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SSU-sak 08-2022  

Framskrivningsdata for Helsefellesskapets område  

 

Vedlegg (t): 

 

Vedlegg (ikke t):  
• Tjenesteavtale 6 Kunnskapsoverføring 

• Tjenesteavtale 7 Forskning, innovasjon og forbedring  

• Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt arbeid 

 

Innstilling til konsensus:  

1. SSU utferdiger mandat for framskrivning av utfordringsbildet i helsetjenesten i 

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten.   

Bakgrunn: 
For å kunne ta gode avgjørelser om strategi og utvikling av helsetjenestene i Helsefellesskapet Lofoten, 

Vesterålen og Salten er det behov for et omforent datagrunnlag som beskriver  

• demografi og epidemiologi i Lofoten, Vesterålen og Salten 

• omfang og aktivitet i helsetjenestene i Lofoten, Vesterålen og Salten 

 

Disse dataene legges til grunn for en framskrivning av status i 2035 slik at SSU har et grunnlag å vurdere 

strategi og tiltak for bærekraft i helsetjenestene. Omforente data er grunnlaget for å kunne etablere politisk, 

administrativ og faglig forankring av det videre strategiske arbeidet for å møte framtidige behov for tjenester 

og behov for omstilling i helsefellesskapet. 

 

Dataene vil være naturlig å presentere i dialogmøtet, og de vil være grunnlag saksutredning for 

partnerskapsmøtet. 

Kommunenes vurdering: 

Det kommunale sekretariatet anser det som nødvendig at partnerne har en felles forståelse av 

utfordringsbildet, og mener at et omforent analysegrunnlag vil være en viktig del i å oppnå dette. En 

etablering av utvalget etter det fremlagte utkastet til mandat støttes. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 

Nordlandssykehuset HF ser nytten i et omforent analysegrunnlag og ønsker å etablere utvalget i tråd 

med det framlagte utkastet til mandat. 

1. Innledning 

Behov og utfordringer oppleves forskjellig alt etter hvilket ståsted man har og hvilke observasjoner 

man legger til grunn. I handlingsplanen til Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten står det 

at man skal «Søke felles virkelighetsforståelse ved bruk av felles statistikk og 

virkelighetsforståelse».  

Saksbehandler:  Trude Kristensen/Iver O. Sunnset 

Dato dok: 12.04.2022 

Møtedato: 09.05.2022 

Vår ref:  2021/4503 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale%2006%20-%20Kunnskapsoverf%C3%B8ring.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale%2007%20-%20Forskning,%20innovasjon%20og%20forbedring.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale%2009%20-%20Lokale%20IKT-l%C3%B8sninger.pdf
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Figur 1, Demografisk utvikling i helsefellesskapets område 

 
I SSU sak 3-2022 til dette møtet foreslås det å opprette flere faglige samarbeidsutvalg (FSU), blant dem et 

FSU for analyse og felles beslutningsgrunnlag. Et slik FSU vil tidligst kunne oppnevnes i høstens møte. For 

å komme i gang med arbeidet foreslår felles sekretariat at det oppnevnes en arbeidsgruppe i tråd med 

fremlagte mandat. Arbeidsgruppen betraktes som en pilot for etableringen av FSU for analyse og felles 

beslutningsgrunnlag. 

 

  



 

 

 
 

Mandat for arbeidsgruppe 
Framskrivningsdata for helsefellesskapets område 

 

Gitt av Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og 
Saltens strategiske samarbeidsutvalg i møtet 
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1. Bakgrunn for og hensikt med utvalget 

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten skal prioritere utvikling av tjenester til barn og unge, 
personer med flere kroniske lidelser, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og 
skrøpelige eldre. For å finne løsninger som passer til lokale behov og forutsetninger har 
helsefellesskapet behov for et omforent og felles analysegrunnlag. Slike data vil ligge til grunn for 
utviklingen av helsefellesskapet, og være et underlag for helsefellesskapets innspill til nasjonale 
myndigheter. 

2. Formål 
Utvalget skal gi SSU data som gir grunnlag for strategiske vurderinger med tanke på utvikling av 

helsetjenestens kapasitet og kompetanse i kommuner og i Nordlandssykehuset HF fram mot 2035. 

2.1. Målsettinger 
Utvalget skal foreslå og grunngi de dataanalyser, inkludert datakilder, som foreslås for historiske data 

og framskrivninger. 

Utvalget skal beskrive historisk utvikling og hva som er av særlig interesse for framskrivninger. 

Utviklingen de siste ti årene skal ligge til grunn. 

