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Tillegg til høringsuttalelse fra PSL: 
 

Kommentarer til regional utviklingsplan 2035 Helse Nord. 

Det viktige budskapet i mandatet var; «Overordnet skal utviklingsplanen sikre befolkningen en 

likeverdig tilgjengelighet til trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode 

pasientforløp i Helse Nord». Overordnet skal regional utviklingsplan 2035:  

• Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl. a. ut fra demografisk utvikling, 

sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud m. m.  

• Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for kapasitet, 

kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i arbeidsdelingen mellom 

kommune- og spesialisthelsetjenesten. KOMMENTAR: I all hovedsak tror jeg man tenker på 

sykehus og avtalespesialistenes rolle er dårlig definert. 

• Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette vil kunne ha 

og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord. KOMMENTAR: Dette blir veldig spennende. 

Det kan bli veldig bra eller veldig dårlig. 

• Avveie forholdet mellom investering og drift og gi retning for å prioritere hvilke investeringer 

som skal gjennomføres. Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige 

ressurser. 

Interessante punkter med kommentarer: 

«Helse Nord vil legge til rette for at pasientene opplever kontinuitet i møtene med ansatte i løpet av 

sykehusoppholdet og at pasienter som har rett til det får en kontaktlege.»  

KOMMENTAR: Intensjonen er meget prisverdig og riktig. Det har også tidligere vært gode intensjoner 

rundt dette, og pasientene etterspør å få møte samme behandler i påfølgende konsultasjoner.  

«6.4.1 Helse Nord vil styrke språk og kulturkompetanse hos helsepersonell. Den samiske 

befolkningen er mangfoldig i form av flere språk, næringsutøvelse og øvrige kulturmarkører. I Norge 

er det fem samiske språkområder: Øst, nord, pite, lule og sørsamisk. De to sistnevnte er av UNESCO 

kategorisert som svært truet, mens nordsamisk er truet. Det er svært få i Norge som behersker pite 

og østsamisk.»  



KOMMENTAR: Hvordan denne kompetansen tenkes styrket sies det lite om. Det er viktig at alle 

innbyggere i Norge kan kommunisere med helsetjenesten.  Intensjonene om å øke utdanning og 

rekruttering av helsepersonell med samisk språk og kulturkompetanse er prisverdig. 

«6.5.2 Samarbeid med private, inkl. avtalespesialister. Kjøp fra private institusjoner og avtaler med 

lege- og psykologspesialister er en viktig del av spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Pasienter og 

pårørende skal fortsatt kunne benytte de private aktørene med avtale på lik linje med sykehusene.  

Virksomheten ved private institusjoner, avtalespesialistene og sykehusene må i større grad blir 

koordinert for å bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte.»  

KOMMENTAR: Her fastslås en likestilling mellom avtalespesialister og sykehus som PSL bifaller. 

• Helse Nord vil at helsepersonells arbeidstid i størst mulig grad skal handle om pasientrettet arbeid 

og nødvendige beredskapsordninger og derfor må det satses mer på støttefunksjoner som kan 

ivareta andre oppgaver • Helse Nord vil satse på oppgavedeling der det er god bruk av 

helsepersonells kompetanse og sikrer god faglig forsvarlig praksis • Helse Nord vil bidra til å frigjøre 

arbeidstid til prioriterte oppgaver ved bruk av god systemstøtte, automatisering, roboter, kunstig 

intelligens, velferdsteknologi og andre teknologiske løsninger der det vurderes som hensiktsmessig.  

KOMMENTAR: Her har Helse Nord lyttet til hva fagmiljøende sier. Bra. 

«• Helse Nord vil utarbeide en samlet strategi for teknologi og handlingsplan for teknologiarbeid i 

regionen.  Et hovedmål skal være at teknologi skal understøtte det kliniske arbeidet og ikke gi 

unødvendig merarbeid for klinisk personale. Strategien må avklare hvordan Helse Nord ønsker å 

samarbeide med private aktører på teknologiområdet 

Helse Nord vil prioritere arbeid med teknologi som reduserer manuelt rutinearbeid og som muliggjør 

at enkelte konsultasjoner på sykehus kan gjennomføres i pasientens hjem.»  

KOMMENTAR: Det er bra at Helse Nord her også nevner aktører utenfor sykehus. Begrepet favner 

likevel ikke avtalespesialistene som ikke er private aktører per se, men aktører med offentlig 

driftsavtale. Det er viktig at også avtalespesialistene blir brakt inn i dette viktige arbeidet. Skal man få 

til gode løsninger må aktører utenfor sykehus bli trukket inn i arbeidet på utviklingsstadiet – ikke når 

løsningen allerede er utviklet. 
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