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Styresak 121-2021 Regional utviklingsplan 2038 – premisser og 

innretning for arbeidet 

   
 

Formål 
Saken har til hensikt a  vedta innretning og premisser for arbeidet med regional 
utviklingsplan 2038.  
 
Helse Nord RHFs strategiske rammeverk for utvikling synliggjør sammenhengen mellom 
visjon, forma l, styringsma l, innsatsomra der, hovedoppgaver og verdier (se figur 1 i 
strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 i sluttnote i). Det strategiske rammeverket er 
fundamentert pa  kontinuerlig forbedring, bærekraftig utvikling og verdiene trygghet, 
respekt, lagspill og kvalitet. Lagspill er ba de en verdi og et virkemiddel for a  oppna  
kontinuerlig kvalitetsforbedring. Det gir trygghet a  ha et felles fremtidsbilde, a  kunne se 
veien videre, vite hvilke ma l en skal arbeide mot, og vite at en har en felles fremtid. 
 
En av styrets viktigste oppgaver er å utarbeide strategier for å ivareta sitt forvaltnings- 
og tilsynsansvar jf. hfl. § 28. Strategioppgavene innebærer a  etablere ma l og sette kurs 
for a  na  ma lene gjennom strategiske planer og rammer for operative planer, samt 
budsjetter. Det er sa ledes essensielt at styret for Helse Nord RHF beslutter 
utviklingsretningen og hvilke tiltak som er nødvendig for a  møte fremtidens utfordringer 
gjennom regional utviklingsplan. 
 
Involvering fra styret ønskes derfor gjennomført regelmessig både i tematimer og 
styremøter underveis før endelig beslutning i desember 2022. 
 

Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet ga Helse Nord RHF følgende oppdrag i 
oppdragsdokumentet for 2020, jf. foretaksmøtet 14. januar 2020:  
Helse Nord RHF skal oppdatere regional utviklingsplan (2023–2038) innen desember 
2022. Helseforetakene skal oppdatere egne utviklingsplaner innen 1.5.2022 basert på 
nærmere bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (2020) 
skal ligge til grunn for arbeidet. 
 
I henhold til nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) skal den regionale 
utviklingsplanen være tuftet på helseforetakenes lokale utviklingsplaner. Føringen om å 
utarbeide utviklingsplaner ble videreført i gjeldende nasjonal helse- og sykehusplan 
(2020-2023). Nasjonal helse- og sykehusplan har som overordnet formål å realisere 
pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.1  
 

                                                        
1 Meld. St. 7 Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023, s. 10. 
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Figuren fra Helse- og omsorgsdepartementet viser hvordan de ulike prosessene skal 
forløpe, inklusive helsefellesskapenes rolle i disse.  
 

 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) angir sentrale føringer for arbeidet med 
utviklingsplanene. Det er utviklet en interregional veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner som angir at følgende områder særlig skal vurderes:  
• Utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
• Kapasitetsbehov og organisering av psykiske helsevern.  
• Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, sammen med kommunene.  
• Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene.  
• Flytting av spesialisthelsetjenester hjem til pasientene ved hjelp av teknologi. 
• Sikre tilstrekkelig kompetanse, livslang læring og heltidskultur. Sykepleiere og 

helsefagarbeidere skal ha prioritet i dette planarbeidet. 
• Erfaringer fra koronapandemien bør beskrives kort, med tiltak for å styrke 

beredskap for å håndtere større hendelser. 
 

Premisser for det videre arbeidet med regional utviklingsplan 2038 
Regional utviklingsplans formål 
Regional utviklingsplan er det regionale foretakets øverste strategiske dokument, og 
understøttes av mer detaljerte planer på ulike fagområder. Regional utviklingsplan 
skal2: 
• legge grunnlaget for utviklingen som skal skje i spesialisthelsetjenesten 
• angi ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendig for a  møte fremtidens 

utfordringer 
• understøtte realisering av pasientens helsetjeneste pa  en bærekraftig ma te  
• beskrive dagens situasjon, utfordringer og muligheter.  
 