2.2. Resultatmål 
Utvalget skal framskaffe historiske data om 

1. Demografi – basert på hovedalternativ i befolkningsframskriving og forutsetning om ingen 

endring i bruk av tjenester (konstantalternativet) 

2. Epidemiologi – forutsetning om sunn aldring (lavere behov blant eldre) 

3. Oppgavedeling – redusert kapasitet i spesialisthelsetjenesten, flere oppgaver til 

kommunene? 

4. Dreining mot mer bruk av hjemmebaserte tjenester og mindre institusjonstjenester for eldre 

5. Effektivitet – forebygging, tidlig innsats, økt bruk av velferdsteknologi er eksempler på tiltak 

som kan redusere behovet for tjenester 

 

Aktuelle variabler framskrevet til behov i 2035 ved dagens innsats: 

For kommunene: 

• Fastlegekonsultasjoner 

• Antall brukere av aktiviserings- og servicetjenester, hjemmetjenester, 

institusjonstjenester 

• Antall beboere i boliger kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål 

• Unike brukere totalt og for utvalgte tjenester (helsehjelp i hjemmet, langtidsopphold 

institusjon, kommunal ø-hjelp) 

• Aktivitet i form av institusjonsdøgn og timer i hjemmetjenesten 

For Nordlandssykehuset HF: 

• Antall pasienter (beregning basert på pasientrater etter kjønn og tiårsrater) 
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• Aktivitet (oppholdsdøgn, polikliniske konsultasjoner og dagopphold) 

• Antall pasienter med demens, diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og kronisk 

lungesykdom 

• Antall pasienter og aktivitet (oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner) innen 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

• Barn og unge, inkludert i tallene for hhv. somatikk og psykisk helsevern/TSB 

 

Ønskede nøkkeltall for 2035: 

• Endring i antall personer mellom 70 og 80 år 

• Endring i antall personer over 80 år 

• Endring i behov forutsatt uendret bruk av tjenester 

• Årsverk i kommunehelsetjenesten 

• Antall brukere av omsorgstjenester 

• Antall brukere av helsetjenester i hjemmet 

• Antall institusjonsboere 

• Timeforbruk i hjemmetjenestene 

• Antall institusjonsdøgn 

 

Utvalget lager også en oversikt som viser utviklingen og dagens situasjon når det gjelder 

utskrivningsklare døgn og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)-plasser i kommunene og bruken av 

dem sammenlignet med regionale og nasjonale gjennomsnittstall.  

Statistisk sentralbyrå, KOSTRA, pasientadministrative systemer er eksempler på datakilder som kan 

nyttes i utvalgets arbeid. Utvalget oppfordres til å søke bistand og inspirasjon fra andre 

helsefellesskap som har gjort lignende arbeid, for eksempel Helsefellesskapet sør-Rogaland. 

2.3. Gevinster 
En framskrivning av nøkkeltall vil gi en pekepinn på hvordan situasjonen vil bli i framtiden uten 

justering av kursen eller andre tiltak enn de vi har i dag. Den konkrete gevinsten i framskrivningen vil 

være muligheten for å gjøre gode valg som bidrar til målrettede helsetjenester i Lofoten, Vesterålen 

og Salten. En framskrivning sammenlignet med historiske data kan også peke ut områder egnet for 

forebyggende tiltak.  

Grunnlaget fra 2022 og forventede endringer vil være et godt grunnlag for evaluering effekten av 

eventuelle tiltak. 

3. Rolle og oppgaver 
Utvalget velger en leder og konstituerer seg selv. 

4. Organisering 
Utvalget organiserer arbeidet slik man mener er best for å nå ønskede resultater. Det forventes at 

møter og annet samarbeid skjer via Skype/Teams.  
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4.1 Sammensetning 
Hvem skal delta i utvalget: 

• Kommunene oppnevner tre deltakere, en fra hver av regionene 

• Nordlandssykehuset HF oppnevner to deltakere 

• Brukerutvalget i Nordlandssykehuset oppnevner en deltaker (?) 

• Fastlege 

• Universitetene? 

• KS? 

• Statsforvalteren? 

• Andre? 

 

4.2. Ressurser og økonomi 
Som hovedregel deles kostnadene mellom partnerne i tråd med § 3 i vedtekter for Helsefellesskapet 

Lofoten, Vesterålen og Salten, øvrige deltakere bærer kostnaden for sin deltakelse. Behov for 

kostnadskrevende tiltak forelegges SSU. 

 

4.3. Funksjonstid 
Utvalgets oppdrag avsluttes ved presentasjon av framskrivning og funn for SSU/dialog- og 

partnerskapsmøtet. 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vedtekter%20for%20helsefellesskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vedtekter%20for%20helsefellesskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf

