i helsetjenestene, samt økt pasientsikkerhet. 

Samfunnsøkonomisk Analyse AS leverte i januar 2018 en rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet der de forsøker å se 

nærmere på de trendene vi står overfor og hvilke konsekvenser dette har for fremtidige bemanningsbehov (Helse-Norge 

2040 – Hvordan vil framtiden bli; Rapport 1-2018).  De påpeker at noen trender er relativt sikre, mens andre er mer usikre. 

5.1.1 Sikre trender 

Det vil være en sterk økning i antall og andel eldre, og vekst i flere type lidelser, som sansetap, hjerte- og karsykdommer, 

hjerneslag, kreft, slitasjesykdommer i muskel og skjelett, diabetes type 2, urinlekkasje, KOLS, og alderspsykiatriske 

sykdommer som depresjon og demens. Flere vil overleve sykdom og flere vil leve med kroniske lidelser.  

Det vil bli flere personer med mer enn én kronisk sykdom, som har høyere dødelighet, mer innleggelse i sykehus og 

lengre sykehusopphold.  

Urbanisering forventes å fortsette, og den forventes å være sterkere for yngre personer enn for eldre. Det vil føre 

reduksjon i andelen av omsorgsarbeidet som gjøres av nær familie - såkalt ulønnet omsorg.  

Teknologisk utvikling har vært den viktigste endringsfaktoren for produktivitetsvekst. Det har vært en eksponentiell trend, 

og denne forventes å fortsette slik at betydningen av teknologisk utvikling blir stadig større.  

5.1.2 Mer usikre trender 

Det knytter seg stor usikkerhet til finansieringen av helse- og omsorgssektoren, offentlig sektors evne til å ta i bruk 

teknologiske løsninger, og samhandling med primærhelsetjenesten.  

Det har til nå eksistert en tverrpolitisk enigheten om at majoriteten av helse- og omsorgstjenestene skal finansieres av det 

offentlige. Dette er tidligere muliggjort av økonomisk vekst og et stadig økende inntektsgrunnlag til offentlig disposisjon. 

Fremover er det sannsynlig at inntektsveksten fra tradisjonelle vekstnæringer faller, samtidig som en mindre andel av 

befolkningen er i arbeid (og betaler skatt). Det vil føre til lavere inntekt for samtlige sektorer. For å opprettholde en 

inntektsvekst som vokser i takt med aktivitetsveksten, må andelen av offentlig disponering til helse- og omsorgssektoren 

øke på bekostning av andre sektorer.  
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For at en slik inntektsvekst opprettholdes taler blant annet at en økt andel av de som stemmer i valg er i kontakt med 

helse- og omsorgssektoren, og vil stemme for å øke denne sektorens innflytelse. På den annen side er det sektorer som 

kan forventes å kreve mer i framtiden, som klima- og miljø, og dermed reduserer sannsynligheten for en slik inntektsvekst. 

Selv om det er usikkerhet knyttet til utviklingen, er det flere faktorer som taler for at inntektsveksten ikke vil følge 

aktivitetsveksten framover, slik den har gjort tidligere. Det vil sannsynligvis føre til mindre økonomisk handlingsrom for 

helseforetakene.  

Veksten i arbeidsbesparende og velferdsfremmende teknologi forventes å fortsette. Private aktører forventes å drive 

utvikling og innovasjon, og ta i bruk nye løsninger. Usikkerhet er knyttet til det offentliges evne til å ta i bruk slike løsninger. 

Kompliserte beslutningsprosesser og flere hensyn som gjør seg gjeldende når beslutningstakere vurderer innfasing av ny 

teknologi, har historisk ført til moderat tempo i anvendelse av nye teknologiske løsninger. Dersom arbeidsprosessene 

knyttet til å ta i bruk nye teknologiske løsninger forblir de samme, forventes det at evnen til å ta i bruk nye løsninger også 

forblir uendret. Selv om det er usikkerhet knyttet til utviklingen, foreligger det ikke tiltak som tyder på at det offentliges evne 

til å ta i bruk løsninger skal forbedres, noe som taler for at innfasing av ny teknologi vil foregå i et moderat tempo også i 

framtiden. 

Det forventes bedre organisering av helse- og omsorgstjenester på tvers av forvaltningsnivå, noe som forventes å ha stor 

effekt på ressursbruk. Det har imidlertid vært et mål lenge, og ettersom man ikke har lykkes tidligere er det knyttet 

usikkerhet til evnen til å gjennomføre slike organisatoriske endringer framover. Det foregår i dag flere tiltak for å få til 

denne endringen, som øker sannsynligheten for at forvaltningsnivåene kommer til å samhandle bedre framover. Det 

forventes derfor at forvaltningsnivåene kommer til å lykkes i sitt arbeid med bedre organisering og koordinering.  

5.2 Framskrevet aktivitet til 2035 

Helse Nord må altså planlegge framtiden med en betydelig grad av usikkerhet og innenfor de rammer som settes av 

nasjonale myndigheter.  De regionale helseforetakene er bedt om å bruke nasjonale modeller for fastsettelse av det 

framtidige aktivitetsnivå, kapasitetsbehov og bemanningsnivå.  Disse framskrivningene er nærmere beskrevet her, 

inkludert den usikkerhet som er knyttet til en slik tilnærming.  For flere detaljer henvises til kap 8. 

5.2.1 Framskrivningsmetodikk  

Aktivitetsnivået i 2035 er framskrevet med utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå, justert for befolkningsvekst, 

sykdomsutvikling og effekten av forventede effektiviseringstiltak.  Framskrivingene er gjennomført av Sykehusbygg, 

basert på aktivitetsdata fra Norsk pasientregister, demografiske framskrivinger fra SSB og kvalitative justeringer for 

utvikling innenfor hver pasientkategori (ICD-10-kategori) utarbeidet av faglige arbeidsgrupper.  

De kvalitative endringene som gjøres for hver pasientkategori tar høyde for endringer i behandlingsmetode, 

etterspørselsvekst, effektivisering, overgang til dagbehandling/poliklinikk og pasienthotell og overføringer av oppgaver til 

primærhelsetjenesten i tråd med nasjonale føringer.  

Det er brukt de samme forutsetninger for alle HF-ene i framskrivingen. Det vil derfor være en liten forskjell i forhold til de 

lokale framskrivinger som allerede er gjort i forbindelse med de planlagte utbyggingsprosjektene i regionen.  De 

sistnevnte opererer delvis med andre forutsetninger for åpningstider, utnyttingsgrader og ambisjoner om hjemhenting av 

pasienter. Framskrivingene for somatikk er basert på aktivitetstall for 2015, som også er en kilde til avvik mot lokale 

framskrivinger som i hovedsak er basert på aktivitetstall fra 2014. Framskrivingene for PHV/TSB er basert på 2014 tall, 

og strekker seg til 2040.   
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5.2.2 Demografi  

Historisk utvikling har vist både befolkningsvekst og økt levealder i Norge. Det er en positiv utvikling som forventes å 

holde fram også i framtiden. I 2015 var det fem kommuner i Norge hvor andelen innbyggere over 67 år var over 25 %. 

Basert på framskrivingene til SSB vil det tallet øke til 106 kommuner i 2030.  

 

Framskrivingene til SSB viser at det for Helse Nord sitt område vil være en samlet befolkningsvekst på 7 % i perioden 

fram mot 2035. Brutt ned på aldersgrupper, illustrert i Figur 13, så er utviklingen slik at det er 2 % reduksjon i antall 

personer i alderen 0 til 59 år. Det innebærer at all vekst skjer i aldersgruppene 60 år og oppover. Det betyr 35 000 flere 

mennesker over 70 år, i en periode hvor den sysselsatte delen av befolkningen faller. Basert på SSB sine framskrivinger 

ser resten av landet i tilsvarende periode fram mot en 19 % befolkningsvekst, og en mer moderat vekst i andelen eldre 

sammenlignet med Helse Nord. 

 

5.2.3 Endringsfaktorer 

Hvordan ulike endringsfaktorer påvirker Helse Nord frem til 2035 er illustrert under i figur 14 eksemplifisert med 

utviklingen av antall liggedøgn som igjen definerer behovet for antall senger. Ren demografisk utvikling er isolert sett den 

faktoren som påvirker behovet for helsetjenester mest. Dette er drevet av vekst i antall eldre i befolkningen som også er 

den delen av befolkningen som etterspør helsetjenester i størst grad. Befolkningsutviklingen vil også føre til en vekst i 

behandlingsområdene som særlig treffer eldre, som hjerte- og karsykdommer, demens og kreft. I tillegg er det også 

Figur 12: Andel av befolkning 67 år og eldre i 2015 og framskrevet til 2030. Kilde: SSB 

Figur 13: Endring i vekst og alderssammensetning 2015-2035, Helse Nord. Kilde: SSB 
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vekst i lidelser knyttet til rus, psykiske helse og livsstilssykdommer som vil stille nye krav til hvordan tjenester utøves og 

følges opp. 