                                                        
2 Jf. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 
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Veilederen for arbeidet med utviklingsplanene slår fast at dersom helseforetaket har 
egne strategier skal sammenhengen mellom strategidokumentet og utviklingsplanen 
beskrives.  
 
Eierstyring 
Det regionale helseforetaket ønsker å legge større vekt på utviklingsplanene som 
styringsdokumenter slik at utviklingsplanene kan bli et tydeligere eierstyringsverktøy 
som sikrer forankring i helhetlig planlegging, og gjennom det bli bedre og mer 
forutsigbar.  
  
Arbeidet med den regionale og de lokale utviklingsplanene vil pågå parallelt og det er 
derfor behov for en regional koordinering av arbeidet. Av denne grunn er det dannet en 
regional nettverksgruppe som er sammensatt av alle syv helseforetakene i Helse Nord, 
inklusive Helse Nord RHF. Den regionale nettverksgruppen skal være et forum for 
gjensidig samarbeid, informasjons- og erfaringsutveksling underveis i prosessen. 
 
Styret og administrerende direktør i det enkelte helseforetak står ansvarlig for å 
utarbeide egne utviklingsplaner. I tråd med intensjonene i nasjonal helse- og 
sykehusplan og veileder for utviklingsplaner skal helseforetakenes utviklingsplaner 
godkjennes i foretaksmøte. Prosessen underveis må derfor sikre at helseforetak og eier 
er samstemt om den strategiske utviklingen. 
 
Bærekraft 
En grunnleggende forutsetning for å kunne ivareta sørge for-ansvaret er bærekraftige 
løsninger på de utfordringer samfunnet står i. Utviklingsplanene må derfor ta hensyn til 
bærekraft i vid forstand jf. FNs bærekraftsmål, det vil si både med hensyn til økonomi, 
miljø og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. 
Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er 
bærekraftig.  
 
Strategi for Helse Nord RHF og økonomisk langtidsplan 
Styret vedtok Strategi for Helse Nord RHF (2021–2024) den 24. februar 2021 (jf. styresak 
10-2021 Strategi for Helse Nord RHF (2021–2024)). Dokumentet er overordnet og 
suppleres av delstrategier for spesifikke deler av virksomheten, regionale fagplaner og 
økonomisk langtidsplan.  
 
Strategien vil være et viktig grunnlag når vi skal revidere regional utviklingsplan som er 
Helse Nord RHFs førende strategi for å utvikle helsetjenesten: Regional utviklingsplan 
2035 er vår plan for å nå de langsiktige, strategiske mål. Samhandling, teknologi, 
kompetanse og økonomisk sunn drift er sentrale målområder i regional utviklingsplan 
2035.  (…) Strategien vil også ligge til grunn for å utarbeide en oppdatert regional 
utviklingsplan for perioden 2023–2038. 
 
Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 viser hvilke tydelige, strategiske grep Helse 
Nord RHF vil prioritere de neste fire årene, og er dermed retningsgivende for innholdet i 
oppdatert regional utviklingsplan: 
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For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling skal det legges innsats i: 
• langsiktig og helhetlig styring og planlegging 

• kvalitet i pasientbehandlingen 

• forbedring gjennom samarbeid 

• attraktive arbeidsplasser 

• beredskap.3  

 
Styret vedtok Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av investeringsplan 
2022-2029 den 22. juni 2021 (jf. styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - 
inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029). Planen setter ytre rammer for økonomisk 
bæreevne. I tråd med regjeringens intensjon for utviklingsplanene skal de være førende 
for arbeidet i helseforetakene og innarbeides i langtidsbudsjetter.  
 
Det er derfor avgjørende at prioriteringer i utviklingsplanene gjøres innenfor langsiktig, 
økonomisk, bærekraftig utvikling. Prioriterte områder fra økonomisk langtidsplan er 
utdanning, nye behandlingsmetoder og psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling).  
 
