
 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

Møtedato: 17. juni 2020    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/228   Finnsson/Gros, 75 51 29 00  Bodø, 15.06.2020 
 

Sak 44-2020 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - status i gjennomføringen av 

tiltak 
 
Formål 
Denne saken er oppfølging av styresak 13-2019 og 71-2019. Styret ble gitt en muntlig 
orientering på status den 5. februar 2020. I denne saken redegjøres det for korona-
pandemiens innvirkning på tilbudet innen psykisk helsevern og TSB. 
 
 
Bakgrunn 
Psykisk helsevern og TSB hadde gjennom deler av 2019 en negativ utvikling i ventetid 
og poliklinisk aktivitet. Styret har derfor bedt om en oppdatering på status. 
Helseforetakene oppgir tre hovedårsaker til begrenset måloppnåelse av den gylne regel: 
En krevende rekrutteringssituasjon, økning i antall henviste pasienter og innføring av 
pakkeforløp. Alle helseforetakene utarbeidet tiltaksplaner tilpasset lokale utfordringer 
for å bedre situasjonen i 2020. Dessverre har 2020 så langt vist at det er utfordrende å 
planlegge for alt. 
 
 
Status 
I startfasen av korona-pandemien ble store deler av den elektive aktiviteten i 
helseforetakene utsatt for å forberede helsevesenet på pandemien. Det innebar at 
helseforetakene i Helse Nord innrettet sin virksomhet i tråd med Helsedirektoratets 
veileder for prioriteringer. Selv om omleggingen ga et fall i elektiv aktivitet, omstilte 
tjenesten raskt virksomheten over til konsultasjoner per telefon og video. 
Smittevernhensynet har hatt større innvirkning på elektiv døgnbehandling ettersom 
reglene om avstand gjorde at antall senger måtte reduseres i flere døgnenheter. Fra mai 
måned har helseforetakene arbeidet parallelt med å forberede en ny smittebølge og 
samtidig gjenopptatt ordinær pasientbehandling.  
 
Alle styringsdata som presenteres her er hentet fra HN-LIS 14. juni. HN-LIS er valgt som 
kilde for å kunne presentere tall for mai og deler av juni. 
 
 
 
 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no
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Poliklinisk aktivitet per uke i 2020 (PH-V, PH-BU, TSB) 

 
 
Figuren viser at den polikliniske aktiviteten både falt og endret karakter i uke 12. Antall 
fysisk konsultasjoner falt til under 15 % av tidligere nivå. Antall telefonkonsultasjoner 
økte raskt og antallet videokonsultasjoner hadde sterk vekst fra uke 14. Høytider som 
påsken i uke 15, Kristi himmelfartsdag i uke 21 og Pinsen i uke 23 virker inn på 
poliklinisk aktivitet og gir færre virkedager. Perioden samlet viser tilnærmet samme 
aktivitetsnivå som før korona fra uke 14 (overgangen mars/april).  
  
Antall innleggelser (PH-V, PH-BU, TSB) 

 
 
Figuren viser at samlet antall innleggelser i døgnenhet falt i uke 12, samme uke som 
endringen i poliklinisk aktivitet. Reduksjonen er nesten utelukkende for elektive 
(planlagte) innleggelser. Antall akutt-innleggelser (øyeblikkelig hjelp) har holdt seg 
relativt stabilt så langt i 2020. Antall innleggelser ligger ved overgangen mai/juni ca. 15-
20 % lavere enn før Korona. Dette antas å skyldes at noen døgnenheter har redusert 
kapasitet på grunn av smittevernhensyn og at det ennå er noen få døgnenheter som er 
stengt etter at personell ble omplassert til andre enheter.  
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Psykisk helsevern voksne – fristbrudd, nye henvisninger, antall ventende og ventetider  

 
(Tall for juni til og med 14. juni) 

 
Figuren over gir en samlet oversikt over flere styringsindikatorer som hver for seg og 
samlet sier noe om driftssituasjonen i behandlingsenheter i helseforetakene. I 
tidsrommet for reduksjon i aktivitet under Korona-pandemien har antall fristbrudd økt 
med ca. 30 %, antall henvisninger gikk ned med ca. 40 % i april/mai, totalt antall 
ventende er redusert med 20-25 % og ventetiden har økt med ca. 10 dager.  
 
Psykisk helsevern barn og unge – fristbrudd, nye henvisninger, antall ventende og 
ventetider  

 
(Tall for juni til og med 14. juni) 

 
I tidsrommet for reduksjon i aktivitet under Korona-pandemien er antall fristbrudd 
firedoblet (fra et lavt utgangspunkt), antall henvisninger gikk ned med ca. 30-40 % i 
april/mai, totalt antall ventende er redusert med 25-30 % og ventetiden har økt med ca. 
5-10 dager.  
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TSB – fristbrudd, nye henvisninger, antall ventende og ventetider  

 
(Tall for juni til og med 14. juni) 

 
Aktiviteten i TSB under Korona-pandemien har utviklet seg på samme måte som i 
psykisk helsevern. Antall fristbrudd har økt kraftig (fra et svært lavt utgangspunkt), 
antall henvisninger gikk ned med ca. 30 % i perioden mars til mai, totalt antall ventende 
er redusert med 25 % og ventetiden har økt med ca. 10 dager.  
 
For psykisk helsevern og TSB samlet kan en si at Korona-pandemien har medført flere 
fristbrudd og lengre ventetider, men samtidig har en reduksjon i antall nye 
henvisninger ført til en samlet reduksjon i antall pasienter som står på venteliste 
sammenliknet med situasjonen i februar 2020. Antall ventende totalt sier noe om 
hvilken behandlingskapasitet helseforetakene må ha for å få ventetider og fristbrudd 
under de krav som stilles til tjenesten.  
 
Økonomi 
Samlet har kostnadene i psykisk helsevern og TSB steget med 5,4 % i Helse Nord 
mellom mai 2019 og mai 2020. Veksten i kostnader i somatiske fag har vært 4,6 % i 
samme periode.  
 

 
 
Den store veksten i TSB kan trolig sees på som et uttrykk for endringer i organisering. 
De samme endringene medfører samtidig lavere vekst i psykisk helsevern for voksne. 
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Samlet er det positivt at helseforetakene har klart å prioritere psykisk helsevern og TSB, 
trass i pandemiens utfordringer og merkostnader. 
 
 
Endringer i tilbudet som følge av korona-pandemien 
Aktivitetstallene viser at psykisk helsevern og TSB i Helse Nord raskt har klart å 
omstille sin polikliniske aktivitet. Fra uke 12 er det en klar økning i bruk av telefon og 
video i polikliniske konsultasjoner. Ventetiden har økt i perioden, selv om andelen nye 
pasienter er lavere. Tall fra mai og hittil i juni tyder på at ventetider og fristbrudd har 
stabilisert seg. Den elektive døgnaktiviteten ble nærmere halvert fra uke 12. Selv om 
aktiviteten har tatt seg opp den siste tiden, vil smittevernhensynet redusere kapasiteten 
i enhetene også framover. 
  
Helseforetakene rapporterer flere positive erfaringer med alternative måter å følge opp 
pasienter. Selv om det forventes at mange pasienter ønsker tradisjonell behandling med 
fysisk oppmøte, er det ønskelig å stabilisere bruken av video/telefon på et høyere nivå 
enn før uke 12. Et virkemiddel er den nylig anskaffede digitale skjemamotorløsningen 
Checkware, som legger bedre til rette for digital oppfølging av pasienter. Checkware 
skal brukes til å starte opp eMeistring, samle pasienterfaringer (PREM/PROM) og bidra 
til å øke volumet av digital pasientoppfølging. Fagavdelingen har satt i gang et arbeid for 
å implementere eMeistring og planlegger digitale løsninger for å følge opp 
pasientgrupper med langvarige lidelser. Målet er å øke pasientenes valgmuligheter og 
spare pasienten for reiser.  
 
 
Vurdering 
Aktivitetstallene fra helseforetakene viser at psykisk helsevern og TSB har hatt en raskt 
omstilling fra tradisjonell poliklinisk aktivitet over til telefon og video. Akuttilbudet har 
holdt tilnærmet normal kapasitet i perioden, trass i store omstillinger. Etter 
pandemiens inntreden ble få nye pasienter tatt inn. Det har gitt økt ventetid og flere 
fristbrudd. Helse Nord RHF vil følge nøye med på hvilke konsekvenser den reduserte 
elektive døgnkapasiteten har for pasienttilbudet på sikt. Alternativ behandling som 
poliklinikk, dagbehandling eller intensiv ambulant oppfølging kompenserer for noe av 
reduksjonen i døgnkapasitet. 
 
Korna-pandemien har medført store kostnader for helseforetakene, særlig har kapasitet 
i intensivavdelinger og prehospital beredskap blitt styrket. Helse Nord har som 
målsetning å prioritere psykisk helsevern og TSB. Korona-pandemien har vært en 
påminner om at tjenesten må ha beredskap, og viser hvor viktig det er å ha alternative 
tilbud til pasientene, som video/telefon og et behandlingstilbud som kan benyttes i 
stedet for døgnbehandling.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord tar informasjonen om psykisk helsevern og TSB til 
orientering 

 
 
Bodø, 15. juni 2020 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Forkortelser og begreper 
 
ABIOK  studier for akutt- og anestesisykepleiere, barnesykepleiere, 

intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere og kreftsykepleiere 
DPS  distriktspsykiatrisk senter 
FIN  Finnmarkssykehuset  
FRESK  Fremtidens systemer i klinikken 
HF  helseforetak 
HOD  Helse- og omsorgsdepartementet 
HSYK  Helgelandssykehuset 
MTU  medisinsk teknisk utstyr 
NLSH  Nordlandssykehuset 
RHF  regionalt helseforetak 
SANO  Sykehusapotek Nord 
SKDE  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
TSB  tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
UNN  Universitetssykehuset Nord-Norge 
PET  Positrons Emisjons Tomografi (avansert diagnostikk) 
  
p50 og p85 Dette er begreper som Helse Nord benytter i planleggingen av 

byggeprosjekter. Beregning av byggekostnader, gjøres ofte med stor 
usikkerhet. p50 betyr at det er 50 prosent sannsynlig at kostnaden vil bli 
lavere enn rammen og 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere.  
p85 betyr at det er 85 prosent sannsynlig at kostnaden vil bli lavere enn 
rammen og 15 prosent sannsynlighet for at den blir høyere. 