Evnen til å behandle nye sykdommer, nye behandlingsmetoder, nye legemidler og ny teknologi vil utvikles i raskere 

tempo enn tidligere. Det forventes ikke i seg selv å drive aktivitetsvekst i stor grad, men vil påvirke oppgaveløsing og 

behov for kompetanse.  

Endring i oppgavedeling forventes å ha betydelige effekter på aktivitetsnivået, gjennom bedre samhandling med 

kommunehelsetjenesten. Forventingen er at flere skal behandles i sine hjemkommuner, og derfor gjøre deler av 

kontakten med spesialisthelsetjenesten unødvendig. Til grunn for denne antagelsen ligger de vedtatte retningslinjene 

som gir kommunene et større ansvar for kronikere, palliasjon, rehabilitering, psykisk helsevern osv. Etter demografisk 

utvikling, er dette den faktoren som forventes å ha størst effekt på framtidig aktivitetsnivå i sykehusene. 

Endring i organisering av tjenestetilbudet er forventet gjennom en økt overføring fra døgn- til dagkirurgi og overføring fra 

medisinske døgnbehandlinger til polikliniske konsultasjoner. Som illustrert i figur 14, er det forventet at dette vil ha en 

aktivitetsreduserende effekt. Videre er det en forventing om at flere pasienter som oppfyller de riktige kriteriene, skal 

kunne benytte observasjonsposter og pasienthotell i større grad enn i dag. 

Rene effektiviseringstiltak forventes også å redusere aktivitetsnivået, for eksempel gjennom reduksjon av liggetiden. Det 

omfatter også evnen til å ta i bruk nye teknologiske løsninger som reduserer behovet for fysisk konsultasjon i sykehuset. 

For ytterliggere teknisk beskrivelse av framskrivningsmodellen og tallfesting av variabler som er brukt i framskrivingen, 

henvises til kapittel 8 i rapporten. 

5.2.4 Aktivitet 2035 

Resultatet av aktivitetsframskrivingen oppsummeres i dimensjonene døgnopphold, liggedøgn, dagopphold og polikliniske 

konsultasjoner. For somatikk vil den største veksten etter disse beregningene komme for dagbehandling og polikliniske 

konsultasjoner, på henholdsvis 49 % og 38 % (Figur 15). Vekst knytte til døgnopphold og liggedøgn er mer moderat, på 

henholdsvis 5 % og 13 %. Veksten fordeler seg relativt likt på foretakene, hvor det største unntaket er 

Helgelandssykehuset, som framskrives med en reduksjon i døgnopphold. For TSB/PHV er det ulik vekst for psykisk 

helsevern (PHV) for barn og unge og voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Størst vekst er forventet for 

dagbehandling og polikliniske konsultasjoner (Figur 16), akkurat som for somatikken. Det er forventet en mer moderat 

vekst i døgnopphold, og en reduksjon i liggedøgn.  

 

Figur 14: Trinnvis framskriving Helse Nord RHF – Liggedøgn. Kilde: Sykehusbygg (2017) 
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Figur 16: Aktivitetsframskrivinger – PHV Barn og unge, PHV voksne og TSB. Kilde: Sykehusbygg (2017) 

 

Figur 15: Aktivitetsframskrivng - Somatikk. Kilde: Sykehusbygg (2017) 
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5.2.5 Usikkerheten i tallene 

Tallgrunnlaget som er beskrevet over er som nevnt et resultatet av demografiske framskrivinger, epidemiologisk 

vurdering og en rekke kvalitative justeringer. Det er således mange trinn det kan være knyttet usikkerhet til her. Det må 

også nevnes at tallgrunnlaget tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå og framskriver dette, noe som betyr at dersom 

dagens nivå er for høyt/lavt, dagens nivå er for varierende, dagens nivå for poliklinisering er for lavt eller dagens 

funksjonsfordelinger er uhensiktsmessige, vil disse skjevheten til en viss grad videreføres.  Ikke minst innen psykiatrien 

er det flere erkjente utfordringer som det i dag jobbes med å rette opp, som gjennom denne tilnærmingen blir videreført. 

For å illustrere de forskjellige trinnene i framskrivningen kan vi se nærmere på den samlede utviklingen i antall liggedøgn 

i Helse Nord, se fig 14. Ren demografisk framskriving gir isolert sett en vekst på 139 tusen liggedøgn for regionen. 

