
 
 

FORELØPIG PROTOKOLL 
(Legges fram for godkjenning i neste SU-møte): 
 
Strategisk samarbeidsorgan (SU) 
Møtested: Teams 
Dato: Mandag 26. september 2022 
Tidspunkt: kl. 09:00-11:00 
 
Tilstede: 

Representanter Til stede  Forfall 
Per Angermo (Finnmarkssykehuset) x  
Jørgen Nilsen (Finnmarkssykehuset) HFT x  
 Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset) KKN x  
Britt Irene Øvregård (Finnmarkssykehuset) SK vara for 
Amund Peder Teigmo 

x  

Rayner Hoaas Nilsen (Finnmarkssykehuset)KA vara Lena 
Nielsen  

x  

 Stina Løkke (Hammerfest kommune) x  
 John Helland (Alta kommune)  x 
Elisabeth Larsen (Karasjok kommune) x  
 Unni Mari Lindstrøm (Gamvik kommune)  X  
 Marit Nordstrand (Vadsø kommune) x  
    
Med møte og talerett   
Solveig Methi, (Brukerutvalget FIN) x  

Mette Eriksen, (Pasient- og brukerombud Finnmark) x  

XX      (Fastlegerepresentant)   

Kristina Eriksson Nytun (ansattrepresentant) x  
Trond Mikkola (ansattrepresentant)  x 
Silje C. Wangberg (UiT representant) forfall også vara  x 
 Anne Grethe Olsen (Statsforvalteren Troms og Finnmark) 
forfall også vara 

 x 

 Marion Høgmo (KS)  x 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAK 10/2022  
Tittel:   Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Saksansvarlig:  Siw Blix 
Møtedato:   26.09.2022 
 
 
Forslag til vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til SU møte 26. september 2022 godkjennes.  
 

Saksnr.   Sak 

10/2022:  Godkjenning av innkalling og saksliste  
  v/leder Per Angermo 
Vedtak: Godkjent 
 
11/2022:  Godkjenning av protokoll fra SU 28.03.22 
  v/leder Per Angermo 
Vedtak: Godkjent 
 
12/2022: Oppsummering og status Helsefellesskapet Finnmark 
  v/ kvalitets- og utviklingsleder Vivi Brenden Bech 
Vedtak: SU tar oppsummering og status til orientering.  
 
16/2022: Status for å utarbeide en handlingsplan (2022-2023) sak 06/2022, med 

milepæler for hvordan helseforetakene i helsefellesskapene vil bidra til å 
planlegge og utvikle tjenester til pasienter med behov for tjenester fra 
begge nivå (de fire prioriterte grupper).  Frist 1. september 2022. 

 v/Siw Blix  
 
Vedtak:     Arbeidsgruppen reduseres til 4 deltakere og med utgangspunkt i vedtatte 

handlingsplan for SU inneværende år, men skal gjelde for to år 2023 og 

2024. Det er oppnevnt to deltagere, en fra Karasjok kommune og en fra 

FFS, Finnmarkssykehuset. Hammerfest sykehus og Hammerfest kommune 

stiller med en deltager hver, fortrinnsvis fra forbedringsteam.  

 

 
 
13/2022: Orientering fra nasjonal erfaringskonferanse for Helsefellesskap i 

regi av Helsedirektoratet i Bodø 25-26.august 2022 
Hva kan vi ta med for å utvikle helsefellesskapet Finnmark? 

  v/ nestleder Stina Løkke 



 
 

Vedtak: SU tar informasjonen fra nasjonal erfaringskonferanse for Helsefellesskap 
til orientering.  

 
 
 
 
Saker som ligger fremfor oss: 
 
14/2022: Status etablering av interkommunalt sekretariat 

v/nestleder Stina Løkke 
 
 
 
15/2022: SU mangler fastlege/ kommunelegerepresentant 

Strategisk ledermøte Finnmarkssykehuset vedtok 30.08.22: 

4. Det vises til overordnede føringer i oppdragsdokumentet for 2022 hvor 
det står at kommuneoverlegene skal inviteres inn i helsefellesskapene. 
Kommuneoverlegene har samfunnsmedisinsk kompetanse som vil være av 
stor verdi for helsefellesskapene. Det er imidlertid opp til de 
samarbeidende kommunene om, og helsefellesskapene. 

 
 
17/2022: Nasjonal veileder fra Helsedirektoratet for revidering av lovpålagt 

overordnet samarbeidsavtale samt underliggende avtaler i 
Helsefellesskapet Finnmark. Beredskap i helsefellesskapene blir et viktig 
tema å ta inn her. 

  v/Siw Blix 
 
 
18/2022: Implementeringen av Pakkeforløp hjem for kreftpasienter og pårørende i 

helsefellesskapet. Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Helsedirektoratet 

 v/Siw Blix 
 
 
19/2022: Endring av møtedato for neste møte i SU 

12.12.22 fra kl. 10.15 – 12.15 eller 19.12.22 kl. 09.00. – 11.00. 

  v/ Per Angermo 
 
Vedtak: Neste møte blir 19. desember kl. 12.00 – 14.00  
 
 
20/2022: Partnerskapsmøtet 2023 
  Måned for møtet.  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsedirektoratet.no%2Fpakkeforlop%2Fhjem-for-pasienter-med-kreft&data=05%7C01%7CElinKristineWilson.Horn%40kreftforeningen.no%7C03534cc459b84bb3e03508da4e97c29e%7C1998648515094bffa5b8678f417280e7%7C0%7C0%7C637908710963795445%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XeB05dUvn889HhS39mnUkhz9pOz%2FUSeoB8JrRMOeVR0%3D&reserved=0


 
 

  v/ Siw Blix  
 
Vedtak: Opprettholder datoen 23.februar 2023 som vedtatt i partnerskapsmøtet 

2022. Ser frem til at kommunene enes om arbeidsgiveransvar i forhold til 
en interkommunal samhandlingsleder som Hammerfest kommune i møtet 
var villig å påta seg.   
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering 
Siw Helene Myhrer 
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 
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Tilskudd til spredning av digital hjemmeoppfølging- Utlysing for 2023Informasjon til 
Helsefellesskapene for Helgelandssykehuet og Finnmarkssykehuset 

Helsedirektoratet lyser nå ut tilskuddsmidler til spredning av digital hjemmeoppfølging for 2023. 
Her ser dere lenke til Utlysning:  
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/digital-hjemmeoppfolging-av-kronisk-syke 
Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. 
 
Prosjekt for spredning av digital hjemmeoppfølging ble startet våren 2022, med felles oppstartsamling 
for nye prosjekt nå i høst, og går ut 2024. 

Resultatmålet for spredning av digital hjemmeoppfølging er at det er etablert tilbud om digital 
hjemmeoppfølging innen alle 19 helsefellesskap innen utgangen av 2024. Totalt er det nå 15 deltakende 
samarbeidsprosjekt, som dekker 17 Helsefellesskap. Intensjon er at det skal være etablert tilbud om 
digital hjemmeoppfølging i alle deler av landet, der minimum to eller flere kommuner samarbeider om å 
starte opp digital hjemmeoppfølging, i samarbeid med det lokale helseforetaket.  

Vi sender ut dette brevet til Helsefellesskapene for Helgelandssykehuet og Finnmarkssykehuset, for å 
gjøre dere oppmerksomme på at tilskuddet lyses ut, og oppfordre til at dere bistår evt. initiativ innen 
Helsefellesskapet for Helgelandssykehuset og Finnmarksykehuset. I regelverket for tilskuddsordningen 
stiller vi krav til at to eller flere kommuner innen samme Helsefellesskap samarbeider med fastleger og 
Helseforetaket om å søke. Søknaden må være behandlet og forankret i deltakende kommuner, 
helseforetak og i relevante samarbeidsfora, herunder Digitaliseringsnettverk i fylket og 
Helsefellesskapene (se regelverket i utlysningen for utfyllende detaljer).  
 
Spredning av digital hjemmeoppfølging bygger på forskning og anbefaling fra det nasjonale 
utprøvingsprosjektet som ble avsluttet i 2021. Evaluering av utprøvingen viser at kronisk syke pasienter 
som fikk digital hjemmeoppfølging føler økt trygghet og mestring av egen sykdom. De opplever bedre 
helse og livskvalitet. Evalueringen viser også at når brukere er fulgt opp med digital hjemmeoppfølging i 
12 måneder, er det færre som trenger helsetjenester i hjemmet i forhold til kontrollgruppen. Dette 
gjelder også de som hadde helsetjenester i hjemmet i utgangspunktet. Forskernes oppsummering er at 
digital hjemmeoppfølging trolig vil kunne bidra til en bærekraftig helsetjeneste, forutsatt at kostnadene 
holdes nede og tilbudet rettes til det som har størst nytte av det.  
 
