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Nøkkeltall 2016

– Ca 18000 ansatte og 18 milliarder i omsetning

– 60% av kostnadene er lønn

– Innkjøpsvolum Helse Nord ca 5 mrd

– Investeringer 2.2 mrd 

– 45% av landareal i Norge, inkl. Svalbard

– 9 % av befolkningen

– Prehospital og pasienttransport ca 2 milliarder/år

– Overskudd 617 mill (2015)



12 Somatiske sykehus

+ spesialistsenter m.m..

2 Psykiatriske sykehus

14 DPS 

4 -5 DMS

95 spesialisthjemler

11 luftambulanseenheter

123 ambulanser

13 ambulansebåter

Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset 

Nord-Norge 

Nordlandssykehuset 

Helgelandssykehuset

Sykehusapotek Nord 

5 helseforetak



DPS Øst-Finnmark

Tana og Kirkenes

SANKS/DPS Midt-Finnmark

(Lakselv)og Karasjok

DPS Vest-Finnmark

Alta, (Talvik) og Hammerfest
Senter for psykisk helse Nord-Troms, 

Nordreisa
Senter for psykisk helse Tromsø og omeng

Storsteinnes og Tromsø

Senter for psykisk helse Midt-Troms

Silsand og Sjøvegan 
Senter for psykisk helse Sør-Troms, Harstad

Senter for psykisk helse Ofoten, Narvik og Håkvik

Vesterålen DPS, Stokmarknes,

(Andenes og Straume)

Lofoten sykehus, VOP, Gravdal

Salten psykiatriske senter

Bodø og Fauske

Psykiatrisk senter Mo i Rana, Rana

Psykiatrisk senter Mosjøen, Mosjøen

Psykiatrisk senter ytre Helgeland

Sandnessjøen og Brønnøysund

14 Distr. Psykiatriske Senter (DPS)
28 (23) underliggende avdelinger 



Struktur – fra møllestein til ankerfeste?

• Store avstander og lang reisetid krever en 
desentralisert struktur

• Vår struktur er godt tilpasset demografi og 
geografi forutsatt at:
– De som ønsker å sikre strukturen også bidrar til omstilling og 

endring på de områder hvor det er nødvendig



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



Drift vs investeringer

Investeringer

Bygg: Ca 10.5 milliarder neste 9 år

FIKS: 800 – 900 millioner

MTU: ca 3 milliarder
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Alternativ bruk av  midler

• Fagplaner:

– Kreftplan: ca 65 mill 

(75 stillinger hvorav 26 
overleger)

– ØNH: 15.3 mill (19.6 
stillinger)

– Revmatologi: 11 mill (9 
leger+fysioterapeuter)

• Nye medikamenter:

– Kreftmedisin: 14-16 mill 
(20 pasienter) (føflekk)

– MSmedisin: 32 mill (200 
pasienter)



Forventninger til habiliteringstjenesten

• Involvering og utvikling private

– Valnesfjord

– Kurbadet 

– RIBO



Forventninger forts

• Oppbygging av kompetanse og fagutvikling

– Regionale fagnettverk

– Regional konferanse årlig

– Økt forskning



Forventninger forts

• Felles rapporteringsmal for fagområdet
• Funksjonsfordeling og regionale oppgaver

– Bruk av tvang og makt
– Intensiv habilitering
– Fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes
– Atferdsproblemer og alvorlig psykisk lidelse
–

–



Regional handlingsplan

• 2015: totalt avsatt 2.4 mill (halvårseffekt)

• 2016: 4.8 mill

• Status for styret høsten 2016

• Utarbeide opptrappingsplan for 2018





Investeringer Helse Nord
Ferdigstillelse + UNN Åsgård sykehus (2024-25)

Narvik 2023 – 1,65 mrdPET-senter 2017 – 500 mill



Investeringer Helse Nord 
Finnmarkssykehuset (ferdigstillelse)

