
Nasjonal helse- og 
sykehusplan –

oppfølging i Helse 
Nord



Helse i nord, der vi bor
• Tjenester nært der folk bor

• Selvforsynt med tjenester

• Planlegge på grunnlag av kunnskap om 
helsetilstand og fordeling til befolkningen 

• Forbedring gjennom samarbeid, team av fagfolk 
og sykehus 

- Særlige utfordringer:  Tilgang på fagfolk, balansere 
spesialisering og nærhet 



5 Helseforetak

11 Somatiske sykehus

+ spesialistsenter m.m.. +    

Longyearbyen s.hus

2 Psykiatriske sykehus

14 DPS o.l.

5 (6) DMS

100 spesialisthjemler

10 luftambulanseenheter

150 ambulanser

15 ambulansebåter

Finnmarkssykehuset 

Universitetssykehuset 

Nord-Norge 

Nordlandssykehuset 

Helgelands-

sykehuset 

Sykehusapotek 

Nord



Arbeidsdeling i Helse Nord

• Tjenester av stort volum/med krav til nærhet skal 
håndteres lokalt

• Høyspesialiserte tilbud samles i Tromsø og/eller Bodø og 
Tromsø 

• UNN en fullverdig universitetsklinikk

• NLSH et bredt spesialisttilbud

• To helseforetak i hovedsak med lokalsykehusfunksjoner



Nasjonal helse- og sykehusplan

• Helhetlig debatt om viktig politikkområde

• Sikre demokratisk forankring

• Avklare prinsipielle spørsmål

• Revidering av planen hvert fjerde år



Stortingets dom over helsepolitikken

• Det er viktig å få 
bekreftet, av 
nasjonalforsamlingen, 
at den virksomhet som 
er utviklet og endret 
over 15 år i all hovedsak 
er i tråd med 
politikernes krav. 



Nasjonal helse- og sykehusplan - oppfølging

• Kirurgisk akuttberedskap

• Elektiv kirurgi

• Stedlig ledelse

• Organisering føde

• Utviklingsplaner

• Basestruktur luftambulansetjenester

• Åpenhet i prosess og dokumentasjon 



Kirurgisk akuttberedskap

• Regionsykehus

• Stort akuttsykehus

• Akuttsykehus

• Sykehus uten akuttfunksjoner.



Hva skal legges til grunn?

• Nåværende oppgavefordeling mellom sykehus

• Beskrivelse av planlagt elektiv virksomhet

• Øvrig akuttberedskap/virksomhet i sykehuset.

• Framtidig rekrutterings- og bemanningssituasjon

• Data om aktivitet og innhold i aktivitet

• Oversikt over pasientstrømmer

• Data om tilgjengelighet via vei, sjø og luft

• Andre relevante data 



Nordlandssykehuset og UNN

• Plan for framtidig organisering og innhold av kirurgisk 
akuttberedskap i UNN Narvik og Nordlandssykehuset 
Lofoten 

• Vise hvordan befolkningen får ivaretatt sitt behov for slike 
tjenester døgnkontinuerlig gjennom året

• Hvordan den interne beredskap i sykehusene sikrer 
planlagt virksomhet for andre fagområder.

• Konsekvenser for foretakets øvrige sykehus bør også kort 
beskrives.



Akutt beredskap fødselshjelp og kvinesykdommer

• Fødetilbudet inngår i det akuttkirurgiske tilbudet og skal vurderes

• forventet utvikling innen fagområdet, herunder beskrive den tekniske 
utvikling.  

• oppgavefordeling mellom sykehus og  pasientstrømmer.

• En beskrivelse av forholdet til øvrig akuttberedskap/virksomhet i 
sykehuset.

• Framtidig rekrutterings- og bemanningsbehov og et særlig fokus på 
konsekvenser ved ulike løsninger 

• Data om tilgjengelighet via vei, sjø og luft



Planlagt kirurgisk virksomhet

• Den nåværende elektive kirurgiske virksomheten  

• Hva kan være aktuelt å flytte til sykehuset

• Framtidig elektive virksomhet og hvordan denne kan 
organiseres og ledes. 

• Eventuelle konsekvenser/behov for personell, 
kompetansetiltak, medisinsk teknisk utstyr, logistikk og 
annen infrastruktur.

• Evt. andre forhold.



Stedlig ledelse

• Beskrive dagens organisering 
I protokollen fra foretaksmøtet heter det: 

«Foretaksmøtet viste til at hensiktsmessig oppgavedeling og krav til helhetlige pasientforløp 

forutsetter tett samarbeid og faglige og organisatoriske nettverksfunksjonen mellom sykehus, og at 

organiseringen bør understøtte dette. Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av 

Nasjonal helse- og sykehusplan gjorde følgende anmodningsvedtak: "Stortinget ber regjeringen 

gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse bli hovedregelen ved 

norske sykehus." Vedtaket gir helseforetakene en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller 

tilpasset lokale behov, men foretaksmøtet presiserte at stedlig ledelse skal være hovedregelen jf. 

Stortingets vedtak. Foretaksmøtet presiserte at kravet om stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk av 

tverrgående klinikker. I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på 

de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet 

minnet samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten på en måte som sikrer at lovens 

krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle ansatte i sykehuset skal vite 

hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv I-2/2013 om Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av 

organisering skal det sikres god kommunikasjon og nærhet til nærmeste leder. 