Lenke til forskningsrapporten og rapport fra den nasjonale utprøvingen ligger her: 

FINNMARKSSYKEHUSET HF 
Siw Blix 
Sykehusveien 35 
9601 HAMMERFEST 

Deres ref.:    
Vår ref.: 22/11970-11 
Saksbehandler: Siw Helene Myhrer 
Dato: 04.11.2022 
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• Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging, sluttrapport 7.1.22 UiO et al ( 2022)  
• Digital hjemmeoppfølging - sluttrapport fra nasjonal utprøving 2018-2021 (helsedirektoratet.no) 

 
 
Spredning av digital hjemmeoppfølging bygger i tillegg på Nasjonale faglige råd for digital 
hjemmeoppfølging. Disse er utarbeidet på grunnlag av forskning og erfaringer fra den nasjonale 
utprøvingen og annen oppsummert forskning. Rådene har vært på ekstern høring og planlegges 
godkjent og publisert i løpet av november 2022.  
Dette er et felt hvor det er svært viktig å følge med på videre forskning og erfaring, særlig når det gjelder 
effekter på forbruk av helsetjenester.  Vi er derfor glade for at Nasjonalt senter for Ehelseforskning vil 
følge prosjektet med forskning. 
 
Tilskudd til spredning av hjemmeoppfølging er ment å bidra til at kommuner, inklusive fastleger, i 
samarbeid med helseforetak, tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for 
kronisk syke og bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer. Mer spesifikt skal 
pasientgruppen få helhetlige og sammenhengende tjenester som bidrar til økt mestring og 
selvstendighet for brukeren, tidlig oppdagelse av tegn til forverring, bedre helse, lavere ressursbruk for 
tjenestene. Dette kan gjøre helse- og omsorgstjenestene bedre rustet til å møte de 
bærekraftutfordringer de står foran. Lokale prosjekt må bygge på felles erfaringer, og ta utgangspunkt i 
lokale utfordringer, behov og mulige synergier knyttet til målgruppen.  
 
Hovedmålet for de ulike tiltakene knyttet til Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er at det 
bidrar til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftig samfunnsutvikling. Det er flere tiltak som 
er ment å understøtte kommunenes arbeid med å ta i bruk velferdsteknologi som bør ses i 
sammenheng. Dette gjelder særlig kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi, som er i regi av 
KS, og skal være en arena for erfaringsdeling, kompetansebygging og stimulere til samarbeid lokalt og 
nasjonalt.  

Helsedirektoratet sammen med KS arrangerer et webinar 24.11.2022, kl. 15 – 16, der vi går igjennom 
tilskuddsregelverk med krav og forventninger, og svarer på spørsmål. Påmelding til webinar kan gjøres 
til  hakon.aalbu@helsedir.no  innen utgangen av 21.11.22. 

 

Søknadsfrist for tilskuddet er 1.2.23.  

 

Kontaktperson for utlysningen er Siw Helene Myhrer, siw.helene.myhrer@helsedir.no 

  

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Liv Heidi Brattås Remo e.f. 
avdelingsdirektør 

Siw Helene Myhrer 
prosjektleder 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf/_/attachment/inline/ff982d70-da1b-47b4-9c62-8cf9e0a67f1d:e0a162a93d09e83a5a4a5236ed8803b36551f5b0/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20Uio%20et%20al.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021
mailto:hakon.aalbu@helsedir.no
mailto:siw.helene.myhrer@helsedir.no
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Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi:              Kontaktperson 

 

 
BALSFJORD KOMMUNE Lisa Friborg 
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           Lill-inger Reinfjell Postboks 560 8651 MOSJØEN 
FINNMARKSSYKEHUSET 
HF 

Siw Blix Sykehusveien 35 9601 HAMMERFEST 

HAMMERFEST 
KOMMUNE SEKTOR 
FOR HELSE OG 
OMSORG 

Stina Løkke Postboks 1224 /K 9616 HAMMERFEST 

Knut Roar Johnsen                                  
 



Arbeid med omforent og felles 
analysegrunnlag for helsefellesskapene 

- Vi planlegger sammen 
 

 

