
Nordlandssykehuset HF 
for fremtiden

Strategisk utviklingsplan 2035



• 6 helseforetak

• 11 somatiske sykehus

• 2 psykiatriske sykehus

• 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS)

• 4 distriktsmedisinske sentre (DMS)

• Nord-Norges største virksomhet

• Omsetning ca. 13 mrd. NOK

• Ca. 18 000 ansatte

Helse Nord RHF



Nordlandssykehuset HF                                



Nordlandssykehuset HF

Vesterålen Bodø

Psykisk helse- og 
rusklinikken, BodøGravdal



Nordlandssykehuset HF

• 1 av 20 helseforetak i landet

• 1 av 4 i Helse Nord RHF

• 4730 ansatte fordelt på 3470 årsverk

• I nivået mellom lokal- og universitetssykehus. 

• Vi har spesialistfunksjoner som:
• dekker hele Nord-Norge 

• som dekker hele Nordland fylke 

• som dekker lokalsykehus funksjon for befolkningen i Salten, Lofoten og 
Vesterålen. 

• Forskningsaktiviteten i helseforetaket går opp 

• Utdanningstilbudet er utvidet ved at medisinstudenter fra 
Norges Arktiske Universitet kan ta de to siste årene av studiet i 
Nordlandssykehuset. 

Nedslagsfelt
Totalt 137 000 innbyggere
Salten: 83.419 innbyggere
Lofoten: 23.023 innbyggere
Vesterålen: 30.564 innbyggere

Nordland: 242.610 innbyggere



Strategisk utviklingsplan 2035
– krever endring



Tre oppdrag:

• Stedlig ledelse: Styresak 108-2016 Organisering 
av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset mars

• Akuttkirurgi: Styresak 020-2017 Kirurgisk 
akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte 
fagområder for Nordlandssykehuset Lofoten –
oppfølgning av Nasjonal Helse- og Sykehusplan

• NÅ: Strategisk utviklingsplan

Nasjonal helse- og sykehusplan



Helse Nord RHF sin utviklingsplanen

2017 2018

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Fase 2: Hovedprosjektet

Fase 1: Forprosjektet 

Initiere forprosjektet

Kartlegge drivere

Sette ramme for hovedprosjektet

Utarbeide prosjektrapport/direktiv

Arbeid med utkast til utviklingsplan

Bearbeiding av innspill og sluttføring

Høring

Styremøter Helse Nord RHF



• Utviklingsplan skal sørge for at 
underliggende planer støtter opp om 
et overordnet felles formål. 

• Formålet er å skape pasientens 
helsetjeneste gjennom riktig 
kompetanse, nye arbeidsformer og 
riktige bygg og utstyr. 

• Plan skal peke på en ønsket
utviklingsretning for 
Nordlandssykehuset. 

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF



Strategisk utviklingsplan skal:

• peke ut en retning for hvordan 
helseforetaket skal utvikle sin 
virksomhet for å møte et 
fremtidig behov for 
helsetjenester for 
befolkningen i vårt 
opptaksområde. 

• vise vei om hvordan 
Nordlandssykehuset kan møte 
Stortingets krav om å skape 
pasientens helsetjeneste.

Mandat for utviklingsplanen 2017-2035



Nåsituasjonen

• For stor variasjon i helsetjenesten, både i prosesser, praksis og utfall

• Lange ventelister

• Mangel på koordinerte tjenester og helhetlig pasientforløp

Utfordringsbildet

• Økning i folketallet 

• Økning i antall eldre

• Økning i antall uføre

Nåsituasjonen – utfordringsbildet 

Konsekvenser
• Stor økning i kroniske sykdommer, og psykiske 

helseplager
• Sosiale ulikheter i helse
• Nok kompetent personell, og rett kompetanse på 

rett plass til rett tid



Folketallet vil passere 6 millioner i 2035

http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/_attachment/270008?_ts=15553fb9ab0
http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/_attachment/270008?_ts=15553fb9ab0


 Medfører relativ svekkelse av inntektsrammene

Store utfordringer i distriktene 



• Blant de 10 kommuner som får størst nedgang, er 5 av dem i Nordland og Finnmark

• Veksten i andel >70 år forventes 40% høyere for de minst sentrale kommunene 
sammenlignet med landsdelssentrene

• Arbeidskraften flytter til byene

• Distriktene «forgubbes»

• Sammenbrudd i helsetjenesten i de minste kommunene?
- Behov for avlastningstilbud utenfor sykehus

- Behov for interregionalt samarbeid

• Behov for mer integrert helsetjeneste
- Spesialisthelsetjenesten overtar fastlegene?

Strukturendringer blir nødvendig



Teknologiske utviklingstrekk

FAGLIG UTVIKLING



Samhandlingsarenaer
• Dialogmøtet – 2 møter/år med Bodø kommune. 

