
Bærekraften trues? Hva gjør vi nå?

Finn Henry Hansen
Helse Nord RHF

Fylkesmannen i Troms og Finnmark -
Vintermøte

Alta, 28.-30. januar 2020



Bakgrunnen for Helse Nord RHFs fokus på 
demografi og bærekraft

• Regional utviklingsplan for Helse Nord RHF
– kritiske til det ensidige aggregerte fokus på den demografiske 

utviklingen, slik Sykehusbygg hadde beregnet den

• Derfor analyser på lavere aggregeringsnivå
– Lokalsykehusområder, regionplanområder og kommuner 

– La SSBs middelalternativ til grunn for perioden 2018-35

• Resultatene overrasket oss – større variasjoner enn vi hadde 
forventet
– Et betydelig antall kommuner med antatt «kritisk» svekket bærekraft 

• De første analysene fra 2017 ble oppdatert i 2018 basert på 
SSBs nye framskrivninger per juni 2018 – neste kommer juni 
2020



Demografiske endringer som utløsende 
faktor 

• Flere eldre som trenger tjenester

• De yngre flytter ut:

– Særlig aldersgruppen18-30/40

– Færre i reproduktiv alder= færre fødsler

• Færre yrkesaktive til å betjene de eldre

– Mangel på personell (antall og kompetanse)

• Færre yrkesaktive= færre skattebetalere

• Redusert befolkning er lavere rammetilskott



Demografiske utviklingstrekk truer bærekraften 
i mange av landsdelenes kommuner 

• Paradokset:
– De siste 10-15 års sterke økonomiske vekst i Nord-Norge har ikke 

bremset den negative demografiske utvikling

• Den demografiske utfordringen gjelder alle kommuner 
– I den forstand at forsørgerbrøken forverres for alle: bærekraften 

svekkes

– Men likevel store forskjeller mellom kommunene

• Størst svekkelse av forsørgerbrøken i Nord-Norge 
– Fåtall kommuner i nord med forsørgerbrøk over landsgjennomsnittet

– Stor andel av kommunene i Nord-Norge med fremskrevet bærekraft i 
2035 som gjør det vanskelig å ivareta befolkningens behov for 
tjenester



Spredning av informasjon og mobilisering av 
andre (samarbeidende) aktører

• Demografianalysene oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet 2017 (oppdatering høsten 2018)

• Informasjon fremlagt for styre, samarbeidsorganer med 
kommunene (OSO mv)

• En serie foredrag, fylkesmøter KS og fylkesmannsmøter

• Felles planleggingsmøte med fylkesmennene og KS i april 
2019

• Møte mellom Helse Nord RHF, fylkesmannen, KS –Nord-Norge 
og  fire departementer pluss DSB 21. juni 2019.



MEN: Svekket bærekraft - ikke bare et problem 
for kommuner i Nord-Norge

Selv om denne utfordringen gjelder en større 
andel av kommunene i nord

Mange kommuner med «svak» bærekraft også i 
andre RHF-områder



Forsørgerbrøk i kommunene i de fire RHF- områdene – 1.kvartil («best) i grønt 

4.kvartil (dårligst bærekraft) i rødt



Fordelingen av kommuner i hhv. 1.kvartil og 4. 

kvartil i de enkelte RHF-områder og i landet totalt

Antall 

kommune

Andel av alle 

kommuner i 

regionen

Folketall 

2018.

Gj. folketall 

2018.

Folketall 

2035.

Gj. folketall 

2035.

Antall av 

KommuneID

Andel av alle 

kommuner i 
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Folketall 
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Gj. folketall 
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Folketall 

2035.