 
 
Når begrepet «Helse Nord» brukes menes Helse Nord RHF og de seks helseforetakene 
(foretaksgruppen).  
 
Røde tall i tabeller indikerer endring i fra forrige rullering av plan. 
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Om økonomisk langtidsplan  
Økonomisk langtidsplan med investeringsplan (ØLP) sikrer langsiktig planlegging og 
helhetstenkning i foretaksgruppen Helse Nord. ØLP har fireårsperspektiv på 
driftsøkonomiske prioriteringer og åtteårsperspektiv på investeringer. 
 
Økonomisk langtidsplan rulleres årlig og vedtas av styret i Helse Nord RHF. ØLP gir 
rammer og prioriteringer som helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid.  
 
Helhetlig virksomhetsstyring 
Foretaksgruppen Helse Nords hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning, 
forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse Nord skal være tydelige og 
forutsigbare i drift og utvikling av spesialisthelsetjenesten. Vårt planarbeid følger 
forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, hvor vi plikter å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere. Dette sikrer helhet og sammenheng i 
virksomhetsstyringen, slik figur 1 illustrerer.   

 
Figur 1- Helse Nords helhetlige virksomhetsstyring, illustrert gjennom hvordan våre viktigste plandokumenter henger 
sammen og er i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 
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1. Helse Nords mål og føringer 

1.1 Innledning 
Som figur 1 illustrerer, bygger økonomisk langtidsplan på flere strategiske 
plandokumenter. Særlig oppdragsdokument, regional utviklingsplan og nasjonal helse- 
og sykehusplan legger sterke føringer for ØLP. 

1.2 Styringsmål 
Økonomisk langtidsplan skal bidra til å nå vedtatte styringsmål. I oppdragsdokumentet 
fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) settes nasjonale styringsmål, og disse ligger 
til grunn også i Helse Nord: 
  

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse 
Nord skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenesten og få delta i 
beslutninger som omhandler egen behandling. Tjenestene skal være helhetlige og 
sammenhengende – også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Pasientene skal slippe unødvendig ventetid, og pasientforløpene skal være gode og 
effektive. Pakkeforløpene som er innført for kreft, hjerneslag, psykisk helse og rus bidrar 
til å redusere variasjon. 
 
Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. 
Bedre samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av 
ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- og samarbeidsformer. 
 
Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som grunnlag for å 
øke kapasitet og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenester. 
 
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Pasientene skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på frivillighet og mindre bruk av 
tvang.  
 
Tilgjengeligheten til tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge, voksne og 
innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal bedres, og tjenestene skal i størst 
mulig grad tilbys lokalt. På denne måten vil pasientene oppnå mest mulig mestring av 
eget liv. 
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Spesialisthelsetjenesten og kommunene skal samarbeide slik at pasientene får 
tilrettelagt helhetlige og sammenhengende tjenester. 
 
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Et systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til beste 
for pasientene skal være målet for virksomhetenes arbeid. Handlingsplan for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal operasjonaliseres og gjennomføres lokalt, 
og i samarbeid med andre regioner og nasjonale aktører.  
 
Større åpenhet om kunnskap, resultater og erfaringer er et mål, og grunnleggende i 
forbedringsarbeidet og som bidrag til å redusere uønsket variasjon. Kvalitetsmålinger, 
uønskede hendelser, kvalitetsregistre, forskningsbasert kunnskap og pasient- og 
pårørendeerfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk 
forbedringsarbeid.  
 
Risikovurdering av pasientsikkerhet må inngå i planlegging, gjennomføring og 
evaluering av alle tiltak innad og på tvers av tjenestenivå. Arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet må sees i sammenheng. 
 
Forskning, utdanning, kompetanseutvikling og livslang læring er viktig for kvalitet og 
pasientsikkerhet. 

1.3 Regional utviklingsplan for Helse Nord 2035  
Helse Nords regionale utviklingsplan 20351 er grunnlag for de prioriteringene som 
gjøres i økonomisk langtidsplan. Regional utviklingsplan beskriver ni områder med 
utfordringer og mål:  
 

1. Pasientens helsetjeneste 
2. Kvalitet i pasientbehandlingen 
3. Samhandling med primærhelsetjenesten 
4. Utvikling av helsetjenester for den samiske befolkningen 
5. Bemanning og kompetanse 
6. Forskning og innovasjon 
7. Økonomi – behov for kontinuerlig forbedring og omstilling 
8. Teknologi 
9. Bygg og kapasitet 

 
Kapittel 2 i økonomisk langtidsplan gir status over tiltak som er prioritert de neste 
årene. 

                                                        
1 https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regional-utviklingsplan-2035 

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regional-utviklingsplan-2035
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1.4 Nasjonal helse- og sykehusplan  
Stortinget vedtok 14. mai 2020 ny nasjonal helse- og sykehusplan for 2020–20232. Den 
forrige planen for 2016–2019 har føringer som fortsatt er relevante og som gjenfinnes i 
Helse Nords tiltak og prioriteringer. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan3 2020–2023 setter retning og gir klare føringer for 
utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Vedtak og tiltak i planen får betydning for Helse 
Nords økonomiske prioriteringer. Noen av disse omtales eksplisitt i kapittel 3.  

2. Status regional utviklingsplan 2035 
Regional utviklingsplan er førende for Helse Nords langsiktige utvikling. 
Utviklingsplanen har mange tiltak som skal iverksettes og vi kan ikke gjøre alt samtidig. 
I dette kapittelet redegjør vi for hvilke tiltak som er prioritert de neste årene. Kapittelet 
er delt inn i de samme ni hovedområdene som regional utviklingsplan.  
 
Pasientens helsetjeneste bygger på prinsippet om at ingen beslutninger om meg, tas 
uten meg. Pasienten skal medvirke i beslutninger om behandlingssted og 
behandlingsmetode. I Helse Nord skal pasientens helsetjeneste kjennetegnes av høy 
faglig kvalitet, likeverdighet og tilgjengelighet. Brukernes erfaring med tjenestene de 
mottar er sentral for videre utvikling at helsetjenestene.  
 
Helse Nord jobber målrettet for å utvikle én helsetjeneste der aktørene arbeider 
sammen for å gi befolkningen likeverdig tilgang til helsehjelp på en bærekraftig måte. Ny 
nasjonal helse- og sykehusplan gir føringer for dette arbeidet. Helsefellesskapene som 
skal sikre bedre helsetjenester til de pasientgruppene som trenger koordinerte tjenester 
fra kommune og spesialisthelsetjenesten. Helse Nord har nylig etablert et regionalt 
fagråd for samhandling for å ytterligere styrke oppmerksomheten på dette arbeidet i 
regionen. 
 
Helse Nord vil fortsette å prioritere satsning på de alvorligst psykisk syke og 
rusmisbrukere. Helsefelleskapene som etableres i 2020 skal prioritere innsats mot blant 
annet denne pasientgruppen. Sammen med kommunene skal spesialisthelsetjenesten 
planlegge helsetjenestene sammen og jobbe målrettet for å finne bedre løsninger for; 
barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige 
eldre og personer med flere kroniske lidelser. 
 
Behandlingstilbudet til pasienter i Helse Nord er i hurtig endring. Medisinske framskritt, 
nye behandlingsmetoder, nye medikamenter og bedre bruk av teknologi gir pasientene 
et kvalitativt bedre behandlingstilbud. Det er innført pakkeforløp (kreft, psykisk helse, 
                                                        
2 https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77397 
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/ 

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77397
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/
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hjerneslag) for flere pasientgrupper for å sikre kontinuitet og kvalitet i behandlingen. Ny 
teknologi øker muligheten for å etablere et desentralt og bærekraftig 
spesialisthelsetilbud, egendiagnostikk/egenbehandling og digital dialog mellom pasient 
og helsetjeneste.  
 
Nye behandlingsmetoder og bruk av teknologi skal også bidra til å styrke 
brukermedvirkning og bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Det er innført løsninger 
for digital dialog mellom helseforetak og pasient. Dette gir rom for nye 
behandlingsformer og gir pasienten bedre mulighet til å evaluere behandlingen de 
mottar i sykehusene. I kommende planperiode vil vi prioritere: 
 

• Å organisere tjenestene slik at pasientene opplever kontinuitet i forløpene 
(standardiserte pasientforløp/pakkeforløp/Helsefelleskap). 

• Etablere systemer for å måle brukerfornøydhet, livskvalitet og effekt av 
behandling. Opplysningene skal brukes for å styre og utvikle tjenestetilbudet og 
bedre brukermedvirkning i egen behandling. 

• Videreutvikle og ta i bruk digitale pasienttjenester. 
• Utvikle bedre psykiske helsetjenester. Tjenesten skal møte befolkningens 

samlede behov for psykiske helsetjenester, og pasientene skal motta et 
bærekraftig tilbud på rett nivå. Kvalitet og fagutvikling skal prioriteres. 

 

2.1 Kvalitet i pasientbehandling  
For å sikre pasientene god kvalitet, deling av kompetanse, riktig prioritering og god 
ressursutnyttelse kreves et utstrakt samarbeid. Det skal utvikles nettverk mellom 
sykehusene som styrker kvaliteten på behandlingstilbudet. Sammen med fagmiljøene og 
fagrådene i regionen skal vi starte arbeidet med å identifisere pasientgrupper, 
prosedyrer, lidelser, etc., som kan egne seg for brukerstyrt poliklinikk, 
videokonsultasjoner, asynkron digital behandling og behandling i hjemmesykehus. 
 
Helse Nord skal arbeide for å redusere uønsket variasjon i behandlingstilbudet og legge 
til rette for at fagmiljø kan lære av hverandres erfaringer. Vi skal videreutvikle felles 
kvalitetssystemer, og i fellesskap forvalte innholdet i dem slik at vi sikrer større grad av 
regional standardisering. Vi skal videre sikre at avvik og forbedringsforslag, meldt av 
samarbeidsparter, pasienter og pårørende, brukes aktivt til å forbedre og videreutvikle 
tjenestene.  

2.1.1 Beredskap 
Helse Nord RHF har et overordnet administrativt ansvar for at beredskapssituasjoner i 
regionen blir godt håndtert. Vi skal sørge for at befolkningen får nødvendig og nok hjelp 
ved ulykker og andre akutte situasjoner. Covid-19-pandemien har utfordret store deler 
av det norske samfunnet. For helseforetakene har den medført store omlegginger av 
faglige og økonomiske prioriteringer, og pandemien vil trolig medføre varige endringer i 
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drift og beredskapsfokus. Det å styrke beredskapen, som økt kapasitet på helikopter/fly, 
større intensivkapasitet, styrke smittevern, større lager av smittevernutstyr, økt 
testkapasitet, innkjøp av medisinsk teknisk utstyr, har medført betydelige utgifter. I 
protokoll fra foretaksmøte 10.juni 2020 er Helse Nord gitt oppdrag knyttet til 
Stortingets behandlingen av nasjonal helse- og sykehusplan: Ambulansehelikopter i 
Kirkenes, et jetfly stasjonert i Tromsø, og intensivnivå Kirkenes. Covid-19-pandemien 
har også understreket viktigheten av en stabil og forutsigbar legemiddelforsyning. 
Legemiddelmangel er en økende utfordring både regionalt og nasjonalt, og 
legemiddelforskrivning og –håndtering utgjør en av de fremste årsakene til svikt i 
pasientbehandlingen. Helse Nord vil iverksette et regionalt strategiarbeid på 
legemiddelområdet for å heve kvaliteten i hele legemiddelfeltet, inkludert beredskap, 
forsyning, håndtering og forskrivning. Det er for tidlig å fastslå alle økonomiske og 
faglige konsekvenser av pandemien. Helse Nord vil komme tilbake med nærmere 
beskrivelser av økonomiske og faglige konsekvenser. 
 
I kommende planperiode vil vi prioritere: 

• Forbedre kvalitetssystemet og utvikle ny felles forvaltningsmodell for regionale 
prosedyrer og rutiner. 

• Å organisere prehospitale tjenester slik at de er tilpasset vårt desentrale 
bosetningsmønster. 

• Etablere et prosjekt for utarbeidelse av regional legemiddelstrategi. 
• Iverksette et regionalt strategiarbeid på beredskaps- og legemiddelområdet 
• Bruke regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet for å støtte og fremme 

arbeidet med pasientsikkerhet i helseforetakene. 
• Etablere et prosjekt for utarbeidelse av regional legemiddelstrategi.  

 

2.2 Samhandling med primærhelsetjenesten  
Pasientforløp på tvers av kommuner og sykehus kjennetegnes ved gode rutiner 
i overgangene som gir pasienter og pårørende forutsigbarhet og trygghet, mulighet for 
gjensidig konsultasjon mellom helsepersonell og IKT-systemer som understøtter 
samhandlingen. Pasientforløp utvikles basert på kunnskap og erfaring. Tverrfaglige 
team på tvers av nivåer ivaretar behovene til pasienter med store og sammensatte 
behov, der det er hensiktsmessig. Spesialisthelsetjenesten møter pasientene i større 
grad i hjemmet og i samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og de 
deler sin kompetanse – både fysisk og virtuelt. Lovverk for informasjonsdeling, 
finansieringsløsninger og styringsdata er tilpasset disse arbeidsformene. 
 
I kommende planperiode har vi prioritert å følge føringene i Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020–2023 ved å: 

• Etablere fire helsefellesskap hvor kommuner og helseforetak utvikler og 
planlegger tjenestene sammen som likeverdige partnere. Helsefellesskapene bør 
prioritere utvikling av tjenester til barn og unge, personer med flere kroniske 
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lidelser, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og skrøpelige 
eldre. Helsefelleskapene skal finne løsninger som passer til lokale behov og 
forutsetninger, og vil spille inn til neste Nasjonal helse- og sykehusplan. 

• Skape det utadvendte sykehus. Utadvendte sykehus skal yte mer helsehjelp 
hjemme hos pasienten, samarbeide mer, både fysisk og virtuelt, med kommunale 
helse- og omsorgstjenester og jobbe tettere med andre sykehus. 

• Sikre en sammenhengende og koordinert akuttmedisinsk kjede. 
• Angi retning for bruk av teknologi i spesialisthelsetjenesten og tilpasse nasjonale 

rammebetingelser til nye måter å yte tjenester på. 
 

2.3 Utvikle helsetjenesten for den samiske befolkning  
Den samiske befolkningen er mangfoldig i form av flere språk, næringsutøvelse og 
øvrige kulturmarkører. Strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen» og samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse Nord er et viktig 
verktøy i arbeidet med helsetjenester til den samiske befolkningen. 
 
Samiske pasienter har rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester på linje med øvrig 
befolkning. Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige 
helsetjenester til den samiske befolkningen og skal sørge for at det samiske perspektivet 
i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier ivaretas.  
 
Ifølge nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) skulle Helse Nord ivareta strategisk 
videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de 
rammer og prinsipper som framgår av planen. Helse Nord skulle også ivareta nødvendig 
samhandling og koordinering med øvrige helseregioner, slik at den samiske 
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse 
om samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig i andre deler av landet. 
 
Helse Nord har nå svart ut dette oppdraget og utarbeidet et strategidokument for 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Dette dokumentet vil være 
førende for vårt videre arbeid med helsetjenester til den samiske befolkningen. 
 
I kommende planperiode har vi prioritert: 
• Implementere tiltak som fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen. Dette i henhold til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen» med spesielt fokus på strategi for økt kompetanse og kvalitet i 
spesialisthelsetjenesten. 

 

2.4 Bemanning og kompetanse 
Helse Nord har fra 2019 til 2020 hatt en markant økning i personellkostnader 
sammenlignet med øvrige regioner. Nord-Norge har en negativ utvikling for den 
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yrkesaktive befolkningen, og får forsørgerbrøk4 som fører til flere eldre med 
hjelpebehov, og færre unge som kan rekrutteres til å jobbe innenfor helse. Sykehusene 
har over en periode hatt en omvendt oppgavedeling med økt tilsetting av yrkesgrupper 
med høyt utdanningsnivå. Dette har bidratt til en dyrere sammensetning av kompetanse 
og lønnsnivå. Høy turnover og rekrutteringsutfordringer er eskalerende for enkelte 
yrkesgrupper. Dette har ført til økt bruk av innleid personell som koster mer enn fast 
ansatte. Innleie har også andre følgekostnader som redusert produktivitet og økt 
belastning på arbeidsmiljø og sykefravær. Sykefravær legger beslag på i overkant av 8 % 
av personellressursene hver dag. Sykefraværet koster regionen i overkant av 600 
millioner kroner i året5. Mer helhetlige modeller for reduksjon av sykefraværet skal nå 
prøves ut gjennom å opprette et regionalt sykefraværsteam for utprøving og 
erfaringsutveksling.  
 
Konsekvensen av bemanningsutfordringene er redusert økonomisk bærekraft og evne 
til å utføre planlagt aktivitet. Økt grunnbemanning i faste hele stillinger og tiltak som 
bidrar til å beholde de som allerede er ansatt, er tiltak som må prioriteres. Begrenset 
tilgang på studieplasser og praksisplasser, samt utfordringer med å skaffe nok 
kompetente veiledere må løses i samarbeid med kommuner og utdanningsinstitusjoner. 
Digitalisering og robotisering utgjør et mulighetsrom som i større grad må prøves ut for 
å frigjøre merkantile ressurser, veiledningskapasitet, utvikle e-læring og kompetanse, 
samt å dele oppgaver mellom ulike yrkesgrupper.  
 
Ledere har en viktig nøkkelrolle for å kunne følge opp og legge til rette for å kontinuerlig 
forbedre rekruttering, kompetanseutvikling, beholde medarbeidere og å sikre 
økonomisk kontroll. Profesjonalisering av systemer for ledermobilisering, 
lederrekruttering, lederutvikling og nødvendig lederstøtte må derfor prioriteres i den 
kommende perioden.  
 
Basert på dette prioriteres følgende satsningsområder fra Helse Nords regionale 
utviklingsplan knyttet til bemanning: 

• Styrke regionalt samarbeid tilknyttet lederutvikling (KLAR ledelse). 
• Etablere regionalt sykefraværsteam for utprøving av en helhetsmodell for 

reduksjon av sykefravær. 
• Øke utdanningskapasitet ABIOK og sikre desentraliserte sykepleierutdanning. 
• Prøve ut muligheter for oppgavedeling og automatisering/robotisering. 
• Etablere tverrfaglig regionalt team for bemanningsplanlegging og analyse, 

dedikerer ressurser og utvikle metodikk. 
• Etablere styringssystem og gode rammebetingelser for utvikling av 

teknologistøttet læring. 
• Utvikle målrettet stillingsmarkedsføring og omdømmebygging (Smart 

annonsering). 

                                                        
4 Forsørgerbrøk: Andel yrkesaktive delt på andel pensjonister 
5Rapport “Bedriftenes kostnader ved sykefravær”,  https://www.sintef.no/prosjekter/bedriftenes-kostnader-ved-
sykefravar/  

https://www.sintef.no/prosjekter/bedriftenes-kostnader-ved-sykefravar/
https://www.sintef.no/prosjekter/bedriftenes-kostnader-ved-sykefravar/
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• Utvikle regional plan for inkluderingsdugnad hvor 5 % av alle nyansettelser skal 
være personer med nedsatt funksjonsevne/hull i CV (nasjonalt oppdrag). 

 

2.5 Forskning og innovasjon  
De ni punktene om forskning og innovasjon i regional utviklingsplan jobbes med 
parallelt og er pågående prosesser, som for eksempel stimulering til økt forskning i 
foretak med lite forskning, tilrettelegging gjennom økonomiske midler, og samarbeid 
med universitetsmiljøer. Tiltaksområdene vil bli ytterligere konkretisert i revidert 
forsknings- og innovasjonsstrategi i 2020.  
 
De neste årene vil Helse Nord særlig prioritere: 

• Klinisk forskning. 
• Stimulering til nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 
• Brukermedvirkning i forskning og innovasjon. 
• Tjenesteinnovasjon, ny bruk av teknologi og smarte organisatoriske løsninger 
• Å opprettholde og øke ressursbruken til forskning (jf. styrets vedtak om regional 

utviklingsplan 2035). 
 

2.6 Økonomi – behov for kontinuerlig forbedring og omstilling  
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, for å utvikle 
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 
har et helhetlig ansvar for å prioritere og avveie forholdet mellom drift og investeringer. 
Se kapittel 4.1 om nærmere vurderinger av denne avveiningen. 
 
Helse Nords overordnede økonomiske strategi legger opp til å skape fremtidig 
handlingsrom. For å oppnå dette, holdes inntekter tilbake i en periode (planlegger med 
overskudd for å kunne investere), det budsjetteres realistisk, kostnader belastes så raskt 
som mulig og det gjennomføres langsiktige forbedringstiltak. 
 
Økonomisk langtidsplan forutsetter at omstillingsarbeidet i foretakene fortsetter med 
uforminsket kraft. Særlige forventninger knyttes til forbedringsarbeid innenfor 
anskaffelsesfeltet, hvor vi tror det er betydelige potensialer for å redusere kostnader. 
Dersom det viser seg at omstillingsarbeidet ikke lykkes, vil planlagte investeringer måtte 
utsettes og/eller reduseres. 
 
I de nærmeste årene vil det prioriteres å ta ut mulige gevinster knyttet til nasjonale og 
regionale prosjekter, mer effektive arbeidsprosesser og gevinster knyttet til innkjøp. 
Reviderte konsernbestemmelser for investeringer er et viktig verktøy for å sikre rett 
prioritering og investeringsregimet vil bli utviklet i tråd med dette. 
 
I styresak 43-2020 – Prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, fase 2 – utkast til mandat, 
oppfølging av styresak 122-2019 ble det besluttet å videreføre to regionale prosjekter; 
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«Redusere antall AMK-sentraler» og «Bedre styring og kontroll med 
ressursplanleggingen». Den første er knyttet til muligheter som oppstår knyttet til 
innføring av ny teknologi i AMK-sentralene. Den andre er et større prosjekt som skal 
bidra til bedre kapasitetsutnyttelse og redusert innleie av personell.  
 

2.7 Teknologi  
Området teknologi er av nasjonale myndigheter trukket frem som et særskilt viktig 
satsingsområde. Gjennom arbeidet med én innbygger – én journal er de langsiktige 
utviklingstrekkene beskrevet hvor den første milepælen er anskaffelse av et felles 
system for kommunal sektor.  
 
Helse Nord bygger «stein på stein» i tråd med bestillinger gitt i oppdragsdokument/ 
foretaksmøter med tilhørende realisering av de nasjonale tiltaksplaner og 
eHelsestrategier. Noe som er langsiktig strategisk, i tråd med nasjonale standarder, 
metodisk rett og med tilhørende akseptabel risiko, og innenfor rammene av Helse Nords 
økonomiske bærekraft. 
 
Informasjonsflyt representerer etter Helse Nord RHFs mening fundamentet for 
realisering av flesteparten av de tiltak som er vedtatt i både den nasjonale 
eHelsestrategien samt det pågående arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan.   
 
I likhet med å gjøre pasientjournalinformasjon tilgjengelig for pasientene, som beskrevet 
i kap. 2.1, er det selvfølgelig naturlig å stille alle journaler, bilder, prøveresultater, etc. 
tilgjengelig for andre behandlere i andre deler av helsetjenesten ved tjenstlige behov.  
Noe som spesialisthelsetjenesten og særskilt Helse Nord har arbeidet aktivt for å 
realisere fra 2009 og frem til nå.  Dette er i tråd med behovet som er beskrevet sektoren 
og i tråd med regjeringens målsetning beskrevet i stortingsmelding 9, 2012/136:  
 
Deling av utvalgte pasientdokumenter mellom sykehus, allmennleger, legevakt og pleie- 
og omsorgssektoren kommer på plass i 2020 hvor disse blir tilgjengelig via 
kjernejournal. Pasientene har allerede hatt slik tilgang i flere år via helsenorge.no. Bruk 
av video med tilhørende timevisning og timedialog mellom pasient og behandler på 
helsenorge.no er klar for innføring ved foretakene og forventes tatt i bruk ila 2020.  
Samtidig som elektroniske dialogmeldinger mellom allmennleger og sykehus er klart til 
pilotering med Helgelandssykehuset som første foretak ut i Helse Nord.   
Alle tiltakene representerer delmengder for oppfyllelse av ambisjonen rundt digitale 
poliklinikker ila 2021, og en større satsning på desentraliserte tjenester.  Samtidig som 
det forventes at tiltakene vil understøtte ambisjoner rundt etablering av helsefellesskap 

                                                        
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/sec1 
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samt forbedret samhandling både med pasient og andre deler av sektoren slik skissert i 
kap. 212-2.4. 
 
I tillegg innføres nå elektroniske skjema i Helse Nord til bruk i behandlingen.  Primært er 
fokuset i første runde lagt på Psykisk helsevern og rus hvor tjenesten får tilgang til en 
rekke elektroniske skåringsinstrumenter (1 100 stk.).  I tillegg vil den regionale 
skjemaløsningen benyttes innen somatikken for bedre kunne ta stilling til hvilke 
pasienter som bør inn til kontroll på sykehus.  I denne sammenhengen benyttes enkle 
algoritmer for å selektere pasienter og er benyttet noe tid i Danmark7.   
 
Samhandling mellom pasient og helsetjenesten har gjennom covid-19-pandemien 
forsterket helsenorge.no posisjon som den sentrale inngangsporten for 
helseopplysninger.  En slik utvikling er gledelig og understøtter Helse Nords historiske 
satsing på og finansiering av helsenorge.no. 

Regjeringens overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten er: 

• Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 
• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 
• Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og 

forskning 
• Videreutvikle digitale pasienttjenester og helsenorge.no 
• Øke automatiseringsgraden i samspillet mellom pasient og sykehusene samt 

fjerne større deler av de papirer som i dag sendes fysisk til pasienter.   
 

2.8 Bygg og kapasitet  
For alle byggeprosjektene i Helse Nord legges til grunn prinsippene om at framtidig 
kapasitet i spesialisthelsetjenesten skal utredes i tråd med en avklart arbeidsdeling med 
kommunene, samt at det skal velges fleksible løsninger som kan tilpasses ut fra 
fremtidige behov.  
 
I kommende planperiode er følgende prosjekter prioritert: 

• Nye Finnmarkssykehuset Hammerfest  
• Nye UNN Narvik  

 

Nye UNN Narvik har godkjent forprosjekt og det blir byggestart sommeren 2020. Det 
samme gjelder for nye Finnmarkssykehuset Hammerfest hvor det også blir byggestart 
sommeren 2020. Begge prosjektene har hatt fokus på fleksibilitet, riktig dimensjonering 
på antall senger og i sum en bærekraftig økonomi. 
 

• Nye Helgelandssykehuset 

                                                        
7 http://ambuflex.dk/ 
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Sykehusstrukturen på Helgeland ble besluttet på nyåret 2020, og prosjektet skal nå i 
gang med konseptfasen. Når denne er ferdig vil det bli gjennomført en ny risikoanalyse 
som kan gi grunnlag for justering av prosjektrammen (P85) og styringsrammen (P50). 
 

• Nytt sykehus for psykisk helsevern og rus Tromsø 

Organisasjonsutviklingsprosjektet for å avklare lokalisering pågår, noe som har 
betydning for hvilke tiltak som må iverksettes med dagens eiendom og bygningsmasse 
på Åsgård. Prosess knyttet til salg av deler av Åsgårdmarka er iverksatt og det 
planlegges med at denne eiendommen legges ut i markedet sommeren/høsten 2020. 
 
Det er også iverksatt ulike tiltak for å legge bedre til rette for forsvarlig vedlikehold av 
eksisterende og nye bygningsmasser.  
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3. Økonomisk langtidsplan 2021–2024 inkludert 
investeringsplan 2021–2028 

 

3.1 Delmål og føringer 
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, for å utvikle 
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 
har et helhetlig ansvar for å prioritere og avveie forholdet mellom drift og investeringer.  
 
Helse Nords overordnede økonomiske strategi legger opp til å skape fremtidig 
handlingsrom. For å oppnå dette, holdes inntekter tilbake i en periode (planlegger med 
overskudd), kostnader belastes så raskt som mulig og det gjennomføres langsiktige 
forbedringstiltak. 
 
Overskuddskravet til det regionale helseforetaket er begrunnet med tre forhold: 
 

1. Holde tilbake økte inntekter som senere skal fordeles til HF til delvis finansiering 
av kostnader til nye bygg (kapitalkompensasjon). Det sentrale overskuddet 
trappes ned når kompensasjon fordeles til HF-ene. 

2. Sikre likviditet i foretaksgruppen til finansiering av investeringer og løpende 
utbetalinger. 

3. Buffer mot svingninger i eksterne rammebetingelser for å kunne sikre 
helseforetakene langsiktige og stabile planforutsetninger. 

 
Helse Nord har de siste årene ikke nådd de økonomiske målene, og det har også vært 
større overskridelser på strategiske byggeprosjekter. Utviklingen de senere årene viser 
at det er behov for endringer og forbedringer for å kunne utvikle helsetilbudet som 
planlagt. 

 
Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer skal bidra til beslutningsgrunnlag 
som dekker kvalitet, økonomi, organisasjonsutvikling og andre konsekvenser. 
Konsernbestemmelsene er derfor et viktig virkemiddel for å prioritere riktig mellom 
drift og investeringer.  
 
Helse Nord legger opp til at endringer i nasjonal aktivitetsfinansiering videreføres til 
foretakene og som en del av oppdatering av økonomisk langtidsplan oppdateres 
kriterier i regionale inntektsmodeller for somatikk, psykisk helsevern og TSB. 
 
Det er større usikkerhet enn tidligere i vår økonomiske langtidsplan. Dette skyldes flere 
forhold. Covid-19-epidemien medfører merkostnader og tapte inntekter i 2020 og årene 
framover. Det er usikkert i hvilken grad vi vil se en normalisering og stabilisering av 
driften i 2021. I planen er det forutsatt at merkostnader og tapte inntekter finansieres av 
HOD.  
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I protokoll fra foretaksmøte 10.juni 2020 er Helse Nord gitt oppdrag knyttet til 
Stortingets behandlingen av nasjonal helse- og sykehusplan: Ambulansehelikopter i 
Kirkenes, et jetfly stasjonert i Tromsø, og intensivnivå Kirkenes. De økonomiske 
konsekvensene av disse forholdene er ikke innarbeidet i planen. Dersom det ikke følger 
med finansiering vil planen måtte endres betydelig ved at prosjekter og andre 
prioriteringer utsettes, og eller at helseforetakenes omstillingskrav skjerpes ytterligere. 
Ytterligere økte omstillinger i helseforetakene vurderes som svært problematisk. 
 
Som følge av covid-19-epidemien har det vært nødvendig å utsette rullering og 
gjennomgang av IKT-investeringene i planen. Dette gjøres fram mot behandling av 
endelige budsjettrammer for 2020 i styremøtet i oktober.  
 
Nye store investeringer i nye UNN Narvik, nye Hammerfest sykehus, nytt sykehus for 
psykiske helsevern Tromsø, og nye Helgelandssykehuset vil medføre en betydelig 
belastning på likviditetsreserven. Det er avgjørende for gjennomføring av planen at 
helseforetakene i sum ikke leverer negative økonomiske resultater, at prosjektene 
overholder rammene og at det gjennomføres salg av eiendom i tråd med planen.     
 

3.2 Utfordringer 

3.2.1 Økonomiske rammebetingelser  
Oppdatering av planpremisser tilsier et brutto økonomisk handlingsrom i 
størrelsesorden 133 mill. kroner i 2021 stigende til 427 mill. kroner i 2024. Oppdatering 
av økonomisk langtidsplan 2021–2024 baseres på følgende premisser: 

  
• En forventning om 0,9 % årlig realvekst i helsesektoren. 
• Effekt av nasjonal inntektsmodell (redusert befolkningsandel i nord). 
• Forventet budsjettreserve for pasientskadeerstatning kan omdisponeres (10 mill. 

kroner) 
• Styrets reserve i vedtatt budsjett 2020 kan disponeres (27 mill. kroner) 
• Planlagt disponering av gevinster av medikasjon og kurve-innføring utsettes ett 

år til 2021 (15 mill. kroner). Dette vil lette omstillingsutfordringen i 
helseforetakene i 2021.    

• At sentralt handlingsrom ikke påvirkes negativt av avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen.  
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Tabell 1 - Forventet økonomisk handlingsrom i Helse Nord i perioden 2021–2024. Tall i tusen kr. 

 

3.2.2 Tidligere vedtatte disponeringer  
Fra økonomisk langtidsplan 2020–2023 er det vedtatt følgende disponeringer for 2021–
2024.   
 

 
Tabell 2 – Tidligere vedtatte disponeringer 

 

3.2.3 Omstilling og kontinuerlig forbedring 
For at Helse Nord skal kunne utvikle tjenestetilbudet og investere som planlagt og følge 
opp prioriteringene, må helseforetakene og foretaksgruppen realisere våre økonomiske 
resultatkrav. Det er fortsatt nødvendig at helseforetakene har kontroll på de store 
byggeprosjektene. Det forventes at de eksterne rammebetingelsene vil skjerpes (større 
kamp om statlige midler, økt ansvar for nye medisiner og behandlingsmetoder uten 
tilvarende finansiering), ambisjonene våre er høye og investeringsnivået er historisk 
høyt. Dette må følges opp gjennom kontinuerlig forbedring, og økt samarbeid mellom 
helseforetak for å løse oppgavene. 
 

Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) 2021 2022 2023 2024
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert -38 000 -76 000 -114 000 -152 000
Forventet realvekst akkumulert 0,9 % pr år 130 000 260 000 390 000 520 000
Reserver og avslutning prosjekter RHF 500 500 500 500
NPE 10 000 10 000 10 000 10 000
Styrets reserve 27 000 27 000 27 000 27 000
Renteinntekt RHF 0 1 000 2 000 3 000
Ads disp 3 000 3 000 3 000 3 000

Gevinstuttak fra HF: 
Kurve/færre pasientskader 0 15 000 15 000 15 000
Forventet handlingsrom (akkumulert) 132 500 240 500 333 500 426 500

Oppfølging av vedtatt plan 2020-2023 2021 2022 2023 2024
Styrke HF 50 000 100 000 150 000 150 000
Økte kostnader Vest-Finnmark/Alta 5 000 5 000 5 000 5 000
Økt avsetning ti l  investeringer 10 000 20 000 50 000 50 000
Utvikling Helse Nord/Styrets disp 10 000 10 000 10 000
Styrking kreftbehandling/medikamenter 10 000 10 000 10 000 10 000
Tiltak Regional utviklingsplan/styrets disp 6 000 10 000 20 000 20 000
PCI NLSH 1 200 -13 000 -13 000 -13 000
PCI UNN 5 200 17 800 17 800
Sikkerhetspsykiatri 4 000 4 000 4 000
Fagplan TSB fase 2 0 10 000 15 000 15 000
Regional funksjon senskade kreft 1 000 1 000 1 000 1 000
Psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk l idelse 5 000 5 000 5 000 5 000
Styrking forskning 4 000 5 000 5 000
Avtalespesialister 5 000 5 000 5 000 5 000
Sum oppfølging av vedtatt plan 2020-2023 93 200 176 200 284 800 284 800
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Helseforetakene er pålagt å utarbeide bærekraftsanalyser. Dette er en forenklet 
framskrivning av de økonomiske forhold i foretakene basert på de vedtak og planer som 
gjelder til enhver tid og annen økonomisk informasjon. Analysen legges som grunnlag 
for planlegging og kommunikasjon om den framtidige økonomiske situasjonen.  
 

3.2.3.1 Oppsummering bærekraftanalyser for helseforetakene  
Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene i april 2020 med 
noen justeringer som følge av forslagene i denne saken, presenteres i tabell 3 nedenfor.  
 
Helseforetakenes tall er ikke justert for endringer som følge av forslag om styrking av 
helseforetakene utover gjeldene plan (15 mill. kroner i 2021, og 50 mill. kroner fra 
2024) og effekter av oppdatering av inntektsmodeller i denne saken. Alle 
helseforetakene har betydelig omstillingsbehov som følge av effektene av 
investeringsplanen. 
 

 
Tabell 3 – Brutto omstillingsutfordring i Helse Nord for perioden 2021–2028. Tall i tusen kroner. 

Med premissene fra Helse Nord RHF, har Finnmarkssykehuset en omstillingsutfordring i 
perioden på om lag 90 mill. kroner til 190 mill. kroner. Utfordringen er på sitt høyeste 
når effektene av nye Hammerfest sykehus slår ut i regnskapet. Dersom nye Hammerfest 
realiseres til P50 vil omstillingsbehovet være om lag 15 mill. kroner lavere fra 2025.    
 
Finnmarkssykehuset har utarbeidet en overordnet tiltaksstrategi for å løse utfordringen, 
men det er usikkerhet rundt realisering av effekter av tiltakene. Som følge av høy risiko 
ba styret i Helse Nord RHF om en forpliktende milepælsplan for omstillingsarbeidet, jf. 
styresak 139-2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 
sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene - oppfølging av styresak 
125-2019, endelig vedtak.  
 
Basert på premissene lagt fra Helse Nord RHF har UNN omstillingsutfordringer i 
planperioden, som tiltar fra 2025 når effektene av nye Narvik sykehus belaster 
driftsregnskapet. UNN har, utover premissene fra Helse Nord RHF, lagt inn et årlig 
internt overskuddskrav på 80 mill. kroner, stigende til 110 mill. kroner i perioden (dette 
er korrigert ut i tabellen ovenfor). I 2020 er det satt av 80 mill. kroner til egne 
prioriteringer, som økes med 50 mill. kroner hvert år fremover. På kort sikt kan denne 
posten betraktes som risikoreduserende reserve. Helseforetaket har omstillingsplaner 

Omstillingsutfordring i 1000 kr, akkumulerte størrelser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Finnmarkssykehuset HF** 92 000                     92 000           93 000                      96 000             190 000                184 000       182 000       182 000         
Universitetssykehuset Nord-Norge HF* 222 000               287 000       349 000                362 000         512 000                568 000       659 000       659 000       
Nordlandssykehuset HF 85 000                     -                 -                            -                   -                            -                 -                 -                 
Helgelandssykehuset HF 25 000                     25 000           25 000                      25 000             25 000                      25 000           25 000           117 000       
Sykehusapotek Nord HF 1 000                       2 000             2 000                        3 000               3 000                        3 000           3 000           2 000             
Helse Nord IKT HF 4 000                       4 000             4 000                        4 000               4 000                        4 000             4 000             4 000             
Helse Nord RHF 2 000                       2 000             2 000                        2 000               2 000                        2 000             2 000             2 000             
Sum 431 000               412 000       475 000                492 000         736 000                786 000       875 000       966 000       
** vurdert i forhold til resultatkrav fra HN RHF
*vurdert i forhold til resultatkrav fra HN RHF (overskudd 40 mill. kroner).  

Omstillingsutfordring  
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for tilsvarende beløp i perioden 2021-2024, og uløst omstilling på ca. 30 mill. kroner i 
årene 2025-2027.  
  
Nordlandssykehuset er forsinket med omstillingsarbeidet i 2020 og forventer at 50 
prosent av planlagt omstilling i 2020 overføres til 2021. For resten av perioden 
forventes det at resultatkravene vil nås, uten større omstillinger. Dette skyldes 
forventninger om økt andel av ressursene (jf. innfasing av inntektsmodell for somatikk), 
den planlagte styrkingen av helseforetakene, samt reduksjon av avskrivninger i årene 
framover.  I tabellen ovenfor er det lagt til grunn 0 i omstillingsbehov fra 2022 til 2028. 
Dersom helseforetaket oppnår positive resultater i årene framover kan 
investeringsrammen til helseforetaket økes.   
 
Helgelandssykehuset vil ha behov for tilpasninger i driften i størrelsesorden 20-30 mill. 
kroner fra 2021 for at foretaket skal innfri kravene. Resultatkravene til 
Helgelandssykehuset vil økes som følge av reduserte avskrivninger i årene framover, 
men dette avventes til et evt. nedskrivningsbehov er avklart.  
 
Sykehusapotek Nord har et omstillingsbehov i perioden mellom 2 og 3 mill. kroner. Det 
er utarbeidet tiltak for å håndtere dette.  
 
HN IKT skal løpende effektivisere driften og det er lagt inn forutsetninger om 0,5 % årlig 
effektivisering. Helse Nord RHF skal også effektivisere driften.  
 
Omstillingsutfordringen til helseforetakene vil reduseres med foreslått utsatt 
inndragning av rammer i forbindelse med kurve-prosjektet (15 mill. kroner i 2021) og 
med foreslått videre styrking i 2024 (50 mill. kroner).   
 

3.2.4 Investeringsbehov og prioritering bygg, utstyr og IKT  
Helse Nords forslag til investeringsplan 2020–2028 utgjør 15,2 mrd. kroner.  
 
Helseforetakene hver for seg og foretaksgruppen har betydelige omstillingsutfordringer 
framover.  Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer fastslår at helseforetaket 
i sine investeringsplaner skal vurdere om foretaket har likviditet til 
investeringsutbetalingene og driftsøkonomi til å dekke merkostnader som følge av 
investeringene, innenfor fastsatt resultatkrav.  
 
Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen skal 
tydeliggjøres når styrene for helseforetakene behandler det enkelte prosjekt. Dette for å 
sikre at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvensene 
for driften av helseforetaket. 
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3.2.5 Likviditet og finansiering  
Investeringsplanen forutsetter at Helse Nord RHF innvilges lån til de store prosjektene 
psykiske helsevern Tromsø og nye Helgelandssykehuset (70 % på nye prosjekt).  
 
Investeringsnivået vi legger opp til medfører stor likviditetsbelastning. Dette er det tatt 
høyde for i planperioden. Det legges opp til økte avsetninger til investeringer i 
planperioden (sentralt overskudd) for å sikre tilstrekkelig likviditetsreserve.  
 
For å kunne disponere likviditeten må det enkelte helseforetak sannsynliggjøre 
langsiktig økonomisk bæreevne.   
 
Dersom ikke foretaksgruppen når planlagt overskudd, kan ikke investeringsplanen 
gjennomføres i det tempo det er lagt opp til. Dersom resultatkravene realiseres, og salg 
av eiendommer det ikke er bruk for går som planlagt, er planen gjennomførbar.   
 
Helseforetakene har som del av behandlingen av sin økonomiske bærekraft vurdert 
egen likviditetssituasjon.  
  
Finnmarkssykehuset  
Helseforetaket vil komme i en anstrengt likviditetssituasjon når de større 
investeringsutbetalingene i nye Hammerfest sykehus begynner å påløpe. Dersom 
Hammerfest ikke gjennomføres til p50-rammen og/eller at foretaket har større avvik fra 
resultatkravene i årene framover vil foretaket ikke ha likviditet til å gjennomføre planen.    
 
Finnmarkssykehuset legger til grunn å låne 80 % av investeringene i nye Hammerfest 
sykehus, og adm. direktør foreslår at låneramme fastsettes i denne saken. Helseforetaket 
skal selge eiendommer og sykehustomt i Hammerfest i de kommende årene.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Forutsatt at de økonomiske mål realiseres i planperioden vil foretaket ha tilstrekkelig 
likviditet til å gjennomføre vedtatt investeringsplan. 
 
Nordlandssykehuset 
Helseforetaket har i dag en anstrengt likviditetssituasjon, men vil ha tilstrekkelig 
likviditet dersom resultatkravene nås. Helseforetaket skal selge eiendommer som det 
ikke har bruk for.  
 
Helgelandssykehuset 
Foretaket planlegger å styrke egen likviditet fram til utbetalingene til nytt sykehus 
forventes å komme. Foretaket har lagt til grunn 80 % låneandel til eventuelt nytt 
sykehus. Forutsatt at resultatkravene nås vil foretaket har likviditet til å gjennomføre 
investeringer i tråd med vedtakene som gjelder for nye Helgelandssykehuset. 
Konkretisering av plan for Helgelandssykehuset vil innarbeides når konseptfasen er 



22 
 

gjennomført.  Helseforetaket skal trolig også selge eiendom som det ikke er bruk for i 
nye Helgelandssykehuset.  
 

3.3 Løsningsstrategi og tiltak 

3.3.1 Resultatkrav  
Helseforetakenes overskuddskrav skal sikre at midlertidige kostnadsreduksjoner 
knyttet til eksisterende bygg (reduksjon i avskrivningskostnader) ikke benyttes til 
permanent økning i kostnadsnivået. Når kostnader ved nye bygg påløper, reduseres 
overskuddskravet.  
 
Resultatkravet til Finnmarkssykehuset reduseres til 5 mill. kroner når nye Hammerfest 
sykehus er planlagt ferdigstilt. Sammenlignet med gjeldene plan forskyves denne 
reduksjonen ett år til 2025.  
 
UNN skal realisere årlige overskudd på 40 mill. kroner. Når nye UNN Narvik forventes 
ferdigstilt reduseres resultatkravet fra Helse Nord RHF til 10 mill. kroner.  
Sammenlignet med gjeldene plan forskyves denne reduksjonen ett år til 2025.  
 
Nordlandssykehuset har et årlig overskuddskrav på 5 mill. kroner som er begrunnet 
med behov for buffer i økonomien. Investeringsrammene i årene fremover er tilpasset 
likviditetsoverskuddet fra drift (resultat og avskrivninger) minus avdrag på lån.   
 
Helgelandssykehusets overskuddskrav er inntil videre videreført med 20 mill. kroner.  
Avskrivninger fra åpningsbalansen reduseres, og for å sikre økonomisk bærekraft til nye 
Helgelandssykehuset må resultatkravet økes i årene framover. Dette er foreløpig 
avventet til evt. nedskrivningsbehov i forbindelse med avhending av eiendommer er 
avklart. Det legges opp til å håndtere dette fra og med justert budsjett 2021. Både 
overskudd og evt. nedskrivninger (ikke betalbar kostnad) vil medføre styrking av 
likviditeten.   
 
Resultatkrav for Sykehusapotek Nord videreføres med 1 mill. kroner begrunnet med 
overskuddskrav til publikumsavdelingen/behov for buffer i økonomien.  
 
For å sikre tilstrekkelig likviditet i foretaksgruppen foreslås det i planen å øke den 
sentrale avsetningen til investeringer ytterligere med 10 mill. kroner i 2021, 20 mill. 
kroner i 2022 og 20 mill. kroner i 2024.  
 
Manglende oppnåelse av de økonomiske mål og resultatkrav vil føre til at investeringer 
må skyves ut i tid og faglige satsninger må utsettes, eventuelt nåværende tjenester 
nedprioriteres.   
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Helse Nord skal: 
• Forbedre driften kontinuerlig i nært samarbeid mellom ledelse og medarbeidere. 

Nye teknologiske løsninger vil være sentrale.  
• Følge opp investeringsprosjektene tett slik at overskridelser unngås. 
• Utarbeide og gjennomføre tiltaksplaner for å løse omstillingsutfordringene. 
• Sikre felles tilnærming til gevinstrealisering og derved oppnå større effekt av 

vedtatte tiltak. 
• Intensivere innkjøpssamarbeidet og iverksette tiltak for å sikre lojalitet til 

inngåtte avtaler. 
• Redusere reisekostnadene ved bruk av alternative konsultasjons- og møteformer. 
• Sikre at midlertidig bortfall av avskrivninger ikke disponeres til permanent drift, 

men «spares» slik at foretakene kan håndtere de økte kostnadene som påløper 
når nybyggene tas i bruk. 

• Styre etter følgende resultatkrav i perioden:  

 
Tabell 4 – Resultatkrav i Helse Nord i perioden 2020-2028. Tall i 1 000 kr. 

 

3.3.2 Likviditet og finansiering   
Helse Nords løsningsstrategi for å sikre nødvendig likviditet i planperioden er å oppnå 
resultatkravene, utnytte lånemulighetene i HOD og i tillegg fortløpende vurdere vår 
bygningsmasse og selge bygg og anlegg som det ikke er behov for. 
 
Likviditetsframskrivningen forutsetter salg av eiendom i tråd med tidligere vedtak i 
Finnmarkssykehuset og NLSH, og videre salg av tomt/eiendom i Universitetssykehuset 
Nord-Norge, Finnmarksykehuset og Helgelandssykehuset.  
 
Likviditetsframskrivningen forutsetter at det søkes og godkjennes lån hos HOD til 
gjennomføring av investeringer i psykisk helsevern i UNN og nye Helgelandssykehuset.   
 