• Dialogmøtet med alle kommunene 1/år - glade for at regionrådene skal være med å 
arrangere disse fremover

• Overordnet samarbeidsorgan (OSO) – 5 møter/år. 

• Praksiskonsulent (lege) i Lofoten og praksissykepleier i Vesterålen 

• Vesterålskurset og Lofotenkurset - fagdager for leger i Vesterålen og Lofoten

• Samhandlingskonferansen - Viktig faglig møteplass hvor tematikken er aktuelle 
utfordringer i samhandlingsgrensesnittet mellom oss og kommunehelsetjenesten

• Faglige kurs for pleie- og omsorgstjenesten

• Våre ansatte er i kommunene og gir opplæring, eks: pasienter med diabetes, behov 
for dialyse, KOLS etc.

Samhandling med kommunehelsetjenesten i dag 



Samhandlingsarenaer for fremtiden

• Mer ambulering, også til pasientenes 
hjemkommuner

• Økt behandlingstilbud i pasientens hjem?

• Veiledning og kursing av personell i 
kommunehelsetjenesten i større grad enn 
tidligere

• Lærings- og mestringskurs i kommunen

• Utnyttelse av nye teknologiske framskritt

• Andre muligheter????

Samhandling for fremtiden



Velferdsteknologi for sykehus – Hjemmedialyse

18

Sykehus dialog

Helse måling

Pasient Applikasjoner

Hjemmesykehus plattform

Sykehus applikasjoner

Norsk HelseNett

(Sykehus tilgang)

Klinikere@Sykehus

Pasient oppfølgning Utvalgte diagnoser

Oversikt over 
pasientene
- Pioritere
- Iverksette tiltak
- Kommunisere

Nyresvikt pasienter

Eksisterende hjemmesykehus prosess.
Pasient tar veske inn og ut av buken 3-4 ganger pr . dag. 
Spørreskjema, blodtrykk,  vekt  og betennelse rapporteres 
til sykehuset . 

Pasient@hjemme
Sykehus IKT

EPJ



Hva ser vi for oss fremover?
Spennende og unik samhandlingsarena for private og offentlige 

aktører med fokus på innovative løsninger innen helse og velferd!

The NorSan
Center for child

obesity

Velferds-
innovasjon – en 
unik FoU-arena

Nordland 
Intervensjon 

(NORINT)

Beredskapsbyen 
Bodø

Felles 
simuleringslab

for NLSH og 
Nord 

universitet

Samhandlingsområde der fag, forskning, 
utdanning, innovasjon, teknologiutvikling 

og pasientsikkerhet møtes



Banebrytende initiativ fra Nordlandssykehuset 
sammen med Helgelandssykehuset, Sykehusapotek 
Nord, Nordland fylkeskommune og Nord universitet

→ Kartlegging av helsetilstand blant alle 
førsteklassinger i alle videregående skoler i fylket

→ Særskilt fokus på: 
→ Psykisk helse, hjerte-/karsykdom og 

diabetes/livsstilssykdommer

→ Intervensjon i form av helseoppfølging, samarbeid 
med skoler og e-helseverktøy

→ Store muligheter for forskning, utdanning og 
utvikling i regi av prosjektet

Nordland Intervensjon (NORINT)



Muligheter for innovativ 
og tverrfaglig trening, 
opplæring, simulering og 
utdanning av fremtidens 
helsepersonell der ny 
teknologi spiller en sentral 
rolle.

Felles simuleringslab for Nordlandssykehuset og Nord 
universitet?



Strategisk utviklingsplan 
Nordlandssykehuset HF 2035



 Hva skal til for at vi skal gi 
Nordlandssykehusets befolkning, rett 
hjelp, til rett tid til rett sted?

 Hvilke behov vil vår befolkning ha i 
fremtiden?

 Hvordan skal vi prioritere?

 Hva skal vi satse på i 
Nordlandssykehuset?

 Hvordan skal vi utvikle de enkelte 
fagområdene?

Nordlandssykehusets framtidige utvikling



Ledergruppe

Arbeids-
gruppe 4

Arbeids-
gruppe 3

Arbeids-
gruppe 2

Arbeids-
gruppe 1

Referanse-gruppe

Staber/senter Utrednings-
leder

Direktør

Utrednings-
gruppe

Styringsgruppe

Organisering av arbeidet

Arbeids-
gruppe 5

Arbeids-
gruppe 6

Klinikkene



Strategisk 
hoveddokument

Fagplaner - arbeidsgrupper

Topp-
dokument

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2035







1.Intermediærpasienten
2.Tidlig intervensjon
3.Kronikeromsorg
4.Minimal invasiv
5.Kontinuerlig forbedring
6.Teknologi og E-helse



Nordlys over SandhornøyNordlys i Bodømarka