Gj. folketall 
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Helse Sør-Øst 167 53 31,7 % 1 868 476 35 254      2 203 131 41 569 31 18,6 % 111 607 3 600 105 909 3 416

Helse Vest 85 28 32,9 % 846 924    30 247      955 171 34 113 18 21,2 % 38 126 2 118 35 341 1 963

Helse Midt 83 16 19,3 % 366 295    22 893      418 402 26 150 24 28,9 % 42 403 1 767 39 127 1 630

Helse Nord 87 8 9,2 % 172 405    21 551      188 802 23 600 34 39,1 % 69 166 2 034 61 973 1 823

Hele landet 422 105 24,9 % 3 254 100 30 991      3 765 506 35 862 107 25,4 % 261 302 2 442 242 350 2 265

1. kvartil 4. kvartil
Totalt antall 

kommune i 

regionen

Helseregion



Bærekraftsutfordringen er en nasjonalt utfordring 

som gjelder kommuner i alle regioner

• I Nord-Norge forventes nær 40% av kommune å befinne seg i 
4. kvartil i 2035
– Dette dreier seg om 34 kommuner 

• Men 73 av de 107 kommunene i 4.kvartil befinner seg i 
kommuner utenfor Nord-Norge. 

• I 2035 var forventes nær 62000 innbyggere i de nordnorske 
kommunene å befinne seg 4. tertial

• Tilsvarende antall innbyggere for kommuner i 4. kvartil 
utenfor Nord-Norge er beregnet til ca 180 000

• Altså tre ganger så mange innbyggere utenfor Nord-Norge 



Forsørgebrøk 2018-35 : Foretaksområder i Helse Nord 



Forsørgerbrøk 2018-35: De 20 mest sårbare kommunene



Utfordringer for kommunene som 
tjenesteleverandører

• Bærekraftutfordringene til disse kommunene er generelle

– Antas å gjelde et bredt spekter av tjenester

• Hovedfokus i Helse Nord RHF har likevel primært vært rettet 
mot helse- og omsorgstjenestene, inkludert fastlegene

– Både mht. kapasitet og kompetanse

• Konsekvens: risiko for befolkningen:

– samfunnssikkerhet og beredskap

• Konsekvens for Helse Nord RHF:

– Stor risiko for overvelting av primærhelseoppgaver til 
spesialisthelsetjenesten



Planstatus for helse- og omsorgtjenestene  -
kommuneundersøkelsen mars 2018     

• Bare 42 % av kommunene i Nord har utarbeidet en strategisk 
utviklingsplan for denne sektor i egen kommune:
– Behovskartlegginger og strategisk utviklingsplan for sektoren

• Bare 1 av 4 Finnmarks-kommuner har utarbeidet slike planer

• 61 % av kommunene i nord har utarbeidet strategisk 
kompetanseplan for helsepersonell – 42% i Finnmark – 70% i 
Nordland

• Plan for folkehelsearbeid
– 47% Finnmark, 64% Nord-Norge, Nordland =90%

• Dette kan indikere at flertallet av kommunene  mangler strategisk 
kapasitet og kompetanse
– Flere av kommunene har uttrykt behov for å utvikle kompetansefelleskap 

på tvers av kommuner (nettverk, deling av ressurser/samarbeid)



De færreste kommuner har beredskapsplaner

• Resultater fra vår kartlegging i 2018:

– Bare 24 av 87 kommuner har beredskapsplaner ved kritisk 
mangel på institusjonsplasser

– Samme antall kommuner har laget beredskapsplaner for 
kritisk mangel på helsepersonell

– Altså 70 prosent av kommunene som mangler slike 
beredskapsplaner



Interesse for samarbeid med andre 
kommuner og med spesialisthelsetjenesten

• Bare 38% av kommunene samarbeidet i 2018 med andre 
kommuner om døgnplasser/intermediærløsninger
– For Nord-Norge totalt er andelen 38% (Finnmark=10%, UNN-området: 74%, 

Nordland 20%)
– Ytterligere 12 kommuner har planer(2) eller ønsker (10) om slikt samarbeid

• Bare 16 kommuner (19%) samarbeider med helseforetaket 
om intermediærplasser (UNN-området=37%, Finnmark 10%, 
Nordland=5%) 
– Men ytterligere 26 kommuner har planer slikt samarbeid

• Svarene på disse spørsmålene gjenspeiler i noen grad 
avstandsutfordringene (Finnmark) – langt til sykehus, langt til 
nabokommunene, men også kommunenes «hang til alenegang»
– Ligger løsningen i å satse mer på virtuelle samarbeidsløsninger (e-helse)?



