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Andre faktorer:

- Økonomi

- Teknologi

- Politikk (reformer, lovpålagte oppgaver)

- Arbeidsliv (pensjonsordninger, yrkesaktivitet)

- Klima og miljø (helsepåvirkning, migrasjonsmønster)

- Tilgang på «rett» kompetanse

- Tilgang på «støtteressurser»

- Hva spesialisthelsetjenesten finner på

Osv.

HO-tjenestene i kommunene vil ikke påvirkes 
bare av demografisk utvikling



Befolkningsutviklingen i Norge og RHF-områdene



Personer over 80 år øker 

fra  8 200 til 17 500. 



«Gamliskommunene» (VG 2016)



Forsørgerbrøken reduseres  fra  

4 til 2,5 i UNN-området.

I Tromsø er denne reduksjonen langt 

større; fra 5,9 til 3,2 



Forsørgerbrøkene Helse Nord-området



ÅR 2018 2025 2035

Måltall Forsørg.
brøk

Justert Forsørg.
brøk

Justert Forsørg.
brøk

Justert 

Tromsø 5,77 3,74 4,51 3,12 3,40 2,51

Bardu 3,47 2,41 2,88 2,09 2,60 1,93

Målselv 3,60 2,19 3,14 1,99 2,59 1,73

Harstad 3,58 2,21 2,99 1,94 2,56 1,73

Sørreisa 3,52 2,09 2,97 1,87 2,45 1,62

Nordreisa 3,30 1,96 2,85 1,77 2,52 1,61

Kommuner i Troms med best prognose 
forsørgerbrøk (bærekraft)



ÅR 2018 2025 2035

Måltall Forsørg.
brøk

Justert Forsørg.
brøk

Justert Forsørg.
brøk

Justert 

Ibestad 1,91 1,17 1,66 1,06 1,35 0,89

Dyrøy 2,45 1,30 1,91 1,09 1,57 0,95

Karlsøy 2,47 1,50 1,94 1,26 1,46 1,01

Lyngen 2,28 1,35 1,99 1,23 1,60 1,04

Storfjord 2,83 1,58 2,02 1,24 1,65 1,07

Kåfjord 2,44 1,47 2,05 1,29 1,61 1,07

Gratangen 2,47 1,39 2,23 1,31 1,73 1,08

Tranøy 2,30 1,34 1,90 1,16 1,77 1,11

Kommuner i Troms med dårligst prognose 
forsørgerbrøk (bærekraft)



Samhandlingsbarometeret

https://www.samhandlingsbarometeret.no/webview/

Samhandlings- og styringsinformasjon for Troms og Ofoten

- Samhandlingsdata

- Kommunehelsetjenesten

- Demografi

Her finnes mye informasjon om din kommune og ditt HF-
område.

https://www.samhandlingsbarometeret.no/webview/


• Den demografiske utvikling i Nord-Norge er mindre 
bærekraftig enn i øvrige landsdeler (2,5 versus 2,9) 

• Bare fire kommuner i nord ligger over gjennomsnittet for 
Norge mht SSB-prognose for forsørgerbrøk i 2040 – Hele 42 
av 87 kommuner har en forsørgerbrøk <2,0, og 13 
kommuner < 1,6. For flere småkommuner er dette et 
dramatisk scenario.

• Trusselen mot bærekraften i kommunehelsetjenesten er 
også en trussel mot spesialisthelsetjenesten

Konsekvenser av demografiske utviklingstrekk





Tre hovedfokusområder:

• Forebygging

• Helhetlige pasientforløp og samhandling

• Bedre helsetjenester ved å styrke 
kompetansen i kommuner og sykehus

Helsetjenester til eldre

Anna 84 år

Hjemmeboende

Høyt blodtrykk

Benskjørhet

Sukkersyke

Slitasjegikt 

KOLS



Pepper – en koselig robot på Eidet omsorgssenter



Men helst bo hjemme og leve hele livet

Kilde: NRK



I et større bilde…

Vil klimaendringene påvirke migrasjon og 
demografisk utvikling de neste 20 årene?



