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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 21. november 2018  

 
Sak: SR-sak 45/18 
 Høringsinnspill til Regional utviklingsplan 2035  
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd viser til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Nord med høringsfrist 15. 
oktober 2018. Salten Regionråd har fått utsatt høringsfristen til 26. oktober, med mulighet til 
å sende inn endelig høringsinnspill innen 21. november 2018. 
 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-
Norges største region med om lag 83 000 innbyggere. 
 
Salten Regionråd mener at Regional utviklingsplan 2035 i all hovedsak vil være et godt verk-
tøy for å utvikle helsetilbudet i Helse Nord. Planarbeidet bærer preg av grundighet og en 
gjennomgripende respekt for en helt nødvendig og god samhandling mellom helseforetake-
ne og kommunene, når Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på 
Svalbard har likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester av god kvalitet når de 
trenger det. Utviklingsplanen inneholder gode oversikter over historikk, nåsituasjon og sent-
rale utviklingstrekk og framskrivninger.  
 
Salten Regionråd støtter Helse Nord i at samhandling mellom kommunene og Helse Nord er 
viktig og nødvendig for den framtidige utviklingen av fremtidens helsetjenester i Nord-Norge. 
Lokalnivået kunne i den forbindelse vært sterkere involvert i prosessen med å utarbeide ut-
viklingsplanen, da framtidens helsetjenester bør utvikles i fellesskap mellom primærhelsetje-
nesten, spesialisthelsetjenesten og det regionale helseforetaket. Dette vil bidra til en god 
forankring, samt at implementeringen og gjennomføringen av utviklingsplanen er godt for-
ankret både i kommunene, hos spesialisthelsetjenesten og i Helse Nord. 
 
Salten Regionråd mener det er vanskelig å finne igjen helsetjenester for eldre i planen. Med 
et økende antall eldre i årene som kommer vil gode helsetjenester til denne målgruppen 
være en av de største utfordringene for både kommunene og helseforetakene, i fremtiden. 
Salten Regionråd ber Helse Nord å beskrive problemstillingen omkring helsetjenester for 
eldre, i større grad enn det som framkommer i høringsutkastet, og ber om at dette får en 
sentral plass i utviklingsplanen.   
 
Kapasitetsberegningene i spesialisthelsetjenesten legger til grunn at kommunene overtar 
oppgaver som i dag løses av spesialisthelsetjenesten. Ved nye overføringer av oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene utfordres og presses kapasiteten og kompetansen i 
kommunene ytterligere. Salten Regionråd minner om at Nord-Norge er en stor landsdel 
geografisk, med spredt bosetting. Den lokale helsekompetansen må derfor utvikles over tid 
– og sikres fullfinansiering slik at lokalnivået skal kunne opprettholde motivasjonen for sitt 
meransvar som en slik oppgaveoverføring vil innebære.   
 
Det er nødvendig å ha oppmerksomhet mot utviklingsarbeidet slik at endringer som gjøres i 
Helse Nord ikke utfordrer kapasiteten i kommunene i for stor grad. Dette kan medføre at det 
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kommunale helsetjenestetilbudet kan bryte sammen. Salten Regionråd er av den oppfatning 
av at det mangler en analyse av hvordan Helse Nord sine beslutninger og tiltak vil påvirke 
prioriteringer og oppgaver for kommunene, og ber om at dette utredes nærmere. 
 
En av de store utfordringene for kommunene er at fastlegeordningen er under press, og at 
kapasiteten i den forbindelse utfordres sterkt. Dette kunne vært drøftet enda tydeligere i pla-
nen. Tilgang på personell er en stor utfordring og bør på kort sikt bedres gjennom rekrutte-
ring og økning i kapasitet i utdanningene. Helse Nord må ta hensyn til kommunenes kompe-
tansebehov i utdanning av leger og øvrig helsepersonell, og for samhandlingens del bør 
man vurdere særskilte tiltak for å unngå å konkurrere i for stor grad om kompetansen. Vi ber 
også Helse Nord å ha fokus på turnuslegeordningen slik at man kan jobbe for å demme opp 
for den underkapasiteten som i dag foreligger. 
 
Salten Regionråd ber om at riktig kapasitet i form av heldøgns omsorgstilbud, dagtilbud, om-
sorgsboliger og tilbud i hjemmebasert omsorg fortløpende er i fokus og justeres lokalt i for-
hold til dagens behov og fremtidig behov. Utfordringen er knyttet til å ha tilstrekkelig og riktig 
kompetanse tilgjengelig slik at den fysiske og bygningsmessige kapasiteten kan utbygges og 
utnyttes i takt med endringer i behovet.  
 
Salten Regionråd vil oppfordre Helse Nord til å formalisere samarbeid om utdanning gjen-
nom samarbeidsavtaler med de ulike utdanningsinstitusjonene, for å sikre god rekruttering 
og god kvalitet, tilstrekkelig med lærlingeplasser og bidra til å øke andelen som fullfører vi-
deregående opplæring. Salten Regionråd understreker også viktigheten av at Helse Nord 
utvikler et enda mer strategisk samarbeid med universitetene i landsdelen i tillegg til Samisk 
høgskole og Politihøgskolen avdeling Bodø. Salten Regionråd oppfordrer forskningsmiljøene 
i Helse Nord til å bidra til forskning innen helsefremming.  
 
Salten Regionråd mener at Helse Nords ansvar knyttet til helsefremming/folkehelse er un-
derkommunisert i planen. Lov om folkehelsearbeid (2012) pålegger både kommuner, fylker 
og stat å tenke «helse i alt vi gjør», og vi ber om at folkehelseperspektivet forsterkes i pla-
nen. Salten Regionråd vil i den forbindelse oppfordre Helse Nord (som medlem av Folkehel-
sealliansen) til å bidra til at Folkehelsealliansen i Nordland blir en tydeligere og mer relevant 
samfunnsaktør gjennom kunnskapsoverføring og samarbeid omkring forskning. 
 
Dagens kommunikasjonsverktøy mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene oppleves å 
ha et stort forbedringspotensial. Salten Regionråd vil oppfordre til utvikling av verktøy som 
kan sikre en langt bedre kommunikasjon mellom kommunens helsetjeneste og helseforeta-
kene. Kommunene imøteser konkrete utviklings- og samarbeidsprosjekter som kan sikre at 
kommunene og helseforetakene tar nye verktøy i bruk samtidig, og at pasient/bruker kan 
oppleve et sømløst system som gir effekt på begge nivå og for bruker/pasient.  
 
Salten Regionråd oppfordrer Helse Nord til å ta initiativ til et årlig møte mellom Helse Nord 
og Salten Regionråd. Slik kan Helse Nord møte de 10 kommunene i Salten for å drøfte ulike 
problemstillinger, slik at man i fellesskap kan jobbe for å sikre befolkningen en likeverdig 
tilgjengelighet til trygge og gode helsetjenester.   
 
Avslutningsvis ønsker vi å be om at endring i foretakstilknytning for Rødøy kommune fra 
Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset tas med i grunnlaget for regional utviklingsplan 
2035. 

 