Utfordringsbildet tilsier oppfølging på alle nivåer –
nasjonalt – regionalt  og lokalt 

• Helse Nord RHF har i flere runder kontaktet  HOD med en 
«bekymringsmeldinger» mht. fremtidig bærekraft

• Helse Nord RHFs ansvarsområde er spesialisthelsetjenesten 
– Men utfordringene er tverrsektorielle og berører samfunns-

sikkerheten i disse kommunene

• I samarbeid meds fylkesmannen og KS derfor arrangert møte 
med flere departementer og DSB 21. juni 2020
– Helse- og omsorgsdepartementet

– Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)

– Kunnskapsdepartementet (KD)

– Justis- og beredskapsdepartementet

– Pluss: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

• Norman-utvalget oppnevnt i oktober 2019



Problemstillinger for oppfølging internt i Nord-Norge –
felles organisering og planlegging

• Behovet for tettere organisert samarbeid mellom kommuner

– Kommune-clustre/kommuneblokker

– Regionrådene som planleggingsenhet

– Vertskommunemodeller, med en større kommune som 
inngår avtaler med mindre kommuner

• Behovet for samarbeid mellom helseforetak og kommuner

– Her åpnes nye muligheter gjennom  de nye 
helsefelleskapene mellom kommuner og helseforetak som 
skal etableres i løpet av 2020 (jf. neste foredrag)

• Trekke inn fylkesmennene som ressurs, rådgiver og evt. 
koordinator vis a vis kommunene?



Tematiske samarbeidsområder

• Digitalisering – harmonisering av infrastruktur og løsninger

– Bygge videre på samarbeidet gjennom KomUt

– FUNNKe-prosjektet (PLO-meldinger) som modell

• Økt utdanningskapasitet og desentraliserte 
utdanningsmodeller – rekruttering av helsepersonell

– Forpliktende samarbeid med universitetene

• Felles intermediærløsninger for mer krevende oppgaver

– I samarbeid mellom kommuner og evt. med 
helseforetak (jf helsefellesskapene)

• Felles planleggings- og utredningskompetanse på tvers av 
kommuner

– Kommuneoverlegefunksjon, samfunnsmedisin, 
strategisk kompetanse



Behov for forpliktende oppfølging med bred 
deltagelse fra alle parter og nivåer

• Kommunal- og regionaldepartementet:
– Har oppnevnt Norman-utvalget (NOU i løpet av 2020)

– Viktig at ulike sektorer – inkludert helsetjenesten – trekkes inn i dette 
arbeidet og at utredningen blir tiltaksorientert

• Behovet for felles rullerende planlegging som inkluderer både 
regionale og lokale aktører: 
– Fylkesmannen

– KS

– Helse Nord RHF/HFene

– Helsefellesskapene

• Lokale aktører: 
– Kommuner og samarbeidsorganer mellom kommuner



Paradokset som må Det må jobbes på to 
fronter

• Den mest krevende fronten:

– Tiltak som kan snu/bremse den demografiske 
utviklingen i landsdelen

• Den parallelle og kanskje enklere fronten:

– Samarbeidende tiltak på tjenestesiden som gjør 
det mulig å håndtere sannsynlige demografiske 
utviklingstrekk



• TAKK FOR MEG!!



Vedlegg  1: 
Andel (%) av kommunene i hvert av RHFene som har en 
forsørgerbrøk i 2035 (20-66/67+) over landsgjennomsnittet.

antall kommuner andel kommuner

Helse Sør-Øst 167 35 21,0 %

Helse Vest 85 22 25,9 %

Helse Midt-Norge 83 13 15,7 %

Helse Nord 87 6 6,9 %

Hele landet 422 76 18,0 %

med forsørgerbrøk i 2035  over 

landsgjennomsnittet

Antall 

kommuner 

totalt

Helseregion



Vedlegg 2:
Forsørgerbrøk 2018-35 - RHF-områder og Norge



Vedlegg 4:
De 20 kommunene i Nord-Norge med gunstigst 
forsørgerbrøk i 2035



Vedlegg 5:
Ulike demografiske bærekraftsindikatorer (2018-2035) 
for kommuner i Finnmark



Vedlegg 6:Ulike demografiske bærekraftsindikatorer
(2018-2035) for kommunene i Troms og Ofoten 