Forventninger til aktivitetsvekst knyttet til evnen til å behandle nye sykdommer gir en forventet vekst på 15 tusen 

liggedøgn. Det er estimert en reduksjon i liggedøgn på til sammen 31 tusen liggedøgn gjennom overføring til dagkirurgi 

og poliklinikk, og 35 tusen i rene effektiviseringstiltak. Det estimeres at tjenester tilsvarende 45 tusen liggedøgn kan 

overføres til primærhelsetjenesten i en eller annen form. 

Det er det siste punktet om overføring av oppgaver til primærhelsetjenesten det kanskje knytter seg størst usikkerhet til. 

Dette dreier seg altså om framtidige oppgaver som etter dagens praksis ville gitt 45 tusen liggedøgn i sykehusene, men 

der oppgavene altså forventes ivaretatt på en eller annen måte av kommunehelsetjenesten.  Til grunn for denne 

antagelsen ligger de vedtatte retningslinjene som gir kommunene et større ansvar for kronikere, palliasjon, rehabilitering 

osv.  

Figur 17 viser effekten dersom overføringen til kommunen blir annerledes enn antatt. Det er ulik sats for overføring for 

hvert foretak, fra 9,06 % for UNN til 10,57 % for Helgelandssykehuset. Det kommer av at ulike pasientgrupper har ulikt 

potensiale for overføring, slik at forskjellene gjenspeiler forskjeller i foretakenes pasienter. Sensitivitetsanalysen viser at 

det gjør betydelig utslag dersom overføringen til kommunen blir større eller mindre enn antatt. For eksempel: dersom 

UNN ikke klarer å overføre noen aktiviteter som i utgangspunktet ville utløst liggedøgn for pasienten, til kommunene, så 

vil det tilsvare 20 648 liggedøgn mer enn estimert i framskrivingene som UNN må håndtere på en eller annen måte. 

Tilsvarende, dersom UNN klarer å overføre 12 % av disse pasientene til kommunene så resulterer det i 6 687 færre 

liggedøgn enn framskrevet. Det er viktig å understreke at kommunene ikke nødvendigvis trenger å ha egne senger 

Figur 17: Økning i antall liggedøgn per år og helseforetak som følge av endret omstilling mot primærhelsetjenesten. Kilde: 

Sykehusbygg (2017) 
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tilsvarende det antall liggedøgn som tas ned i sykehuset, men de må ta hånd om den aktiviteten som er beskrevet. Det 

kan til en viss grad håndteres av kommunene på andre måter enn å tilby egne senger. 

5.3 Kapasitetsbehov i 2035  

Behovet for senger, dagbehandlingsrom, poliklinikkrom og operasjonsstuer er beregnet basert på 
aktivitetsframskrivingene i kapitel 4.4.  Ved beregningen tas det utgangspunkt i forutsetninger om åpnings- og 
behandlingstider og utnyttelsesgrader. Det er utarbeidet et standardisert sett av disse faktorene som benyttes dersom 
det ikke er spesielle behov eller forhold som tilsier andre verdier for dette. I dette arbeidet er det brukt standardsatser for 
alle foretak i kapasitetsberegningen; kfr tabellen nedenfor (Feil! Fant ikke referansekilden.). 

 

Kapasitetsbærende rom Utnyttelsesgrad Drift dager/år Drift timer/dag Tid per aktivitet i minutter 

Døgnplass     

Normalseng 85 %    

Observasjonsplass 75 %    

Pasienthotellseng 75 %    

PHV &DPS 85 %    

PHBU 75 %    

TSB 80 %    

Dagplass  230 8 timer 1,5 timer 

Poliklinikkrom somatikk  230 8 timer 0,75 timer 

Poliklinikkrom PHV og TSB  230 6 timer 1,5 timer 

Operasjonsrom  230 8 timer 0,5 - 2,5 timer 

Tabell 6: Kapasitetsutnyttelse benyttet av Sykehusbygg i framskrivinger av aktivitet 

 

Oppsummert for regionen gir dette følgende rombehov i 2035 (2040 for PHV/TSB):  

Kapasitet Somatikk PHV voksne PHV barn og unge TSB 

Senger23 1 235 276 27 59 

Poliklinikkrom 235 230 123 22 

Operasjonsstuer 62 - - - 

Dagsenger 201 - - - 

Tabell 7: Oppsummert rombehov etter kapasitetsberegning 

Avvik mellom dette og de lokale framskrivninger beskrives i kapittel 7 - Beskrivelse av modeller og datagrunnlaget. 

