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3 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



Folketallet vil passere 6 mill ca 2035

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


Store utfordringer i distriktene 
Medfører relativ svekkelse av inntektsrammene



Store utfordringer i distriktene



Epidemologiske scenarier
• Vi lever lengre
• Antall krefttilfeller øker med ~2% p.a. (30.000  45.000)

• Senskader av kreftbehandling vil også øke

• Flere overlever, men kostnader til behandling øker
• Behov psykisk helsevern/TSB øker
• Diabetes, kols og overvekt øker
• Betydelig variasjon 



Videre arbeid

FAGLIG UTVIKLING



Teknologiske utviklingstrekk

1. Innad i sykehus/klinikk
2. Mellom sykehus og LMS/DMS/DPS, kommunale helsetjenester og 

prehospitale tjenester
3. Mellom sykehus og primærhelsetjeneste/pasient/pårørende



Alt materiale i arbeidet publiseres fortløpende på vår 
internettside, her er også mulig å gi oss tilbakemeldinger 



NLSH.no
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Oppbygging strategi Virginia Mason



Fremlegges for styret 19.06.2017 



Tekst til Pasienten først 
I Brukerutvalgsmøte 12. juni 2017 ble følgende endringsforslag til teksten «Pasienten først» vedtatt: 
«Hensynet til pasienter skal være førende for alle valg Nordlandssykehuset tar. Pasienten skal oppleve 
å få behandling med høy kvalitet. De skal møte medarbeidere som etterspør og lytter. Medarbeideren 
skal også gi informasjon og være opptatt av deres ønsker, ressurser og målsetninger ved planlegging 
av behandling og oppfølgning. Pasienter skal møtes med en forståelse av at de er eksperter på eget liv. 
Respekt, innlevelse, anerkjennelse og vennlighet skal prege deres møte med Nordlandssykehuset. 

Pasienten skal ha valgmuligheter og deltar aktivt i utforming, gjennomføring og evaluering av egen 
helsehjelp. Vi tror på ideen om den myndige pasienten der pasienten får opplæring og denne er en 
forpliktende del av behandlingen. De tjenestene som Nordlandssykehuset tilbyr skal bygges rundt 
pasienten og slik ta vare på pasientens helhetlige behov. Det betyr at tjenestene skal oppleves som 
sammenhengende og uten unødig opphold. Helsepersonell skal også ha blikk for både den psykiske og 
somatiske helsetilstanden til den enkelte. Å ha fokus på den helhetlige situasjonen til pasienten betyr 
også å inkludere og ivareta familien slik at sykdom ikke dominerer familiens hverdagsliv i større grad enn 
nødvendig.



Referansegruppens oppgaver iht mandat 

• Referansegruppen sammensettes i dette arbeidet av våre viktigste interessenter/samarbeidsinstanser: Kommunene 
(v/representanter oppnevnt av OSO), Brukerutvalget, Helse Nord RHF, utdanningsinstitusjonene, fylke med flere. 

• Referansegruppens mandat:

• Være rådgivende for Direktør vedrørende strategisk utviklingsplan 

• Formidle tjenestemottakernes (pasienter, pårørende, primærhelsetjenesten) behov slik at disse blir tilstrekkelig ivaretatt i den
strategiske utviklingsplanen.

• Gi råd i spørsmål som gjelder planlegging av tilbud, utførelse av tjenestene og vurdering av effekt av planlagte strategier, mål
eller tiltak.

• Gi råd i spørsmål som gjelder fremtidig utdanning

• Gi råd i spørsmål som angår geografisk plassering, nødvendig prioritering av ressurser til tjenestetilbud eller andre spørsmål 
som en finner formålstjenlig for å veie ulike interessenters behov mot hverandre.



Referansegruppe
Deltagere

• Hege Kristin Aune Jørgensen, kommuneoverlege Salten 

• Anne Sand, varaordfører Vestvågøy

• Marion Celius, Helse- og omsorgssjef Hadsel kommune

• Barbara Priesemann, leder brukerutvalget 
Nordlandssykehuset

• Anne Grethe Olsen, kvalitets- og utviklingssjef 
Finnmarkssykehuset

• Trine Karlsen, dekan Nord universitet

• Arthur Revhaug, Universitetssykehuset Nord-Norge

• Helsefak UiT

• Kristian Fanghol, Helse Nord RHF

• Representant fra Ungdomsråd NLSH HF

• Nordland Fylke

Nordlandssykehuset:

• Paul Martin Strand, administrerende direktør

• Gro Marith Villadsen, Rådgiver avd for forskning og 
pasientsikkerhet 

• Jan-Terje Henriksen, avd. leder avd for forskning og 
pasientsikkerhet 

• Øystein Reksen Johansen, klinikksjef kir/ort klinikk 

• Terje Haug, klinikksjef diagnostisk klinikk 

• Kari Bøckmann, rådgiver ungdomsrådet 
Nordlandssykehuset



Hva skjer fremover?

 Oktober 2017 – Versjon 1 av toppdokument legges frem for styret

 August 2017 – oppstart arbeidsgrupper for hovedstrategi

 Desember 2017 – Gjennomgang av versjon 0.8 hovedstrategi

 Februar/mars 2018 – Versjon 1 av hovedstrategi legges frem for styret 

 April 2018 – Arbeid med justering/nye fagplaner med utgangspunkt i Nordlandssykehuset strategi startes
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