Felles framskrivningsmodell 
Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) vil realisere pasientens helsetjeneste blant 
annet gjennom helsefellesskap, utadvendte sykehus, bruk av ny teknologi, bedre kvalitet 
og pasientsikkerhet, riktig og tilstrekkelig kompetanse og bedre psykiske helsetjenester. 
Planlegging av framtidige helsetjenestetilbud skal gjøres med støtte i framskrivinger av 
befolkningens behov for helsetjenester. Dette innebærer blant annet at områder som 
utdanning og rekruttering av personell, planlegging av nye bygg, kjøp av helsetjenester, 
etablering av teknologisk infrastruktur, organisering og innretting av helsetjenesten skal 
se hen til en framskriving av befolkningens behov for helsetjenester.  

 
Framskrivinger skal gjennomføres med en felles nasjonal modell, samtidig som det er 
mulig å gjøre lokale tilpasninger der det enkelte regionale helseforetak og 
helseforetakene vurderer det som relevant og nødvendig. I Helse Nord vil det regionale 
helseforetaket ta et helhetlig ansvar for framskrivningene gjennom eieravdelingens 
analysemiljø i samarbeid med helsefagavdelingen og relevante fagmiljø ved behov. Det 
er utarbeidet en interregional framskrivningsmodell for å dimensjonere psykisk 
helsevern. Tilsvarende framskrivningsmodeller for somatiske fag og 
kompetanse/bemanning er under arbeid. Framskrivningsmodellen for somatiske fag er 
berammet ferdigstilt medio 2022. 
 
Utfordringer og utviklingstrekk 
Gjennom arbeidet med Helse Nords overordnede strategi ble det gjennomført en 
grundig vurdering av utfordringer og utviklingstrekk. Av disse nevnes her særlig 
endringen i befolkningssammensetning og andelen eldre som øker kraftig i 
befolkningen. Det blir flere eldre og færre til å hjelpe. En redusert forsørgerbrøk vil, 
sammen med den generelle sentraliseringen av befolkningen føre til at Helse Nord 
rammes hardere enn øvrige helseregioner.  
 

                                                        
3 Strategi for Helse Nord RHF (2021-2024): https://helse-nord.no/strategi-for-helse-nord-rhf-2021-2024  
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Det innenlandske flyttemønsteret i Norge er sentraliserende. Selv om SSBs seneste 
befolkningsframskriving anslår en generell befolkningsvekst for landet som helhet, er 
veksten utenfor de aller største byene lavere enn gjennomsnitt, og folketallet vil synke i 
de fleste av landets 356 kommuner. Tabellen under viser endring i antall innbyggere i 
Norge over opptaksområder frem til 2040 basert på SSB framskrivning av 2020. For alle 
opptaksområder i Helse Nord viser tabellen en relativ befolkningsnedgang, med størst 
nedgang for Helgelandssykehuset.  

 
Geografien og bosetningsmønsteret i Nord-Norge gjør det krevende for både kommuner 
og spesialisthelsetjenesten å yte likeverdige helsetjenester. Utviklingen av 
befolkningssammensetningen har konsekvenser for hvilke muligheter som finnes for 
oppgavedeling, rekruttering og bærekraft.  
 
Kompetanse og arbeidskraft 
Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer å planlegge for og sikre 
nødvendig kompetanse. Dette innebærer at helseforetakenes planlegging må innrettes 
mot bærekraft i kompetanse og kapasitet. Aktivitetsvekst og gjennomføring må derfor 
sees i sammenheng med tiltak for å sikre kompetanse og kapasitet.  
  
