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Styresak 81-2018 Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat 

 
 
Bakgrunn og mandat for arbeidet 
Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard har 
tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester av god kvalitet, når de trenger det.  
 
I foretaksmøtet 10. januar 2017 ble RHF-ene bedt om a utarbeide utviklingsplaner innen 
31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer som grunnlag for 
neste Nasjonale helse- og sykehusplan. Utkast til høringsnotat følger vedlagt denne 
styresaken. 
 
Mandat for arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord ble vedtatt av styret 
i Helse Nord RHF i styremøte 25. oktober 2017 (jf. styresak 107-2017 Regional 
utviklingsplan 2035 - mandat). Mandatet ligger i sin helhet med som vedlegg til 
høringsnotatet. 
 
Det viktige budskapet i styresaken om mandatet var 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. 
 
Status Helse Nord og hovedinnhold høringsnotat 
Helse Nord leverer gode spesialisthelsetjenester og har siden 2010 hatt god 
budsjettdisiplin og positive økonomiske resultater. Det er et godt utgangspunkt, når 
foretaksgruppen skal møte de store utfordringer i tiden 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.  
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Det vil være behov for økte ressurser samtidig som mye tyder på en strammere 
ressurstilførsel til spesialisthelsetjenesten. Teknologiske nyvinninger som også 
forenkler dagens behandlingsrutiner, muliggjør en tettere dialog mellom pasientene og 
helsevesen og skaper muligheter for å løse flere oppgaver på egenhånd.  
 
Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig i møte med det store utfordringsbildet Helse Nord 
står overfor. Sammen med kommunene må det utvikles løsninger som gir gode tjenester 
uten en bemanningsvekst som ikke er bærekraftig.  
 
I utkastet til Regional utviklingsplan2035 er det valgt å fokusere på noen av de 
områdene som det vil være viktigst for Helse Nord å prioritere fremover og der Helse 
Nord vil ha mulighet til å iverksette tiltak.  
 
Hovedtemaer i utkast til høringsnotatet, med nåsituasjonsbeskrivelse og tiltaksdel, er i 
tråd med innholdet i nasjonal veileder for utviklingsplaner.  
 Pasientens helsetjeneste 
 Pasientbehandling og kvalitet 
 Tilbudet til den samiske befolkning  
 Oppgavedeling og samarbeid 
 Samhandling 
 Bemanning og kompetanse 
 Forskning og innovasjon 
 Økonomi 
 Teknologi 
 Bygg og kapasitet 
 
Organisering av arbeidet 
Helse Nord RHF har organisert arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 som et 
prosjekt. Ledergruppen i Helse Nord RHF supplert med representanter for 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud, brukerrepresentant og observatør fra KS1 
har vært styringsgruppen.  
 
En egen prosjektgruppe bestående av medarbeidere i Helse Nord RHF, inkludert SKDE, 
har levert vesentlige bidrag i arbeidet i tillegg til ekstern bistand fra Deloitte som har 
hatt prosjektledelsen. KS har også vært med i prosjektgruppen. En kommunikasjonsplan 
og en risikoanalyse for planprosessen ble utarbeidet innledningsvis i arbeidet.  
 
Direktørmøtet2 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 
mellom RHF-ledelsen og konserntillitsvalgte/konsernverneombud 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.  

1 KS: kommunesektorens organisasjon 
2 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i HF-ene i Helse Nord 
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Gjennomføringen av høringen 
Utkast til høringsnotatet inneholder vesentlig bakgrunnsinformasjon og forslag til 
områder og tiltak det må arbeides med framover. En bred og åpen høring vil bidra til at 
alle interessenter, som ønsker det, får mulighet til å gi vesentlige innspill til notatet. Slik 
vil Regional utviklingsplan2035 blir et dokument som reflekterer hvordan aktørene i 
Helse Nord vurderer status og utviklingsretning for spesialisthelsetjenesten i nord.  
 
Særlig understrekes behovet for at kommunene vies stor oppmerksomhet i 
høringsrunden. Det samme gjelder helseforetakene og utdanningsinstitusjonene og 
representanter for brukerne. 
 
Etter at høringen er avsluttet 15. oktober 2018, forberedes saken for endelig behandling 
i styret i Helse Nord RHF i styremøte i desember 2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar høringsnotat til Regional utviklingsplan 2035 til 

orientering (ev. med de endringer/innspill som kommer frem under behandling av 
saken).  

 
2. Styret inviterer alle interesserte til en bredt anlagt åpen høringsrunde med 

høringsfrist 15. oktober 2018. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppsummering av høringsuttalelsene 

med en bearbeidet versjon av Regional utviklingsplan 2035 til styremøtet i oktober 
2018.  

 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat, utkast under arbeid 
 

Vedlegget er publisert på vårt nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-20-juni-2018-2018-06-20