November 2022 
 
 

 
 
 
 
 

Helsefellesskapet Finnmark 

Helsefellesskap Helgeland 
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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  

mailto:Anders.Svensson@boe.kommune.no
mailto:Kathrine.Kristoffersen@tromso.kommune.no
mailto:beate.sorslett@nordlandssykehuset.no
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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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1.Innledning 

2. Innsatsområder. 
Bakgrunn for valg av innsatsområder er forankret i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2024 (NHSP), Nasjonal helseberedskapsplan 

2018 samt Strategisk Utviklingsplan 2022 for Finnmarkssykehuset HF. Helsefellesskapet Finnmarks Rástigáisáerklæringen (2022 – 

2024) og handlingsplan for Helsefellesskapet Finnmark (2022) vedtatt av partnerskapsmøtet i februar 2022 er utgangspunktet for 
handlingsplanens innsatsområder: 

1. Helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinnovasjon  

2. Felles virkelighetsforståelse; demografi, stabilisering, rekruttering og teknologi 

3. Akutt medisin og beredskap  
 

2.1 Helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinnovasjon 
 

Helsefellesskapet har et særskilt ansvar for å bidra til utvikling av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen, samt de fire 

prioriterte pasientgruppene. Helhetlige og sammenhengende pasientforløp handler om å se helsetjenesten fra pasientens perspektiv. 

Pasientforløp kan omfatte både akuttmedisinske, elektive og forebyggende tjenester, og være på tvers av nivåer. De fire prioriterte 

pasientgruppene skal tillegges særlig vekt, inkludert alle typer «stormottakere» av helsetjenester.  

Det er derfor viktig å sikre god bærekraft i pasientbehandlingen gjennom stormottakersatsningen som Digitale FACT team (Fleksibelt 

aktivt oppsøkende behandlingsteam for pasienter med alvorlig psykiske lidelser i deres nærmiljø) og arbeidsmetodikken fra 

personsentrerte helsetjeneste team. Tiltak for å nå målet om helhetlige og koordinerte pasientforløp finnes i lov, forskrift og nasjonale 

føringer. Tiltak som individuell plan og koordinator, kontaktlege og barnekoordinator har til hensikt å legge til rette for gode, 

hensiktsmessige pasientforløp der klinisk samhandling bygger på pasientens behov og ønsker, og god faglig praksis.  
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Helhetlige og koordinerte tjenester kjennetegnes av planmessighet og forutsigbarhet så langt det lar seg gjøre. Forutsigbarhet og god 

samhandling gir trygge overganger. En overgang kan for eksempel være en fysisk forflytning av pasienten som innleggelse i, eller 

utskrivelse fra sykehus eller en overføring av behandlingsansvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Sammenhenger og variasjoner i pasient- og behandlingsforløp for de fire prioriterte pasientgruppene 
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 Mål Tiltak Ansvar Status 
vår 23 

Status 
høst 23 

Status 
vår 24 

Status 
høst 
24 

Pasientforløp Videreutvikle satsningen på helhetlig 
pasientforløp i samarbeid med 
kommunene til alle kommuner er 
inkludert 

- Koordinatorer 
- Individ plan 
- Fact team 
- Pasientforløpsarbeid 
- Brukermedvirkning 
- Hva er viktig for 

deg? 
- Lærings- og 

mestringssenter 
(LMS) 

- Samvalg 

     

Pasientforløp Bedre overganger mellom spesialist- 
og primærhelsetjenesten i 
pasientforløp for å sikre at pasienter 
får behandling på riktig nivå 

      

Den samiske 
pasienten 

Sikre kulturkompetanse 
 

- Tilgang til nettkurs  
- Kompetanseplaner 

     

Den samiske 
pasienten 

Kartlegge hvordan kommuner og FI 
sikrer helsetjenester til den samiske 
befolkningen 

-       
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Forskning Kartlegging av barn og unges helse i 
Finnmark: Befolkningsundersøkelsen 
“Finnmark Epidemiological survey of 
Teen and Child Health –FETCH" skal 
være i gang eller gjennomført. Det er to 
pilotkommuner med i prosjektet. 

