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Nasjonale trender

• Pasientperspektivet vil styrkes med tydelig fokus på 
pasientsikkerhet og pasientmedvirkning

• Økningen i antall eldre vil gi økning i antall pasienter 
med bl. a. kreft og kroniske sykdommer

• Urbanisering forventes å fortsette, og den forventes 
å være sterkere for yngre personer enn for eldre

• Rask kunnskapsutvikling gjør det nødvendig å ta i 
bruk nye teknikker,  behandlingsmetoder og 
medikamenter

• Informasjonsteknologien gir nye muligheter for 
bedre kvalitet i utredning, behandling, observasjon 
og kommunikasjon

• Bedre samhandling mellom sykehus og 
kommunehelsetjeneste gir grunnlag for endring i 
oppgavefordelingen
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En eldre mann i dag



Kjøp av private helsetjenester
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• Stort volum både innen spesialist- og 
primærhelsetjenesten

• Markant etterspørselsøkning etter private 
tilbud for eldre – ofte sammen med annet 
offentlig tilbud.

• Tilbud omfatter alt fra besøksvenn til 
praktisk bistand til avansert 
hjemmesykepleie



Innleggelser 75 +
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• Nasjonal helse –og sykehusplan viser til at mot 2030 trengs 
det 30% flere sykehussenger grunnet aldrende befolkning 

• Selv om det er ventet kraftig vekst i 
de ulike pasientgruppene er det 
likevel grunn til å anta 
at behovet for kirurgiske senger vil 
bli redusert, mens behovet for 
generelle indremedisinske senger 
trolig vil øke med en aldrende 
befolkning. En viktig 
modifiserende faktor er hvor 
mange plasser som blir etablert i 
den kommunale del av 
helsetjenesten som også kan 
ivareta den generelle 
indremedisinske pasient.



Behov – Ressurstilgang – Løsninger
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Ønske om dreining av tilbud til lavere omsorgsnivå
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Rehabilitering og 
forebygging

Dag- og 
aktivitetstilbud 
somatikk

Dag og aktivitet 
demens

Hjemmetjeneste 
med innsatsteam

Omsorgsbolig 
med 
basebemanning

Forsterket 
omsorgsbolig

Korttid og 
rehabilitering i 
institusjon

Ordinær 
sykehjemsplass

Skjermet demens 
sykehjem

Sterkt skjermet 
demens

KPP = Kostnad Per 
Pasient/Plass/år basert på 
regnskap.  Alle felleskostnader er 
fordelt etter en fordelingsnøkkel.

 Fra Korttid til ambulant 
rehabilitering eller 
hjemmetjeneste.

 Fra sykehjem til omsorgsbolig 
med bemanning.

37.712
22.392

84.590
116.164

302.290
562.317

827.209
760.725

875.144
1.309.447



Er alle muligheter utnyttet?
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Arbeidskraft
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Stor mangel på sykepleiere og 
helsefagarbeidere i årene som kommer

Kilde: Kristian Roksvaag og Inger Texmon, Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram 
mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012, SSB

Sykepleiere Helsefagarbeidere
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Velferdsteknologi – gir nye muligheter



19 randomiserte studier og 7 systematiske 
litteraturgjennomganger
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Folkehelseinstituttet Oslo, januar 2018
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Systematisk litteratursøk med sortering

• Hjemmebasert sykehusbehandling som alternativ til 
behandling på sykehus

• Bestillerforum for de regionale helseforetakene (RHF) i system 
for Nye metoder (tidligere Nasjonalt system for innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten) (1), ba Folkehelseinstituttet 
i april 2017 å identifisere forskningen som finnes om hvilke 
områder eller pasienter hjemmebasert sykehusbehandling 
(hjemmesykehus)kan være best egnet for.

• Trolig et godt alternativ til sykehusinnleggelse…….
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Samskapelse, eller på engelsk 
co-creation, er en hurtig 
framvoksende refromtrend som 
bærer i seg kimen til en ny og bedre 
hverdag for både politikere, 
administratorer, ansatte og 
innbyggere skriver krønikørene.

Samskapelse, eller på engelsk 
co-creation, er en hurtig 
framvoksende refromtrend som 
bærer i seg kimen til en ny og bedre 
hverdag for både politikere, 
administratorer, ansatte og 
innbyggere skriver krønikørene.

Samskapelse, eller på engelsk 
co-creation, er en hurtig 
framvoksende refromtrend som 
bærer i seg kimen til en ny og bedre 
hverdag for både politikere, 
administratorer, ansatte og 
innbyggere skriver krønikørene.



«Kjernen i samskapelse er å få offenlige og private aktører ti lå arbeide sammen og 
dele kunnskap og ressurser med hverandre, og på den måten lage en bedre, mer 
effektiv og mer demokratisk offentlig sektor»

Eva Sørensen, Jacob Torfing, Asbjørn Røiseland

Danmark: «§17.4-utvalg», utvalgsform som åpner for at politikere, 
administratorer, fagpersoner, borgere, frivillige organisasjoner og 
lokale virksomheter kan opptre som likeverdige partnere i arbeidet 
med å finne gode, praktiske og billige løsninger på konkrete og viktige 
samfunnsproblem

Samskapelse
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Helsetjenester der folk bor – gode lokalsykehus



• Ca.78 000 innbyggere
• 18 kommuner
• 1000 øyer – 10 000 innbyggere på 

70-80 av øyene
• Mange bebodde øyer uten fast 

veiforbindelse
• 16 fergesamband, 4 flyplasser, 11 

hurtigbåtanløp
• 16 ambulansebiler, 
• 3 ambulansebåter
• Redningsselskapets  3 båter
• Helikopter og ambulansefly 

stasjonert i Brønnøysund

Helgeland   

15

Et Norge i 
miniatyr



Framskrevet til 2040 og pr. 4. kvartal 2017
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

Framskrevet befolkningsgrunnlag



2008-2017

Regionale trender – Helgeland 
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Tre piloter – tre kommuner på Helgeland
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1. Fastlege/sykepleie/psyk. helsevern

(Ipad/Skype)

Bruker Bruker

1. Sykehusrom på Lovund

(røntgen/ultralyd)

Sykehus Lakseslakter
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2. HSYK Responssenter
for alle eks. i Grane

(Legevaktsentral, fastlege, velferdsteknologi, mm.)

Utrykning

(Kommunehelsetjeneste/hjemmesykepleie)

3. AMK-sentral

Samlokalisert?

Utvikle AMK kompetanse uten 
for storbyene, Pre hospital 
diagnostikk, behandling

BrukerSykepleier Sykepleier

«Hospital at home» - hjemmesykehus

Utrykning

Tre piloter – tre kommuner på Helgeland


