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Vedlegg: 
Sak til ledermøtet i Helse Nord 5. desember 2022 
Mandat for «Arbeid med omforent og felles analysegrunnlag for helsefellesskapene» 
SSU-sak 08-2022 Framskrivningsdata for Helsefellesskapets område 

 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) slutter seg til initiativet og beslutter at helsefellesskapet 
skal bidra i det regionale arbeidet med de medlemmene som er foreslått i utkast til mandat.  

Bakgrunn: 
I helsefellesskapets handlingsplan er demografi, rekruttering og teknologi definert som et 
innsatsområde partnerskapsmøtet forventer at SSU følger opp. I SSU sak 08-2022 ble det lagt fram et 
utkast til mandat for arbeidsgruppe Framskrivningsdata for helsefellesskapets område. Utkastet ble 
tatt inn i prosessene i Helse Nord og initiativet har ført til et engasjement for å arbeide for et omforent 
datagrunnlag for analyse som omfatter alle helsefellesskapene knyttet til helseforetak i Helse Nord. 
 

Saksbehandler: Stian Molvik 
Dato dok: 11.01.2023 
Møtedato: 01.02.2023 
Vår ref: 2023/3 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/9.%20mai/SSU%20sak%2008-2022%20Fremskrivingsdata%20for%20i%20Helsefellesskapets%20omr%C3%A5de%20%E2%80%93%20Behov%20for%20felles%20virkelighetsforst%C3%A5else.pdf
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Formål med behandling i ledergruppemøtet 

Saken har to formål: 

1. Orientere om arbeidet med å utvikle et omforent og felles analysegrunnlag for 

Helsefellesskapene 

2. Angi rammer for Helse Nord RHF sitt bidrag til analysearbeidet 

Sakens innhold og problemstillinger 

Det vises til ledermøtesak, «Samhandlingsarbeid i Helse Nord RHF – hva vil vi og 

hvordan skal vi få det til?»  (Sak 162-2022) der blant annet Helse Nord RHF sitt bidrag 

til å støtte Helsefellesskapene med analyser og framskriving ble drøftet. Det var enighet i 

ledermøtet om at Helse Nord RHF må ta et overordnet ansvar og bidra i deling av 

analyser med kommunene på konkrete tema, etter dialog og ønske.  

  

I etterkant av behandlingen i ledermøtet har det vært gjennomført en nasjonal 

erfaringssamling for samhandlingsansvarlige i helsefellesskap i Bodø (25-26. august 

2022). Samlingen var meget vellykket og behovet for og bruken av felles styringsdata 

var et sentralt tema.  

 

På bakgrunn av konklusjonen i ledergruppemøtet i Helse Nord RHF har en i høstens 

møter i samhandlingsnettverket i Helse Nord (samhandlingsansvarlige i HF, kommunale 

samhandlingssekretariat og representant fra Helse Nord RHF) arbeidet med å 

konkretisere hvordan en skal arbeide mot et omforent og felles analysegrunnlag. 

Samhandlingsnettverket har utarbeidet dokumentet «Arbeid med omforent og felles 

analysegrunnlag for helsefellesskapene - Vi planlegger sammen» (vedlegg).  

 

Det er viktig å sikre at data som skal inngå i analysen er mest mulig relevant for 

planlegging og utvikling av helsetjenestens kapasitet og kompetanse, på strategisk og 

operativt nivå, i kommuner og i helseforetak. Det etableres derfor en arbeidsgruppe 
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bestående av fagfolk/ledelse fra kommuner og helseforetak. Ressurspersoner er 

forespurt om å delta.  

 

Arbeidsgruppen har to hovedoppgaver: 

1. Med utgangspunkt i tilgjengelige datakilder, prioritere hvilke analyser 

analysemiljøet skal bidra med for å sikre et best mulig felles styringsgrunnlag for 

utvikling av helsetjenesten. Arbeidsgruppen skal foreslå hvilke kilder som, 

sammen med annen informasjon, skal legges til grunn i analysearbeidet. 

Relevansen for klinisk samhandling, og trygge og effektive overganger i 

pasientforløp bør vektlegges. Arbeidet skal ha hovedfokus på tilbudet til de fire 

prioriterte pasientgruppene i Nasjonal helse- og sykehusplan.  

2. Foreslå hvordan arbeidet med å innhente og tilgjengeliggjøre styringsdata for 

helsefellesskapene i Helse Nord kan videreutvikles på best mulig måte. 

  

Arbeidet er forankret i helsefellesskapene og i Helse Nord RHF gjennom medlemmene 

av samhandlingsnettverket i Helse Nord. KS inviteres til å delta.  

 

Helsefagavdelingens og analysemiljøets vurdering 

Styrket oppmerksomhet om samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste 

er nødvendig både for å styrke kvalitet, sikre god bruk av helsepersonellressursene og 

oppnå økonomisk kontroll. Framskrivning og analyser av data er et av flere virkemiddel 

når en skal drive felles planlegging av helsetjenestetilbudet i helsefellesskapene.   

 

Omfanget av arbeidet i Helse Nord RHF må avpasses mot andre oppgaver. Mange av 

analysene vil være en naturlig del/videreføring av arbeid analysemiljøet allerede gjør. 
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1. Bakgrunn 

Målet med helsefellesskapene er å utvikle og planlegge tjenester til sårbare pasientgrupper med 
behov for tjenester fra begge nivå, sammen med brukere og fastleger. Helsefellesskapene skal 
prioritere arbeidet med utvikling av tjenester til barn og unge, personer med flere kroniske lidelser, 
personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og skrøpelige eldre. Hvordan partene 
sammen skal utvikle og planlegge tjenestene skal beskrives i samarbeidsavtaler1. Gjennom 
helsefellesskap møtes helseforetak og samarbeidende kommuner som likeverdige partnere. 
 
En grunnleggende premiss for utvikling og planlegging av helse- og omsorgstjenester er bruk av 
helsedata. Tilpasset styringsinformasjon og felles framskriving bidrar til felles virkelighetsforståelse 
og understøtter felles planlegging. Et omforent og felles analysegrunnlag vil kunne tydeliggjøre 
utfordringsbildet og være del av grunnlaget for prioritering av innsatsområder (strategier og tiltak) i 
helsefellesskapene. Det vil også kunne være et underlag for helsefellesskapenes innspill til nasjonale 
myndigheter. Det er behov for styringsinformasjon som går på tvers av forvaltningsnivå, som for 
eksempel informasjon om forløp, fastlegenes aktiviteter og praksis og kvalitetsindikatorer for 
sentrale samarbeidsprosesser2. 
   
I Meld. St. 7 27 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–20233 skriver HOD at «nasjonale myndigheter 
må (…) støtte helsefelleskapene gjennom bedre styringsinformasjon og framskrivingsverktøy og ved å 
gjennomføre tiltak som bedrer pasientforløpene» (s.28).  
 
I dette dokumentet beskrives et felles arbeid for utvikling av styringsdata og framskrivinger for 
helsefellesskapene i Nord-Norge. Analysene skal bidra til at helsefelleskapene, gjennom bedre innsikt 
i bruk av helsetjenester, befolkningens demografiske sammensetning og helseprofil, får bedre 
forutsetninger for å utvikle tjenestene i tråd med fremtidig behov. Framskrivninger skal støtte opp 
under nødvendig planlegging og felles strategiske beslutninger. Arbeidet gjøres i et samarbeid 
mellom helsefellesskapene og Helse Nord RHF, og KS inviteres til å delta. 

2. Organisering og gjennomføring  

Arbeidet med å utvikle felles styringsdata og framskrivinger igangsettes etter initiativ fra en 
nettverksgruppe bestående av samhandlingsansvarlige i HF, kommunale samhandlingssekretariat og 
representanter fra Helse Nord RHF. KS vil inviteres til å delta i gruppen.  
 
Nettverksgruppen vurderer at det er behov for å etablere en arbeidsgruppe bestående av 
fagfolk/ledelse fra kommuner og helseforetak for å sikre at de data som skal inngå i analysen er 
relevant for planlegging og utvikling av helsetjenestens kapasitet og kompetanse i kommuner og i 
helseforetak, på strategisk og operativt nivå. Arbeidsgruppen får i oppgave å komme med forslag til 
hvilke kilder som, sammen med annen informasjon, skal legges til grunn i analysearbeidet. 
Relevansen for klinisk samhandling, og trygge og effektive overganger i pasientforløp skal vektlegges.  

Arbeidsgruppen bes også beskrive hvilke eventuelle andre tema/områder som kan ha særlig 
interesse for framskrivninger. Videre bes de om en vurdering av hvordan dataene på en best mulig 

                                                           
1 helse- og omsorgstjenestelovens § 6.2.12 
2 Avtale mellom regjeringen og KS om innføring av helsefellesskap for å skape en mer sammenhengende helse- 
og omsorgstjeneste 
3 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 

https://www.regjeringen.no/contentassets/77ad51af47bf4711923fa82a0899daff/191023_hellesfellesskap_avtale.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/77ad51af47bf4711923fa82a0899daff/191023_hellesfellesskap_avtale.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/?ch=1
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måte kan tilgjengeliggjøres for helseforetak og kommuner.  Analyser bør så langt det er mulig 
tilgjengeliggjøres gjennom en «dashbord»-løsning, som oppdateres regelmessig. 