-       

 Handlingsplan for kompetansebygging 
og fagnettverk for sykestuemodellen er 
utarbeidet og iverksatt. Bruk av 
teknologi og e-helse skal ha et spesielt 
fokus. 

      

 Det skal utarbeides en generell 
prosedyre for gode overganger fra 
barnetjenester til voksentjenester, og 
der det er behov for spesielle 
tilpasninger, skal det lages egne 
prosedyrer. 

      

 Bedre overganger og redusere antall 
liggedøgn for utskrivningsklare 
pasienter 

Transport ut av sykehus      
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2.2 Demografi, stabilisering, rekruttering og teknologi 
 

Kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset har felles utfordringer knyttet til demografisk utvikling, rekruttering av helsepersonell 

og behov for å utvikle teknologi som kan understøtte bedre og mer helhetlige pasientforløp. Det er nødvendig å stadig videreutvikle 

erfaringsbasert kunnskap om måtene helsetjenestene tilbys og driftes på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, men også på 

hvordan dette møter pasientens behov.  

Helsefellesskapet har behov for demografiske data i sitt strategiske arbeid. Aktivitetsdata og oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen, og utviklingen av denne, er eksempler på data som har avgjørende betydning for hvilke valg som må gjøres i årene 

fremover. Det er viktig at dataene som benyttes har en kvalitet som gjør at de kan anerkjennes som en beskrivelse av virkeligheten sett 
fra både kommuner og helseforetak.  

Fremover vil teknologi bidra til å gjøre det mulig å iverksette stadig mer avansert behandlingstiltak i kommunene og i pasientens hjem. 

Prosessen med anskaffelser av ny teknologi som skal fungere over tjenestenivåer må ha særlig fokus på å ivareta helheten i 

pasientforløpet. Når deler av pasientforløpet understøttes av relevant teknologi vil den kunne fungere som et nyttig verktøy til gode og 

helhetlige pasientforløp.  
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 Mål Tiltak Ansvar Status 
vår 23 

Status 
høst 23 

Status 
vår 24 

Status 
høst 24 

Rekruttering Jobbe sammen om 
Finnmarkskvote til 
grunnutdanning 
sykepleiere 

      

Kompetansedeling Felles kurs og 
kompetanseheving 

- Fagutvikling og 
simuleringstrening 
på tvers 

 

     

Kompetansedeling Legge til rette for å øke 
andelen hospitering på 
tvers ihenhold til 2022 
tall. 

- Deling av 
ressurser (fastlege 
og annet 
helsepersonell) 
samt ikke-klinisk 
personell 

     

Pasientforløp Ta i bruk teknologi for 
å flytte behandling 
hjem til pasienten 

      

Pasientforløp Tilby digitale 
spesialisthelsetjenester 
ut mot alle 
sykestueplassene 

      

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

2.3 Akuttmedisin og beredskap 
 

Den akuttmedisinske kjeder består av tjenester fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Kjeden må være robust nok til å kunne 

møte og bidra i situasjoner der befolkningens behov er større enn de tilgjengelige ressursene kan dekke. Derfor er det nødvendig med en 

aktiv innsats for å forebygge at slike hendelser oppstår, og legge planer med handlingsalternativer om slike hendelser likevel skulle 

oppstå.  

Hendelser som koronapandemien og 22. juli- hendelsen har tydeliggjort betydningen av beredskap, og av å være forberedt. 

Spesialisthelsetjenestens beredskap vil alltid måtte bygge på kommunenes beredskapsplaner og kapasitet. Kommunene og 

Finnmarkssykehuset HF bør vurdere områder innenfor beredskapen hvor det er behov for å styrke kompetanse, kapasitet, samkjøring 
av planverk og felles øvelser.  

Helsefellesskapet vil fokusere spesielt på samarbeid om forebygging og smittevern, omforente beredskapsplaner og planer for den 

akuttmedisinske kjeden samt konkrete beskrivelser av hvordan partene sammen skal planlegge og utvikle.  

 

 Mål Tiltak Ansvar Status 
vår 23 

Status 
høst 23 

Status 
vår 24 

Status 
høst 24 

 Samkjøring av 
planverk og felles 
øvelser 

      

 Tiltak fra 
prosjektet “trygg 
akuttmedisin” skal 
være 
implementert 

      

 Bedre 
blodberedskap er 
implementert 
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