Den generelle befolkningsveksten i Norge er anslått til 9 % nasjonalt frem mot 2040. 
Befolkningsveksten vil fremover primært skje i de største byene. Store avstander og små 
enheter gjør det krevende å drive vaktbærende virksomhet, noe som ytterligere 
forsterkes av nasjonale faglige retningslinjer som stiller krav til mengdetrening og 
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befolkningsgrunnlag. Tilsvarende er det krevende å møte økte krav til utdanning, 
turnustjeneste og praksis, særlig ved enheter med stor grad av innleid helsepersonell. 
Det stilles strengere krav til spesialistkompetanse og veilederkompetanse, samtidig som 
Helse Nord er netto eksportør av utdannet helsepersonell og beholder en relativt lavere 
del av utdannede kandidater enn andelen som utdannes. 
 
Til sammen tilspisses konkurransen om arbeidskraften, parallelt med at behovet for 
helsetjenester øker grunnet flere eldre og bedre overlevelse, friskere aldring og en 
endret pasientrolle. Regjeringens overordnede målsetning om at psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal gis særlig prioritet ligger fast i nasjonal helse 
og sykehusplan. Helseforetakenes utviklingsplaner må ta høyde for dette. 
 
Behovet for flere samtidige tjenester stiller større krav til samordning mellom 
omsorgsnivå og fagområder. Opprettelsen av helsefellesskapene skal bidra til å møte 
dette behovet, særlig for barn og unge, voksne med alvorlige psykiske lidelser og 
rusproblem, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. En sentral del av 
regjeringens strategi om utvikling av helsefellesskap er at helseforetak og kommuner 
skal drive strategisk planlegging i fellesskap. Dette innebærer at helseforetakene må 
reelt involvere helsefellesskapene i arbeidet med utviklingsplaner. Helse Nord RHF skal 
være en pådriver for utvikling av helsefelleskapene. Det er imidlertid naturlig at 
helsefellesskapene selv finner en hensiktsmessig innretning som sikrer involvering. 
 
Helse Nord RHF stiller som ett av de prioriterte innsatsområdene krav til 
pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen. Derfor må vi sikre at tjenestene 
leveres i tråd med nasjonale retningslinjer og veiledere, desentralisere det vi kan, og 
samle det vi må. Det vil bli nødvendig å redusere både behovet for helsetjenester og 
behovet for arbeidskraft. Dette krever for eksempel samarbeid mellom enheter, nye 
samarbeidsformer og nedprioritere diagnostikk og behandling som har liten eller 
usikker nytteverdi, for å kunne gi befolkningen tilgang til likeverdige helsetjenester av 
god kvalitet. Arbeidskraftbehovet kan reduseres gjennom økt digitalisering og 
oppgavedeling for å bedre kapasitetsutnyttelsen. Det er ikke bare helsesektoren som 
trenger arbeidsressurser i 2038. 
 

Arbeidets innretning og medvirkning 
Helse Nord RHFs interne arbeidsgruppe vil ha nært samarbeid med helseforetakene 
gjennom den regionale nettverksgruppen. Både brukere og tillitsvalgte er invitert til å 
delta i arbeidets styringsgruppe. Arbeidet skal involvere aktuelle interessenter for å gi 
god forankring av prosessen. Det vil derfor legges vekt på god involvering fra hele 
regionen gjennom prosessen, slik at både helseforetak, ansatte, brukere og partnere i 
helsetjenesten har medinnflytelse på utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Derfor er 
det utarbeidet en kommunikasjonsplan som bygger på en interessentanalyse som 
omfatter både interne og eksterne interessenter. 
 
Administrerende direktør vil følge prosessen gjennom styringsgruppen som består av 
ledergruppen i Helse Nord RHF. I styringsgruppen ivaretas medvirkning gjennom 
deltakelse fra konserntillitsvalgte, konsernverneombud og regionalt brukerutvalg.  
 
Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2022. Det inviteres til høring fra 
august/september 2022. Endelig styrebehandling skjer i desember 2022.  
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Involvering fra styret ønskes gjennomført regelmessig både i tematimer og styremøter 
underveis. 
 

Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør ønsker å videreutvikle utviklingsplanene til å bli et verktøy 
for bedre eierstyring i regionen. Gjennom at det utarbeides godt koordinerte 
utviklingsplaner, med en rød tråd på tvers av regionen, kan det bli gjort tydelig hvordan 
spesialisthelsetjenesten skal utvikle seg de kommende årene, og oppfylle ambisjonene i 
nasjonal helse- og sykehusplan, regional utviklingsplan 2035 og strategi for Helse Nord 
RHF 2021-2024. Det vil gi forutsigbare rammer for styringen av helseforetak gjennom 
planperioden. 
 
En viktig forutsetning er god forankring både i helseregionen, i foretaksgruppen og hos 
andre interessenter, noe premissene som er beskrevet i dette dokumentet legger opp til. 
 
Administrerende direktør anerkjenner at tidsfristen for arbeidet er knapp, særlig på 
grunn av at corona-pandemien har forsinket oppstart av arbeidet. Administrerende 
direktør er derfor innstilt på at det regionale utredningsarbeidet innrettes slik at 
tilgjengelige ressurser, og tilgjengelig tid utnyttes mest mulig effektivt for alle foretak i 
regionen. 
 
Oppsummert anbefaler adm. direktør følgende innretning og premisser for arbeidet 
med regional utviklingsplan 2038: 
• Regional utviklingsplan skal bygge pa  de lokale utviklingsplanene i foretaksgruppen, 

som skal peke pa  ønsket utviklingsretning for va re sykehus og hvilke tiltak som er 
nødvendige for a  møte fremtidens utfordringer. Utviklingsplanene er en del av det 
regionale helseforetakets samlede planansvar. 

• Styret og administrerende direktør i det enkelte helseforetak sta r ansvarlig for 
utarbeidelsen av egne utviklingsplaner. De lokale planene skal avspeile og 
understøtte Helse Nord RHFs sørge-for-ansvar. Det enkelte helseforetak skal 
involvere helsefellesskapene aktivt i planarbeidet, og sørge for medvirkning fra 
tillitsvalgte/vernetjeneste og brukerrepresentanter. 

• Som styringsgruppe for regional utviklingsplan utnevnes det regionale 
helseforetakets ledergruppe inklusive representanter for brukerutvalg, 
konserntillitsvalgt og konsernverneombud, som oppnevnes av disse gruppene selv. 
Styringsgruppen har ansvar for regional samordning av utviklingsplanarbeidet. 

• Det etableres en regional nettverksgruppe som er sammensatt av alle syv 
helseforetakene i Helse Nord, inklusive Helse Nord RHF. Den regionale 
nettverksgruppen besta r av sentrale aktører i utviklingsplanarbeidet og skal være et 
forum for gjensidig samarbeid, informasjons- og erfaringsutveksling underveis i 
prosessen. 

• Utviklingsplanene skal bygge pa  nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, regional 
utviklingsplan 2035, og strategi for Helse Nord RHF 2021-2024, og synliggjøre 
bærekraft innenfor de prioriterte innsatsomra dene fra disse planene. 

• Utviklingsplanene skal utformes i tra d med nasjonal veileder som legger føringer for 
arbeidet. Arbeidet baseres pa  a penhet, involvering og forutsigbarhet herunder 
interessentanalyse og kommunikasjonsplan.  
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• Utviklingsplanene skal bygge pa  framskriving etter felles nasjonal metodikk. 
Framskrivningsanalysene for foretaksgruppen ledes av det regionale helseforetaket i 
tett dialog med den regionale nettverksgruppen for utviklingsplanarbeidet. 

• Helseforetakene legger frem lokale utviklingsplaner 2023-2038 for godkjenning i 
Helse Nord RHF innen 1. mai 2022. Regional utviklingsplan 2038 skal vedtas av 
styret i desember 2022. 

 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar innretning og premisser for arbeidet med regional 
utviklingsplan 2038, slik de er beskrevet i denne saken. 
 
 
 
Bodø, den 18. september 2021 
 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg: Veileder for utviklingsplan (se styresak 139-2020) 
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