Helse Nord RHFs analysemiljø vil, eventuelt sammen med andre miljø og med bakgrunn i 
arbeidsgruppens anbefalinger, utarbeide analyser som kan benyttes i helsefellesskapene. 
Analysemiljøet kan gjennom sitt samarbeid med andre analysemiljø i Norge (for eksempel øvrige 
RHF, Helsedirektoratet, Samhandlingsbarometeret ol.), tilgjengeliggjøre analyser som er utarbeidet 
av andre. Det forventes at analyser til helsefellesskapene i stor grad vil være sammenfallende med de 
analyser Helse Nord gjør i eget utviklingsarbeid. 
 
Tildeling av ressurser til gjennomføring av ønskede analyser besluttes av administrerende direktør i 
Helse Nord RHF.   
 
Arbeidsgruppens oppdrag og arbeid vurderes etter ett år. Vurderingen skal også innebære 
arbeidsgruppens anbefaling av hvordan arbeidet med å følge opp og rapportere om felles 
styringsdata og framskrivinger kan gjøres på en best mulig måte i framtiden. 
 

3. Aktuelle datakilder og eksempler på analyser 

Analysene vil basere seg på anonyme kilder som er offentlig tilgjengelig, og identifiserbare sensitive 

kilder som Helse Nord RHF har tilgang på gjennom konsesjon. De mest sentrale kildene vil være: 

Norsk pasientregister (NPR)  

Helseopplysninger om alle personer som har fått behandling, eller som venter på behandling i 

spesialisthelsetjenesten  

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

Inneholder data fra alle tjenester som er nevnt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 

Grunnlagsdata om befolkning, kompetanse, tjenester ol. 

Analysene skal bidra til at helsefelleskapene får bedre forutsetninger for å utvikle tjenestene i tråd 

med behovet. Framskrivninger skal støtte opp under nødvendig planlegging og felles strategiske 

beslutninger i helsefellesskapene om blant annet dimensjonering av og profil i tilbudet. Noen 

eksempler kan være: 

• Omfanget av pasienter og brukere med sammensatte kroniske tilstander 

• Utvikling i forsørgerbrøk og tilgang på kompetent helsepersonell 

• Samlet dimensjonering av helsetilbudet i et helsefelleskap 

• Forbruksrater og variasjon i tilgang til tjenester 

• Demografisk utvikling pr kommune og pr helsefelleskap  

 

Arbeidsgruppen kommer med forslag til hvilke variabler de mener er mest relevant for å besvare 

oppdraget, inkludert en vurdering av kvaliteten på tilgjengelige data. Forslagene bør begrunnes. 

Aktuelle variabler kan være:  

For kommunene: 

• Fastlegekonsultasjoner 
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• 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 

• Lavterskeltilbud innen psykisk helse- og rus 

 

For helseforetak: 

• Antall pasienter (beregning basert på pasientrater etter kjønn og tiårsrater) 

• 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 

• Antall henvisninger til spesialisthelsetjenesten over tid (med utviklingstrekk) 

• Omfang av pasientreiser 

• Antall utskrivningsklare døgn 

 

4. Arbeidsgruppens sammensetning 

Første møte i arbeidsgruppen initieres av nettverksgruppen. Arbeidsgruppen organiserer arbeidet 

slik de mener det er best for å nå ønskede resultater. Det legges til grunn at møter og annet 

samarbeid skjer digitalt etter et fysisk oppstartsmøte.  

Medlemmene av gruppen er valgt ut på bakgrunn av fag- og ledelseserfaring fra kommuner og 

helseforetak. 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin 

(NSDM) 

Kommuneoverlege Anders Svensson, Bø kommune. 

Anders.Svensson@boe.kommune.no 

Tlf: 41682489  

Helsefellesskapet Troms og Ofoten Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen, Tromsø 
kommune.Kathrine.Kristoffersen@tromso.kommune.no 
Tlf: 41554834  

Helsefellesskapet Finnmark Kommunalsjef helse- og omsorg Stina Løkke, 

Hammerfest kommune  

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, 

Salten 

Viseadministrerende direktør Beate Sørslett,  

Nordlandssykehuset HF. 

beate.sorslett@nordlandssykehuset.no  

Tlf: 90790710  
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Helsefellesskapet Helgeland Psykologspesialist Fredrik Wang Jørgensen, Vefsn 

kommune.  

fredrik.wang.jorgensen@vefsn.kommune.no  

Tlf: 40405547  

Representant fra Helse Nord RHF Avdelingsdirektør Jon Tomas Finnsson, 

Helsefagavdelingen  

Jon.Tomas.Finnsson@helse-nord.no 

Tlf: 99428377 

Analysemiljøet i Helse Nord RHF Rådgiver Johan Sverrison Rasch 

Johan.Sverrison.Rasch@helse-nord.no 

 

 

5. Behov for ressurser og økonomi 
Møter og annet samarbeid skjer digitalt og elektronisk. Det forventes ikke behov for eget budsjett for 

arbeidsgruppen. 
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