Har kommunene en plan hvis kritisk mangel på 
institusjonsplasser? (UNN-området)

• Nei: 19

• Ja, i egen regi: 6

• Ja, i samarbeid med andre: 3

Eksempel på tiltak:

• Gjøre enkeltrom om til dobbeltrom

• Avtale om plass hos nabokommune

• Ta i bruk pr. i dag ubenyttede rom på sykehjemmet

• Etablere drift i ledige, egnede lokaler

• Kjøpe plasser i UNN



Har kommunene en plan hvis kritisk mangel på 
helsepersonell?

• Nei: 20

• Ja, i egen regi: 8

• Ja, i samarbeid med andre: 0

Eksempel på tiltak:

• Beordre personell fra andre enheter og/eller andre 
virksomhetsområder

• Bruke vikarbyrå

• Samarbeid med frivillige, lag, foreninger, pårørende

• Økt bruk av overtid



Kompetanseutfordringene - Foreløpige krav i 
Oppdragsdokumentet (OD)

Kommunene har gjennom kartleggingen mars 2018 gitt klart 
uttrykk for at de ønsker et felles løft med HF-ene for å skaffe nok 
helsepersonell med den riktige kompetansen.

Utfra forslag til OD 2019 fra Helse Nord, skal UNN:

• Styrke sine lokalsykehusområder som arena for fagutvikling og 
rekruttering av helsepersonell i samarbeid med kommunene.

• Etablere systemer og rutiner som sikrer at LIS i allmenn-, 
samfunns- og arbeidsmedisin enkelt og forutsigbart sikres 
nødvendig tjeneste i helseforetaket for å gjennomføre sin 
utdanning. 



Samarbeidsforum Narvik – utarbeider felles 
strategidokument for beholde, utvikle og 
rekruttere helsepersonell

I lokalt samarbeidsforum Narvik inngår 
Bardu, Salangen, Lavangen og Gratangen av 
Troms-kommunene

Kompetanseutfordringene – lokalt tiltak:



Oppdragsdokumentet – andre foreløpige krav

• Sørge for at det ved utskrivning, medfølger epikrise for ALLE 
utskrivningsklare pasienter. 

• Delta aktivt i arbeidet med å implementere dialogmeldinger og interaktive 
henvisninger mellom fastleger og sykehus. 

• samarbeid med Helse Nord RHF – utvikle og ta i bruk 
finansieringsmodeller som stimulerer til desentralisering av 
spesialisthelsetjenester på områder det faglige forutsetninger ligger til 
rette for det. 

• Starte arbeidet med å implementere e-helsepoliklinikker, med sikte på å 
redusere volumet av unødvendige og kostbare pasientreiser, og for å 
understøtte fastleger og øvrig kommunehelsetjeneste. 

• Utvikle en veileder for normgivende samarbeidsrutiner mellom fastleger i 
UNN-området og UNN, med sikte på etterfølgende tilpasning og spredning 
til øvrige HF-områder i Helse Nord. 



Helse Nords utviklingsplan 2035 
styrebehandles 19.12.

Fra revidert utkast etter høringsrunde:

• Organisere prehospitale tjenester slik at de dekker vår 
desentrale bosetting på en god måte. Endringer skal 
risikovurderes i samarbeid med berørte kommuner.

• Ta initiativ til at det innen 2020 etableres et systematisk 
samarbeid med alle kommuner om behandlingstilbudet til de 
pasientene som bruker og trenger helsetjenesten mest 

• Samarbeide med kommunene om utvikling av 
intermediærtilbud



Regional utviklingsplan forts.

Fra revidert utkast etter høringsrunde:

• Samarbeide med kommunene om å utvikle og pilotere 
alternative modeller for samfinansiering, samlokalisering og 
samorganisering

• Ta initiativ til etablering av felles arenaer for fastleger og 
sykehusleger for å utvikle omforent praksis for håndtering av 
kronisk syke pasienter, henvisninger, epikriser, mv. 

• Styrke den faglige dialogen med primærhelsetjenesten, både 
ved dialogmeldinger mellom fastleger og sykehusleger, og ved 
å sørge for at alle helseforetak har lett tilgjengelige 
kommunikasjonskanaler døgnet rundt



Framtidas helsetjeneste vil påvirkes av mye!

Klima

Teknologi
Kompetanse

Innovasjon
Politikk

DemografiØkomoni

Pasient/bruker

Frivillighet


