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• Klima

• Terror

• Helse

• Teknologi

• Sikkerhetspolitisk situasjon

• Økt migrasjon

• Demografi og 
bærekraft

• Hybride hendelser
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Miljømål

Redusere 
forekomsten 

av 
helsetjenestea

ssosierte 
infeksjoner 

Redusere 
energi-

forbruket med 
20 prosent 
innen 2030, 

og øke 
andelen 

gjenvinnings-
kraft 

Andel 
polikliniske 

konsultasjoner 
over video og 
telefon  skal 

være minimum 
20 prosent 

Matavfall 
reduseres med 

50 prosent 
innen 2030  

Andel  
produkter uten 

helse og 
miljøskadelige 

stoffer skal være 
75 prosent 
innen 2030

Fossilfri 
virksomhet 

innen 2030, og 
redusert 

reisevirksomhet 
for 

medarbeidere 

Miljøbevisste 
medarbeider i 
alle enheter 

Innen 2030 redusere Co2e-utslipp med 50 prosent
Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045 



Strategiens oppbygning (eksempel)

4.2 Ren energi for alle
Spesialisthelsetjenestens klimaregnskap for 2019 viser at 68 % av utslippene fra helseforetakene er knyttet 
til energiforbruk. Helseforetakene må redusere sitt energiforbruk og øke andelen egenproduksjon av energi. 

4.2.1   Status i Helse Nord  
Helseforetakene har god kontroll over energiforbruket, og har strenge krav til 
alle nybygg om å bruke mindre energi enn bransjestandard. Samtidig har 
foretakene mange gamle bygg med stort vedlikeholdsetterslep.  
Ved siste kartlegging av tilstand på bygg og anlegg i 2020 ble det samlede 
vedlikeholdsetterslepet estimert til 5,0 mrd. kroner inkl. mva. En del av 
etterslepet håndteres i pågående og kommende investeringer i nybygg og 
renoveringer, men det vil fortsatt gjenstå et betydelig etterslep som må 
håndteres med annen finansiering. 

4.2.2   Hvor ønsker vi å være i 2030? 
I 2030 skal energiforbruket i Helse Nord være redusert med minimum 20% utfra 
temperaturregulert forbruk i 2019. 

4.2.3   Hvordan kommer vi dit?
Med å redusere vedlikeholdsetterslepet vil det også bli tilført forbedringer 
på byggmassen med løsninger som er mer energieffektive. Eksempelvis med 
bedre ventilasjonsanlegg, vinduer og overgang til automatisk styrt belysning 
i led. Når vi bygger nytt eller renoverer skal vi være innovative og 
egenproduksjon skal økes (varmepumpe, solenergi og bioenergisystem).

Foretakene i Helse Nord har gjennom Eiendomsforum iverksatt et prosjekt 
for ENØK og energiledelse. Målsettingen med dette er å etablere en 
bærekraftig og effektiv drift av våre eiendommer for å redusere 
energiforbruket og dermed redusere utslipp. Det er etablert en 
handlingsplan med seks hovedområder med fokus på:





Verste i moderne tid









Sårbarhet dreier seg ofte om avhengighet

• Personell

• Kompetanse

• Strømforsyning

• IKT

• Mat

• Vann og avløp

• Legemidler, utstyr

• Osv.



Nåsituasjonen i Helse Nord

• Sterk bemanningsøkning, men i stort 
ikke økt pasientbehandling

• Mye og økende innleie

• Kvalitetsutvikling

• Anstrengt økonomi



Avvikende befolkningsutvikling

• Ny nasjonal modell legger litt mer

vekt på befolkningsantall

• Stor endring de siste årene for 

Nord-Norge



Beredskap + daglig drift = sant? 



Helsetjenester på tvers

Somatikk Kommune

Andel individer som 

er i samme gruppe i 

ulike nivåer

Top 5% 139 574          36 629           26 %

Top 10% 279 149          111 704        40 %

Top 20% 558 298          209 622        38 %

2 791 489       338 841        12 %

Antall indivder med høyt behov for helsetjenester i somatikk og 

i kommune



Vår strategi 2021–2024

• Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig

• Vi stiller krav til kvalitet i pasientbehandlingen

• Vi forbedrer gjennom samarbeid

• Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser

• Vi er forberedt



Vi forbedrer gjennom samarbeid

• Helsefaglig samarbeid må styrkes 
på flere nivå: 
• med kommunene

• mellom foretakene

• internt i foretakene 

• Pasient- og brukermedvirkning

• Tillitsvalgte og vernetjenesten



Vi må løse mer i fellesskap

• Operasjonskapasitet

• Rusbehandlingsplasser

• Intensivkapasitet

• Felles vaktordninger/
benytte teknologi

• Innkjøp av utstyr



Vi må løse mer i fellesskap

• Forskning og innovasjon

• Utdanning av helsepersonell

• Opplæring av pasienter og 
pårørende

• Ivareta spesialisthelsetjenester til 
den samiske befolkningen



Politiske føringer
• Lage ny opptrappingsplan for psykisk helse

• Sykehusstrukturen skal videreutvikles, med nye 
Helgelandssykehuset

• Flytte mer elektiv virksomhet til 
lokalsykehusene

• Styrke lokal akuttberedskap

• Øke intensivkapasiteten

• Forberede statlig overtakelse av 
luftambulansen

• Mange utredninger, meldinger og planer



Ledelse i en urolig tid



For å lykkes i krisearbeid

1. Situasjonsforståelse

2. Informasjonsdeling

3. Samordning og koordinering



Hvor kan vi trå feil?
• Failure of imagination

• Analyse. Plan og håndtering som tar høyde for det utenkelige.

• Failure of initiative
• Plan og håndtering som sikrer proaktiv tilnærming i alle ledd.

• Failure of coordination
• Plan og håndtering som sikrer koordinering på sentralt og 

operasjonelt nivå.

• Failure of communication
• Plan og håndtering for krisekommunikasjon og 

informasjonshåndtering.

• Failure of learning
• Plan og håndtering som sikrer evaluering og læring.



Suksesskriterier

• Gjør det man gjør i det daglige

• Trygg i egen rolle
• Kjent med forventninger, krav, log og forskrift

• Tydelig på ansvar og myndighet

• Fravær av revirmarkering og konkurranse

• Evne til å tenke på utsiden av boksen

• Evne til å skifte mening

• «Gjengangere i øvelser – hvorfor finner vi det samme om og om igjen?»



«Tillit»

Hvis vi som myndigheter, etater, 
næringsliv, frivillige organisasjoner ikke 
klarer å bygge utholdenhet og 
motstandskraft, eller klarer å håndtere 
det helhetlige utfordringsbildet – ja, da 
kan befolkningen miste tillit til oss!





En passe dose sikkerhet

• «Vi lever i det tryggeste sekund i 
historien, på det tryggeste sted på 
kloden. NYT det!»

• «Det er ikke nødvendig å rope ulv! 
hver gang en laboratoriemus får en 
skjelving.»

• «Trygghet er livets grunnmur. Men 
for å være trygg må du inngå 
samliv med fare.»

Per Fugelli
«Vaksine mot frykt, terror og rasisme» (2016)



Sammen om helse i nord

helse-nord.no

facebook.com/helsenord

twitter.com/helsenord


