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Strategisk utviklingsplan 

Helse Finnmark 

Anne Grethe Olsen 
Utviklingssjef Helse Finnmark 



• En utviklingsplan er en operasjonalisering av overordnede 
planer og strategier  

• Den skal gi et framtidig bilde av helseforetakets planer for 
virksomhetsmessig  og bygningsmessig utvikling 

• Utviklingsplanen skal ivareta en overordnet samkjøring av 
helseforetakets planer og prosjekter 
 

Formål med strategisk utviklingsplan: 



Prosjektorganisering 



Elementer i strategisk utviklingsplan 

4 

Nåværende 
virksomhet -> 
virksomhets-
framskrivning 

Eksisterende 
bygg og 

eiendommer 
areal og teknikk 

og egnethet 

Foreløpig 
arealbehov 

hovedfunksjoner 

Omstilling, 
utnyttelsesgrader, 
arealstandarder, 

funksjonsfordeling, 
samh.-reform 

Strategisk 
utviklingsplan 

2030 
 

Overordnet 
virksomhetsplan 

og program  
 

Evt. med trinnvis 
løsning for bygg 

Mulighetsstudier 
Alternative løsninger 

Kostnadskonsekvenser 



Pasient/bruker perspektiv 

Eier- og ledelses perspektiv Fag- ansatt perspektiv 

Omforent 
perspektiv 

Utfordringer 



Framtidig virksomhetsomfang, innhold- hva skal 
lokalsykehusene drive med i framtida? 
 
Hvem skal vi lage et tilbud til? og Hvor? 
 
Framtidig struktur – Hammerfest / Alta, 
sentralisering/desentralisering, organisering og innhold i 
sykestuene, samhandling med 
kommunene/oppgaveforskyvning 
 
Integrasjon somatikk – psykiatri? 
 
Vurdering nåværende bygningsmasse. Bruk av 
eksisterende bygg, bl.a. definering av framtidige 
standarder, egnethet m.v. 
 
Investeringer (og investeringsbegrensninger), 
driftsøkonomi og bærekraft 
 
Reguleringsspørsmål og vernespørsmål 

Utfordringer 



Milepæler 

Milepæl Tidspunkt 
Oppstart  Jun 2013 
Prosjektorganisasjon etablert Jun 2013 
Innhenting av analysedata Jun 2013 
Strategiske avklaringer* Okt 2013 
Virksomhetsavklaringer Nov 2013 
Arealanalyser Nov 2013 
Optimeringsanalyser Nov 2013 
Koordinering mellom delprosjektene Des 2013 
Idéskisser  Feb 2014 
Ferdig utviklingsplan Mar 2014 
Styrebehandling Apr 2014 



Nasjonale: 

Overordnede rammer: 

•Lov om helseforetak 

•Helselovene 

•Nasjonale kvalitetsindikatorer 

•Helsedirektoratets veiledere (eks. om fødetilbud) 

•Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 

•Samhandlingsavtalene (Meld. St. nr. 47 og 16) 

•Arbeidsmiljøloven 
 

Helse Nord: 

•Oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord RHF.  

•Verdigrunnlaget for Helse Nord RHF 

•Styrevedtak 147/2012 Helse Nord RHF - Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/ VF 

•Investeringsplanen til Helse Nord RHF 
 



Helse Finnmark: 

Overordnede rammer 

•Oppdragsdokument for 2013 fra Helse Nord RHF. 

•Helse Finnmark sin strategiplan for 2010-2015. 

•Styresak 98/2012 

•PROFF – Program for forbedring og omstilling i Finnmark 2011 – 2014. 

•Forvaltningsplaner for de eiendommene som er omfattet av landsverneplanen. 

•MultiMap (bygningsmassens tilstand og oppgraderingsbehov) 

•Styringsdokumenter (prosjektdirektiv, mandat, osv.) for de ulike utredningsområdene 

•Investeringsplanen til Helse Finnmark HF 

•Sykestueutvalgets rapport (01/2013), høringssvar og kommentarer, OSO-vedtak 
 



• Helse- og sos. lovene 

• Grunnlovens  110a 

• ILO-konvensjonen 169 

• Samelovens språklov  3-5 

• Etiske retningslinjer 

• Tolkerettigheter 

 
 

Rettigheter for den samiske befolkningen 



• Samfunnsmålet er å sikre 
langsiktige løsninger for å 
oppnå et helsemessig godt og 
samfunnsøkonomisk effektivt 
spesialisttilbud til 
befolkningen i foretakets 
ansvarsområde. Basert på de 
føringer som fremkommer 
som følge av nasjonale 
verdier og Helse Nord sin 
utvikling av helsetjenester 
sett i langsiktig perspektiv.  
 

Samfunnsmål  
 



• Effektmålene er knyttet til at 
Helse Finnmark HF mot 2030 skal 
kunne betjene befolkningen med 
et tidsmessig 
spesialisthelsetjenestetilbud. 
Effektmålene realiseres først når 
nytt bygg og/eller ny 
organisering er tatt i bruk. 
Prosjektet skal sikre at man 
bygger på bærende element for 
et fremtidig og kvalitetsmessig 
godt tilbud med vekt på 
følgende: 
 

-Rask diagnostikk og utredning 

-Rett behandlingsnivå 

-God service, med utgangspunkt i 
pasientens behov 

-Samhandling 

-Størst mulig grad av planlagt 
virksomhet 

-Integrering av psykisk helse, rus og 
somatikk 

-Rekruttering  av personell, gjerne 
med lokal tilhørighet 

- At helsekroner rettes i størst mulig 
grad mot pasientbehandling 

- Ivaretagelse av  spesialistutd. i HF  

 

 

 

Effektmål 



• Planen skal ivareta og tilrettelegge for: 

Resultatmål 

• moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring  

• at gode medisinskfaglige funksjoner kan videreutvikles 

• framtidsrettet behandling og fagutvikling 

• undervisning, opplæring og forskning 

• at byggene inviterer til organisatorisk nytenking (verdier) 

• framtidsrettede lokaler for diagnostikk, behandling og rehabilitering  

• effektiv bruk av telemedisin 

• god logistikk (pasienter og pårørende, ansatte og varer) 

• tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, kombinert med god byggeøkonomi 

• mulighet for fleksible driftsformer og fleksibel utnyttelse av lokaler og utstyr 

• gode løsninger mhp ytre miljø og energisparing, inneklima og arbeidsmiljø. 

• god samhandling og desentralisering av tjenester der man kan  
  

 

 



 Kommer vi i mål i Helse Finnmark? 



Strategisk utviklingsplan 

Takk for oppmerksomheten! 

Anne Grethe Olsen 
Utviklingssjef Helse Finnmark 
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