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Helse Nord RHF 166 000 186 000 196 000 216 000 126 000 136 000 136 000 86 000
Finnmarkssykehuset 24 000 24 000 24 000 24 000 5 000 5 000 5 000 5 000
UNN 40 000 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Nordlandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 000
Sykehusapotek Nord 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Helse Nord IKT 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 256 000 276 000 286 000 306 000 167 000 177 000 177 000 112 000
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Tabell 5 – Likviditetsbudsjett i Helse Nord i perioden 2020-2028. Tall i 1 000 kr. 

Under gjeldene forutsetninger vil likviditetsreserven gradvis svekkes fram mot 2024 før 
den bygges opp igjen mot slutten av planperioden.  
 
Helse Nord skal: 

• Oppnå resultatkrav og utnytte lånemulighetene.  
• Gjennomføre samlet sparing i planperioden (sentrale overskudd). 
• Selge eiendom det ikke er bruk for. 

 

3.3.3 Kapitalkompensasjon til helseforetakene 
Styret har vedtatt og holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å delfinansiere 
økte kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. 
Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som 
avskrivningene fra de store byggeprosjektene belaster regnskapene. Kostnader ved nye 
bygg skal i tillegg håndteres gjennom bortfall av kostnader ved utfasede bygg og 
effektivisering av driften som følge av nye bygg.  
 
Kapitalkompensasjon til Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og UNN er justert i 
tråd med forventet fremdrift. Kapitalkompensasjon til Helgelandssykehuset er justert i 
tråd med justert nivå for forventede samlede investeringer i nye Helgelandssykehuset.  
 
Helse Nord skal: 

• Følge denne planen for å innfase kapitalkompensasjon:  

 
Tabell 6 – Økt kapitalkompensasjon i Helse Nord i perioden 2021-2028. Tabellen viser endringer i forhold til vedtatt 
budsjett 2020. Tall i tusen kroner. 

Likviditetsbudsjett i planperioden 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Inngående beholdning 55 000 -695 400 -771 600 -784 100 -726 000 -871 600 -709 100 -490 000 -223 300
Budsjettert resultat RHF 146 000 166 000 186 000 196 000 216 000 126 000 136 000 136 000 86 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker l ikviditet -20 000 -10 000 0 0 0 0 0 0 0
Diff pensjonspremie/kostnad -569 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger 995 700 1 060 000 1 086 000 1 066 000 1 005 000 1 173 400 1 111 000 1 065 000 1 113 000
Ubrukte investeringsrammer fra tidligere år 350 000 -258 000 -200 000
Salg eiendom 118 000 296 000 0 0 0 60 000 0 50 000 0
Tilskudd/gaver fra eksterne
Investeringsramme -1 880 800 -2 064 100 -1 944 000 -2 378 100 -2 032 000 -1 880 000 -1 347 000 -1 172 000 -481 000
Låneopptak 312 000 936 200 1 061 800 1 376 500 854 700 980 000 616 000 490 000 0
Avdrag lån -202 300 -202 300 -202 300 -202 300 -189 300 -296 900 -296 900 -302 300 -352 300
Utgående beholdning  -695 400 -771 600 -784 100 -726 000 -871 600 -709 100 -490 000 -223 300 142 400

Ramme for kassakreditt pr 31.12.20 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000 926 000
Likviditetreserve 230 600 154 400 141 900 200 000 54 400 216 900 436 000 702 700 1 068 400

Kapitalkompensasjon (1000 kr) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Helgelandssykehuset 0 0 0 50 000
UNN Narvik 0 50 000 50 000 50 000 50 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest 0 50 000 50 000 50 000 50 000
Sum 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 150 000
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4. Prioritering av økonomisk handlingsrom 
I kapittel 3.2.1 ble det gjort rede for at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom til å 
styrke driftsbudsjettene. I kapittel 3.2.2 er det gjort rede for de styrkningene som følger 
av Plan 2020–2023. I dette kapitlet redegjøres det for de endringene som foreslås i plan 
2021–2024.  
 

4.1 Avveining av drift og investering  
Foretakene fremmer fortsatt ønsker om nye store investeringer eller utvidelse av 
vedtatte prosjekt. I tillegg spilles det inn ønsker om økte investeringer til medisinteknisk 
utstyr og mer penger til drift. I Helse Nords tid har det aldri vært bygd flere sykehus 
eller kjøpt mer utstyr i den nordnorske spesialisthelsetjenesten. Dette er mulig fordi 
Helse Nord har en samlet økonomistyring med ansvar både for drift og investeringer. 
Det er Helse Nord RHFs oppfatning at den regionale helhetsplanleggingen sørger for en 
forutsigbar og relativt sett en raskere utvikling av helsetjenesten i Nord-Norge. Helse 
Nord RHF har det helhetlige ansvaret for å prioritere og avveie forholdet mellom drift og 
investeringer. Den foreliggende økonomiske langtidsplanen balanserer dette forholdet 
på en god måte, både på kort og lang sikt, med de utfordringene og forutsetningene som 
er beskrevet. 
 
Etter oppfølging av tidligere vedtak og eksternt påførte kostnader er det et lavt 
handlingsrom for både å styrke driften og øke investeringsrammene. Helse Nord har 
behov for øke likviditetsbeholdningen for å sikre gjennomføring av vedtatte 
investeringer og håndtere usikkerhet. Det foreslås derfor noen justeringer mellom årene 
i tråd med forventet fremdrift for investeringer og økt avsetning til fremtidige 
investeringer i planperioden 
   

 
Figur 2 – Bokførte investering og investeringsrammer perioden 2020–2028 i Helse Nord. 
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4.2 Endringer i driftsrammer 

4.2.1 Oppfølging av budsjett 2020 

 
Tabell 7 – Oppfølging av budsjett 2020. Tall i tusen kroner. 

 

4.2.2 Eksterne forhold og risiko  
Forventede EU-krav knyttet til arbeidstid og arbeidsforhold for luftambulansetjenesten 
kan kreve ressurser, men det legges til grunn at innføring ikke skjer før tidligst i 2023.  
 
Det er betydelig usikkerhet i økonomiske rammebetingelser og framtidige forpliktelser i 
forbindelse med blant annet:  

• Konsekvenser av covid-19. 
• Luftambulanse og krav til beredskap.  
• Finansieringsansvar for nye legemidler. 
• Avbyråkratiseringsreform. 
• Nasjonale prosjekter. 
• Pensjonskostnad og pensjonspremie. 
• Finansiering av kostnader i Direktoratet for e-helse.   

 

 
Tabell 8 – Eksterne forhold. Tall i tusen kroner. 

Planen tar ikke høyde for økte kostnader som følge av Stortingets behandling av 
nasjonal helse- og sykehusplan. 
 

4.2.3 Nye forslag i plan 2021–2024  
Det meste av handlingsrom de nærmeste to årene er allerede disponert i planen. Fra 
2021 legges det opp til å øke avsetningene til investeringer. Dette vil bidra til å styrke 
likviditetsreserven, og bidra til at investeringene kan gjennomføres som planlagt. Det vil 
også være en nødvendig økning av buffer i det økonomiske opplegget som sikrer at ikke 
alle estimerte inntekter er disponert.  
 
Helseforetakenes frie inntekter er planlagt styrket med 50 mill. kroner per år fra 2021. 
Dette foreslås også lagt til grunn for 2024.  

Oppfølging av budsjett 2020 2021 2022 2023 2024
Tilskudd prosjekt utviklingsplan 4 000 0 0 0
Sum oppfølging av budsjett 2020 4 000 0 0 0

Eksternt påførte forhold 2021 2022 2023 2024
Arbeidstidsbestemmelser luftambulanse 0 0 5 000 5 000
Økt beredskap luftambulanse
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-ti ltak 5 000 10 000 10 000 10 000
Nasjonal e-helse, e-helsedir 10 000 21 000 21 000 21 000
Nasjonal e-helse, egne kostnader 2 000 4 000 4 000 4 000
Sum eksterne forhold 17 000 35 000 40 000 40 000
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Det foreslås satt av 5 mill. kroner til styrking av de felles nasjonale helseforetakene.  
 
Styrets disp vil i foreslåtte opplegg bestå av potten tiltak til evt. bevilgninger i 
forbindelse med regional utviklingsplan og potten til utvikling av Helse Nord (til 
sammen 6 mill. kroner i 2021 stigende til 30 mill. kroner i planperioden).   
 
Foretaksgruppen har flere felles prosjekter knyttet til omstilling. I forbindelse med 2021 
vil det bli vurdert å prioritere midler til å lede og koordinere felles regionale prosjekter.  
 
For å kunne fremskynde nødvendig styrking av pasienttilbudet til pasienter med psyisk 
utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse overføres 5 mill. kr. til dette i 2021. 
Midlene hentes fra Faglan TSB fase 2, som utsettes til 2022. 
 

 
Tabell 9 – Prioritering av økonomisk handlingsrom for Helse Nord i perioden 2021–2024. Tall i tusen kroner. 

 

4.2.4 Andre endringer i inntektsrammen til foretakene 
• Vedtatt inntektsmodell for somatikk fases inn (år 3 av 3). Kriterieverdier og 

pasientstrømmer er oppdatert.  
• Kriterieverdier og pasientstrømmer for inntektsmodell psykisk helse og TSB er 

oppdatert.  
• Tilbakeholdte midler fordeles til Finnmarkssykehuset for å opprette et 

HelseIArbeid-senter.  
• Deler av øremerket bevilgning til barnehus brukes til å ytterligere styrke arbeid 

med medisinske undersøkelser/sosialpediatri i Tromsø og Kirkenes. 
• Oppdatert kvalitetsbasert finansiering. 
• Andre mindre forhold. 

 

4.3 Endringer i investeringsplanen  
 
Prioriteringer – investeringer  
Styret har i sak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 
- overskridelser, oppfølging av styresak 12-2020/2, sak g vedtatt å øke rammene som 
følge av merforbruket ved Nordlandssykehuset med 330 mill. kroner.   