Kirkenes – 1,4 mrd - 2017 • Karasjok spesialistsenter

• Samisk helsepark

• Hammerfest

• Tidligst oppstart 2020

• Alta

• Ca 400 mill – ferdig 2018



Investeringer Helse Nord 
UNN (ferdigstillelse)

A-fløy 1,6 mrd 2018 Bodø

Pasienthotell 350 mill

2015



Investeringer Helse Nord 
Nordlandssykehuset (ferdigstillelse)

Vesterålen

Vesterålen 2014 – 1 mrd Bodø 2018 – ca 4 mrd



Helgelandssykehuset 

• Utreder framtidig struktur 

• Få investeringer til nå  

• Intern 
organisasjonskonsolidering 

• Krevende geografi 



Hva er våre viktigste utfordringer?

• Økonomisk kontroll
• Teknologiutviklingen
• Kvalitet og pasientsikkerhet
• Utvikling av det faglige tilbudet 
• Kompetanse
• Ytre rammer
• Kommunikasjon





Arbeidsdelingen skal holdes

• Kreftkirurgi
• Akutte funksjoner 
• Traumebehandling, to sentra – alle skal kunne 

stabilisere
• Nyfødtmedisin
• PCI
• Fisking av blodpropp i hjernen



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 



Nasjonal helse- og sykehusplan  
Oppfølging

• Kirurgisk akuttberedskap

• Elektiv kirurgi

• Stedlig ledelse 

• Medvirkning fra medarbeidere og 
samarbeidspartnere

• Åpenhet i prosess og dokumentasjon 



Oppdragsdokument 2016
Foretaksmøte 3. februar 2016

Helse Nords  hovedmål for planperioden 2016- 2019 er. 

• Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 
pasientbehandlingen. 

• Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 
pasientforløp. 

• Realisere forskningsstrategien. 
• Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 
• Innfri de økonomiske mål i perioden. 
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling. 



3 viktige styringsmål for 2016 fra HOD som følges opp i oppdragsdokumentet
2016, oppfyller Helse Nords overordnede mål nr 1.

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Mål 2016:

1. Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager

2. Ingen fristbrudd

3. Andel kreftpasienter i et pakkeforløp er minst 70%

4. Variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom HF er redusert

5. Variasjonen i gjennomsnittlig liggetider innenfor fagområder er redusert

6. Variasjonen i andel dag-behandling innenfor fag-områder er redusert

2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Mål 2016:

1. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå

2. Antall tvangsinnleggelser for voksne er redusert

3. Andel årsverk i distrikts-psykiatriske sentre er økt i forhold til sykehus i psykisk helsevern for voksne

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Mål 2016:

1. Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7%

2. Det skal ikke være korridorpasienter



Sykehusapoteket skal:

• Foreslå å tilrettelegge for løsninger som bidrar til effektiv og sikker legemiddelforsyning 
og legemiddelbruk i alle regionens helseforetak. 

• Drive farmasøytfaglig forskning, tjenesteutvikling, pasientveiledning og 
kompetanseheving i hele helseregionen. Det forutsettes at sykehusapotekets rolle som 
rådgiver overfor helseforetakene innen klinisk farmasi styrkes. 

• Være aktiv i samhandlingen mellom Helseforetakene og kommunene på 
legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen.



Foretaksspesifikke oppgaver for 
Sykehuspoteket i 2016:

• Foreslå forbedringer i rutiner med forskrivning av 
medikamenter.

• Ansvar for å foreslå tiltak i samarbeidsavtalene mellom 
helseforetakene og kommunene som sikrer pasientene 
kontinuerlig legemiddelbehandling med god kvalitet ved 
skifte av omsorgsnivå.

• Ansvar for å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak 
som sikrer kostnadseffektivitet ved anskaffelse, 
distribusjon, produksjon og bruk av legemidler.

• Representere Helse Nord RHF i nasjonale fora etter 
nærmere avtale med fagdirektøren i Helse Nord RHF.