                                                

23 Sum av normalsenger, observasjonssenger og senger i pasienthotell 
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6. Helse Nord møter utfordringene – tiltak 

6.1 Endringer er nødvendig 

Helse Nord har en offensiv og ambisiøs visjon for sitt virke, kfr kap 4.2. Helse Nord står imidlertid overfor store 

utfordringer i tiden fremover og endringer må gjennomføres for å kunne ivareta krav og forventninger til foretaksgruppen 

både fra eier og den nord-norske befolkningen. 

Befolkningsveksten fremover blir stor i de høyere aldersgruppene, noe som igjen gir behov for flere sykehusinnleggelser 

og en nærmere 50 % vekst i polikliniske konsultasjoner frem mot 2035.  Nye behandlingstilbud vil gjøre det mulig å 

behandle pasientgrupper som i dag står uten tilbud.  Nye og dyrere kreftmedisiner vil komme på løpende bånd. Nye 

generasjoner stiller nye krav til blant annet kvalitet og har høye forventninger til det offentlige helsevesen. Disse 

utfordringene må Helse Nord møte med en økonomi som mye kan tyde på at blir langt strammere enn i dag. 

Aktivitetsveksten vil også kreve en bemanningsvekst; en vekst som gjør at en langt større del av befolkningen må søke 

seg inn i helse- og omsorgssektoren.  Alle helseregioner i Norge får en økning i antall eldre, men Helse Nord har som 

eneste region en helt spesiell utfordring ved at den yrkesaktive delen av befolkningen synker i tiden fremover.  

Utfordringen med å rekruttere og viktigheten av å stabilisere bemanningen er derfor betydelig. Oppgavefordelingen 

mellom sykehusene og mellom sykehus- og primærhelsetjenesten må baseres på faglige kriterier og bevissthet rundt 

hvilke løsninger som optimaliseres bruken av en begrenset bemanningstilgang.  

Helse Nord må forsøke å begrense aktivitetsveksten og sikre kvaliteten.  Foretaket må få bukt med dagens uønskede 

høye sykehusforbruk og store interne variasjoner i indikasjonsstillinger og behandlingsrutiner. Nye driftskonsept uten 

bruk av sykehusinnleggelser må utvikles. Nye teknologiske løsninger må tas i bruk for å styrke den desentrale 

diagnostikk og behandling, inkludert egendiagnostikk og –behandling.   

Samarbeidet med primærhelsetjenesten må styrkes og nye samarbeidsformer utvikles slik at pasientene får behandling 

på riktig omsorgsnivå og uten unødvendige forflytninger mellom omsorgsnivåene.  Helse Nord og primærhelsetjenesten 

må sammen finne løsninger som utnytter den begrensede potensielle bemanningstilgangen i Nord-Norge på en mest 

mulig effektiv måte. 

Ny teknologi vil få konsekvenser for arbeidet med å begrense aktivitetsveksten, redusere de uønskede variasjonene, 

sikre effektiv utnyttelse av bemanningen og et sømløst samarbeid med primærhelsetjenesten.  På grunn av spredt 

bebyggelse og lange avstander er trolig Helse Nord den regionen i landet der potensialet i ny teknologi er størst.  Helse 

Nords ambisjon om å være ledende på teknologiområdet er derfor velbegrunnet, men krever nye tiltak for å realiseres. 

I resten av dette kapitlet fokuseres på noen av de tiltakene som kan bidra til å sikre innbyggerne et fortsatt trygt og godt 

behandlingstilbud i Nord-Norge i tiden fremover innenfor en bærekraftig økonomi. Disse tiltakene skal operasjonaliseres 

gjennom den årlige rulleringen av de 4-årige handlingsplanene og de 8-årige investeringsplanene. 

Det er også behov for endring når det gjelder gjennomføringsevnen i regionen da dagens praksis viser seg å ikke gi de 

ønskede resultater.  Helse Nord må finne en tilnærming som sikrer at alle ledd i linjen ser sitt ansvar i denne 

sammenheng og der resultatene følges opp. 

Dette kapitel tar for seg de viktigste tiltakene for pasientene i Helse Nord.  Tiltakene er plassert under den overskrift de 

nærmest hører hjemme under og ikke gjentatt i andre delkapitler selv om de også der er relevante 

Tiltakene bygges opp omkring følgende hovedområder:.   

6.2 Pasientens helsetjeneste 

6.3 Pasientbehandling og kvalitet 

6.4 Oppgavedeling  

6.5 Samhandling med primærhelsetjenesten 

6.6 Bemanning og kompetanse 
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6.7 Forskning og innovasjon 

6.8 Økonomi 

6.9 Teknologi 

6.10 Bygg og kapasitet 
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