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• Hvordan legger vi så til rette for at vårt helsepersonell skal kunne gi 

folket i nord et godt og «likeverdig» helsetilbud her vi bor?

• Stadig utvikling i både medikamenter, behandlingsmetoder og pasientenes 

forventning til helsetjenesten utfordrer oss 

• Krevende saker i media påvirker pasientenes tillit til oss i negativ retning –

omdømme er viktig!

• Krever at vi må ha et felles langsiktig utviklingsperspektiv fremover

Vår visjon: Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til 
rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord.



• 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 de er tjenlige.

• For bedre å utnytte den fordelen som ligger i en mer oversiktlig organisert 
helsetjeneste.

Vår strategi: Helse Nord skal være en regional institusjon med 
en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid 
mellom enheter og nivåer som hovedstrategi



• Svært lange avstander og spredt bosetting

• Svært mange små kommuner

• Flere små sykehus kombinert med DMS

• Et tydelig kaldere klima 

 Stiller store krav til oss for å klare å levere gode og mest mulig 

likeverdige helsetjenester her i Nord

Vårt naturgitte utgangspunkt: Den største 

helseregionen i Norge i geografisk utstrekning



• Vi besitter store ressurser i form av mennesker med omfattende kompetanse

• Vi er relativt langt fremme på teknologi 

• Vi har kommet et godt stykke på vei med fornying av sykehusbygg – arbeidet 

fortsetter videre i henhold til plan

• Vi har et godt økonomisk utgangspunkt – overskudd siden 2008 gir grunnlag 

for nettopp investeringer 

Vårt utgangspunkt som Helseforetak



• Vi får mest vi ut av våre samlede ressurser når vi

– Klarer å se ressursene i sammenheng

– Klarer å trekke ut det beste av hverandre

– Klarer å dele kompetanse og være knallgode på erfaringsoverføring

– Evner å treffe beslutninger på hvert vårt nivå som både tar hensyn til den 

virksomheten vi har direkte ansvar for og det regionale fellesskapet vi er 

en del av

• Vi må «ville hverandre vel» - og ønske å lykkes i fellesskap som 

helseregion

• Vi må være best på samarbeid i Helse Norge!

Hvordan jobber vi så mot vår visjon og våre mål?



• RHF’et trekker opp de regionale rammene og perspektivene

• RHF’et må legge til rette for gode prosesser og la «folk» bli hørt når vi jobber 

med sentrale endringer 

• Vi må jobbe lojalt i tråd med de valg og beslutninger som er tatt

• Dette gjør vi best når vi hver på vårt nivå også har øye for hvordan vår 

felles strategi skal bidra til å realisere vårt oppdrag

Hvordan jobber vi så mot vår visjon og våre mål?



• Mandatet: «Overordnet skal 

utviklingsplanen sikre befolkningen 

en likeverdig tilgjengelighet til 

trygge og gode tjenester med en 

organisering som underbygger 

gode pasientforløp i Helse Nord». 

• Utviklingsplan 2035 sendes nå til 

høring. Her er arenaen for å sette 

på dagsorden og gi 

tilbakemeldinger på tema som bør 

prege vårt fellesskap framover.

UTVIKLINGSPLAN 2035



Takk for oppmerksomheten!




