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Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord RHF 

Bakgrunn 

Foretaksmøtet 10. januar 2017 ba de regionale helseforetakene om å utarbeide utviklingsplaner 

innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer som grunnlag for neste 

nasjonale helse- og sykehusplan. Helse Nord RHF har nå startet et forprosjekt for å forberede 

arbeidet som skal lede frem til denne utviklingsplanen.   

Forprosjektets formål er å definere mål med arbeidet, avklare hvilke tema utviklingsplanen 

skal bygges rundt og detaljeringsnivå på planen, sikre felles forståelse og god forankring i 

foretaksgruppen, definere prosess for arbeidet, og mobilisere og involvere interessenter for å 

sikre bred forankring eksternt og internt. 

Om planen 

Utviklingsplanen skal sette retning, gi føringer og være et felles utgangspunkt for utvikling og 

organisering av spesialisthelsetjenesten i landsdelen. 

Utviklingsplanen skal sikre trygge, gode og likeverdige tjenester med god tilgjengelighet og 

en organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse Nord. Prosjektet må hensynta den 

økonomiske utviklingen som forventes, og gi retning for fremtidige investeringer som er 

realistiske i forhold til regionens samlede økonomiske bæreevne. 

Det foregår allerede et godt arbeid mot alle disse målene i Helse Nord, og det forestående 

arbeidet vil ta utgangspunkt i mye av det arbeidet som allerede er gjort. Den regionale 

utviklingsplanen som nå skal utarbeides, vil være systematiserende og retningsgivende for alle 

disse tiltakene, slik at alle jobber mot et felles mål. 

Emner i planen   

Endelig utforming av planen og emner den skal inneholde er ikke lagt, men prosjektet skal 

blant annet beskrive og drøfte: 

 

 Nåsituasjonen for Helse Nord RHF og foretakets plass i helsevesenet, herunder 

planforutsetninger, tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur og utfordringer 

 Drivkrefter og forventede endringer som påvirker behov og forventninger til 

spesialisthelsetjenesten, og Helse Nord RHFs muligheter til å imøtekomme disse 

 Fremtidig kapasitetsbehov og hvordan regionen skal forholde seg til dagens store 

geografiske variasjon i forbruksmønster av spesialisthelsetjenester  

 Faglige utviklingstrekk både innen diagnostikk og behandling 

 Digitalisering og innovasjon som drivkraft for bedre tjenester og endret organisering 

og hvordan Helse Nord skal legge til rette for dette  
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Overordnet fremdriftsplan og prosjektorganisering 

I det pågående forprosjektet vil det føres en dialog med ulike interessenter for å gi informasjon 

og få innspill til hvordan hovedprosjektet skal gjennomføres. Forprosjektarbeidet 

oppsummeres i et prosjektdirektiv som endelig godkjennes av styret før selve arbeidet med den 

regionale utviklingsplanen starter i november 2017.  Arbeidet med utviklingsplanen skal være 

ferdigstilt i juni 2018. Deretter sendes forslaget på høring med endelig styrevedtak høsten 2018.  

Arbeidet med utviklingsplanen gjennomføres i ulike faser med blant annet datasamling, 

analyse og utredning, skissering av mulige løsninger for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret og 

vurdering av konsekvenser og risiko. 

Arbeidet med utviklingsplanen prosjektorganiseres, eies og ledes av Helse Nord RHF.  