Stedlig ledelse

• Beskrive dagens organisering 

• Hvordan vil foretaket oppfylle kravene til enhetlig ledelse? 

• Redegjøre for eventuelle tiltak som må til for å oppfylle de 
forutsetninger som ligger i foretaksmøtets vedtak og 
beskrive hvordan disse kan innføres.

• Oppfylle kravet om enhetlig ledelse, jf 
spesialisthelsetjenestelovens &3.9 – en ansvarlig leder på 
alle nivå 



Vurdere konsekvenser for andre områder

• Prehospitale tjenester; bil og luftambulansetjenester

• Vurderinger av avstandsfaktorer, transportkapasitet, 
forsvarlighet og risiko. 

• Kommunehelsetjeneste: Eventuelle konsekvenser for 
kommunale akuttfunksjoner og samhandling med disse 
bes beskrevet (eks. legevakt).

• Eventuelle andre offentlige eller private aktører.



Rammer for arbeidet
• Åpenhet, medvirkning og involvering av brukere, 

pårørende, tillitsvalgte og samarbeidsaktører.

• Veileder for utviklingsplaner skal legges til grunn i arbeidet

• Aktuelle dokumenter, styresaker i Helse Nord RHF og 
nasjonale føringer bør inkluderes i arbeidet

• Høringer skal ivaretas gjennom utredningsarbeidet.

• All informasjon skal være åpent tilgjengelig

• Etter at helseforetakene har gjennomført sin utredning, og 
truffet sin beslutning i styret, vil en samlet sak bli fremmet 
for styret i Helse Nord RHF.



Høies brev: Åpenhet og god dialog i sykehus

• Pasientsikkerhet; fra at vi ordner opp på kammerset til 
åpenhet og transparens, da lærer vi også

• Det må og skal være trygt å si fra – et lederansvar å sørge 
for at dette gjelder på alle nivå

• En kulturutfordring, fremmed for deler av våre fagfolk, må 
bearbeides

• Dette henger også sammen med ledelse og medvirkning

• Helse Nord lager verktøykasse 





Nasjonal helse- og sykehusplan
- oppstart av arbeidet

Samhandlingskonferansen 2016



Arbeidet skal starte på oppdrag fra av Helse Nord RHF

• Styrevedtak Helse Nord RHF 60-2016

• Nærmere mandat for arbeidet fra Helse Nord RHF til 
foretaket er under utarbeidelse

• Helse Nord RHF innhenter data på aktivitet i sykehus og 
eksterne forhold som f.eks regularitet luftfart, avstander både 
langs vei og luft 



Etter oppdrag fra Helse Nord RHF vil foretaket først jobbe med:

Utrede/ beskrive organisering av stedlig ledelse som sikrer at 
lovens krav til enhetlig ledelse er oppfylt.

Utrede organisering av og nivå på kirurgisk akuttberedskap ved 
Nordlandssykehuset Lofoten inkludert utredning avfødetilbudet.

Oppstart prosess med å flytte mer an den elektive kirurgien i 
helseforetaket til akuttsykehusene, der det ligger til rette for 
dette, for derigjennom å styrke den generelle kirurgiske 
kompetansen ved disse sykehusene.

Ref: Styresak Helse Nord RHF 60-2016



Stedlig ledelse:
Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved 

behandling av Nasjonal helse- og 

sykehusplan gjorde følgende 

anmodningsvedtak: "Stortinget ber 

regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller 

styringsdokumenter sørge for at stedlig 

ledelse bli hovedregelen ved norske 

sykehus." Vedtaket gir helseforetakene en 

viss fleksibilitet til å utforme 

ledelsesmodeller tilpasset lokale behov, 

men foretaksmøtet presiserte at stedlig 

ledelse skal være hovedregelen jf. 

Stortingets vedtak. 

Foretaksmøtet presiserte at kravet om 

stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk 

av tverrgående klinikker. I en tverrgående 

klinikkstruktur må klinikklederen påse at det 

finnes ledere på de ulike geografiske 

lokasjonene som er gitt fullmakter til å 

utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet 

minnet samtidig om at helseforetakene må 

organisere virksomheten på en måte som 

sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse 

blir oppfylt. 



Diverse bakgrunndata – vil gjøres tilgjengelig på 
Nordlandssykehuset HF sine nye internettsider



Framdriftsplan
Juni
Datainnsamling + få mandat fra Helse Nord RHF for arbeidet

Juli
Publisering av data på foretakets nye internettsider med mulighet for å gi tilbakemelding på 

publiserte data

August
Høringsmøter kommuner Lofoten og Vesterålen

23.august: Orientering i brukerutvalget

September
12.september: Orientering OSO

25. September: Frist for statusrapport til Helse Nord RJF

29. september: Høring i brukerutvalget

Oktober
Utarbeide utkast tilbakemelding til Helse Nord RHF

Høring på foretakets tilbakemelding

November
Utarbeide styresak på tilbakemelding til Helse Nord RHF

25. november:  Frist for styrebehandlet tilbakemelding til Helse Nord RHF



Videre arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan –
konkretisert ved utarbeidelse av strategisk utviklingsplan 
for Nordlandssykehuset HF i tråd med ny nasjonal veileder.

Fra høst 2016 og 2017