Nye forslag i plan 2021-2024 2021 2022 2023 2024
Styrke HF 50 000
Økt avsetning ti l  investeringer 10 000 20 000 20 000
Ads disp 3 000 3 000 3 000 3 000
Økte kostnader felleseide 5 000 5 000 5 000 5 000
Sum nye forslag i plan 2021- 18 000 28 000 8 000 78 000

Sum disponert 132 200 239 200 332 800 402 800

Rest til disposisjon 300 1 300 700 23 700
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Rammen for Narvik er oppjustert i tråd med vedtak i sak 75-2020 Nye UNN Narvik – 
godkjenning av forprosjekt og byggestart. 
 
Periodisering av rammer for bygging av nye sykehus i Hammerfest og Narvik er justert.  
   
Ferdigstillelse av Nye Helgelandssykehuset er utsatt 2 år i rullering av planen. På 
bakgrunn av vedtak i sak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 - struktur og lokalisering 
og vedtak i foretaksmøtet 27. januar 2020 er totalrammen foreløpig justert til 2,5 mrd. i 
langsiktig plan. Forutsatt låneopptak er også nedjustert.  
 
Samlet gjennomgang av IKT-området er utsatt som følge av covid-19. Dette vil 
gjennomføres fram mot styresak om budsjett i oktober, herunder en vurdering av 
finansieringsmodellen for IKT-investeringer.  
 
Finnmarkssykehuset HF har bedt om økt investeringsramme på 288 mill. kroner for å 
håndtere overskridelsene ved Kirkenes sykehus. Som en del av løsningen har 
helseforetaket foreslått å redusere utstyrsrammen med 5 mill. kroner over 4 år.  
 
Endringer: 
Finnmarksykehuset: 

• Økt investeringsrammen med 288 mill. kroner til Kirkenes sykehus.  
• Redusert ramme til HF-styrets disp. med 5 mill. kroner i 4 år fra 2021.  
• Økt investeringsramme til helikopterlandingsplass Kirkenes.  
• Periodisering Hammerfest justert.   
• Økt ramme som følge av tidligere gave (CT) til Kirkenes sykehus.  

 
UNN: 

• Økt ramme til nye UNN Narvik. 
• Økt ramme til mindre investeringer med administrative tilsagn (5 mill. kroner).  

 
Nordlandssykehuset: 

• Økt ramme til NLSH Bodø med 330 mill. kroner i tråd med vedtak.  
• Redusert ramme til HF-styrets disp. med 20 mill. kroner i 4 år.  
• Korrigert (økt) ramme til helikopterlandingsplass Vesterålen med 4,5 mill. 

kroner i tråd med brev fra Helse Nord RHF av 22.08.18.  
 

Helgelandssykehuset:  
• Justert ramme til nye Helgelandssykehuset. Samlet p85-ramme er anslått til 2,5 

mrd. kroner i planen.  
 

RHF/sentralt:  
• P85-reserve Alta tatt ut av planen.  
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• Endret periodisering P85-reserver for Narvik og Hammerfest.  
• Budsjett for sikkerhetspsykiatri Bodø tatt ut av planen jf. styresak 17-2020 - 

Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF - overskridelser. 
 

Sykehusapotek Nord: 
• Økt ramme til finansiering av lokaler i Nye Narvik sykehus og Nye Hammerfest 

sykehus. 
• Satt av ramme til arealer i nye Helgelandssykehuset.  

 
Investeringsplan 2021–2028 framgår av tabellen (endringer fra vedtatt plan merket 
med rødt).  
 

 



 

Tabell 10 – Investeringsplan 2021–2028. Tall i tusen kroner. 

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 
byggelånsrenter Sum tidligere år 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM

Finnmarkssykehuset 
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark 50 000 7 000 57 000
Alta nærsykehus P50 300 000 126 500 426 500
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 65 000 15 000 15 000 95 000
Kirkenes nybygg P85 1 485 000 1 485 000
Kirkenes overskridelse 31 500 256 500 288 000
Helikopterlandingsplass Kirkenes 20 000 20 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer 110 000 150 000 723 000 500 000 602 000 241 000 2 326 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer 50 000 100 000 50 000 200 000
CT Kirkenes, gave 17 200 17 200
Til  HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 43 000 40 000 45 000 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 50 000 45 000
Sum Finnmarkssykehuset 350 200 461 500 818 000 645 000 697 000 286 000 70 000 50 000 50 000 45 000

UNN  
Nye Narvik sykehus P50 130 000 54 000 188 000 625 000 723 000 722 000 237 000 2 679 000
A-fløy Tromsø P85 1 594 000 1 594 000
Tromsøundersøkelsen 25 000 5 000 30 000
Regionalt PET-senter P85 (inkl gavemidler) 567 900 90 000 657 900
Kontoretasjer PET-senter 99 000 99 000
Sikkerhetspsykiatri 29 400 29 400
Til  HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 204 000 245 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 180 000
Sum UNN 382 400 433 000 825 000 923 000 922 000 437 000 200 000 200 000 200 000 180 000

Nordlandssykehuset
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 3 494 800 100 000 263 000 3 876 900
NLSH Bodø overskridelse 330 100 330 100
PCI laboratorie 26 000 26 000
Helikopterlandingsplass Vesterålen 15 000 4 500 19 500
Til  HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 63 000 70 000 60 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 90 000
SUM NLSH 177 500 689 100 60 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 90 000

Helgelandssykehuset 
Utvikling av Helgelandssykehuset P50 10 000 10 000 0 0 200 000 700 000 700 000 180 000 200 000 2 000 000
Til  HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.) 67 500 45 000 50 000 50 000 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 45 000
SUM Helgelandssykehuset 77 500 55 000 50 000 50 000 260 000 750 000 750 000 230 000 250 000 45 000

Helse Nord IKT
Vedtatte prosjekter 56 000 39 700 5 000 0 0 0 0 0 0
Til  HF-styrets disposisjon 36 200 29 000 30 000 31 000 30 000 30 000 30 000 32 000 30 000 30 000
SUM Helse Nord IKT 92 200 68 700 35 000 31 000 30 000 30 000 30 000 32 000 30 000 30 000

IKT 6 500 6 500
Utstyr/areal 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Lokaler i  nye sykehus 17 000 18 000 15 000
Sykehusapotek Nord 10 000 9 500 3 000 3 000 20 000 21 000 2 000 2 000 17 000 2 000

Helse Nord RHF
FRESK 235 000 112 000 0 121 100 130 000 15 100 0 613 200
Felles regionale IKT-prosjekt 99 700 15 000 134 000 92 000 49 000 20 000 28 000 28 000 33 000 25 000 25 000 548 700
Digitale innbyggertjenester 38 000 20 000 30 000 60 000 33 000 0 0 0 0 0 181 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap 85 800 8 000 93 800
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85 0 0
Finnmarkssykehuset Hammerfest  P85 0 0 0 162 000 100 000 262 000
UNN Narvik P85 72 000 100 000 172 000
Helgelandssykehuset utvikling P85 0 0 0 500 000 500 000
UNN psykisk helsevern Tromsø 100 000 200 000 700 000 700 000 1 700 000
Sikkerhetspsykiatri 0 0 0 0
Sum Helse Nord RHF 155 000 164 000 273 100 212 000 369 100 428 000 728 000 733 000 525 000 89 000

Sum investeringsplan 1 244 800 1 880 800 2 064 100 1 944 000 2 378 100 2 032 000 1 880 000 1 347 000 1 172 000 481 000



4.3.1 Investeringslån  
Nye prosjekter som ikke allerede er innvilget lån fra HOD, kan få inntil 70 % 
lånefinansiering. På grunn av ulik likviditetssituasjon i foretakene kan det gis ytterligere 
lån fra Helse Nord RHF. I praksis kan HF-ene få låne inntil 80 % av godkjent 
investeringsramme på store investeringsprosjekt. 
 
I tråd med styrets vedtak i sak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 
- overskridelser, oppfølging av styresak 12-2020/2, sak g vedr. NLSH etableres det et 
langsiktig lån på 330 mill. kroner, med løpetid 35 år.  
 
Adm. direktør foreslår at Finnmarkssykehuset gis et langsiktig lån på 230 mill. kroner 
for å håndtere merforbruket ved Kirkenes sykehus, i tråd med innspill fra 
helseforetaket. Løpetid er 35 år.  
 
Det fastsettes maksimal låneramme for Narvik og Hammerfest tilsvarende 80 % av p85-
rammen. Universitetsarealene ved Hammerfest sykehus kan lånefinansieres 100 % (200 
mill. kroner).    
 
Planen forutsetter godkjenning av lån hos HOD for Nye Helgelandssykehuset og UNN 
psykisk helsevern Tromsø. 

5. Innspill til planen  
Styrene i helseforetakene, Regionalt brukerutvalg og 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud har gitt innspill til hva de ønsker tatt med i 
planen. I det videre redegjøres for hvilke innspill som er gitt. 

Finnmarkssykehuset 
Styret i Finnmarkssykehuset behandlet i møte 29.april 2020 styresak 38-2020 
Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2020 – 2027 og innspill til plan 
2021–2024, inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF og fattet følgende 
vedtak: 
 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2020-2027 til 
etterretning. a. Styret viser til likviditetsframskrivningen som viser at 
helseforetaket har behov for å øke likviditetsreserven. Styret ber 
administrerende direktør utrede tiltak for å løse likviditetsutfordringen til neste 
oppdatering av bærekraftsanalysen.    
 

2. Styret konstaterer at omstillingsutfordringen er betydelig når nye Hammerfest 
sykehus står ferdig i 2025, og gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å 
oppnå drift i balanse.   
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3. Styret ber Helse Nord RHF om en rammeøkning for nye Kirkenes sykehus med 
288 mill. Styret ber samtidig om at rammeøkningen finansieres slik:  

a. Styret ber Helse Nord RHF om økt låneramme til nye Kirkenes sykehus 
tilsvarende 80 % av rammeøkningen på 288 mill. totalt 230,4 mill.  

b. Restramme P(85) Alta Nærsykehus på 40 mill. vil ikke benyttes.  
c. Reduksjon i investeringsramme «styrets disposisjon» med 5 mill. årlig i 

perioden 2021–2024, totalt 20 mill.  
 

4. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord RHF sin økonomiske 
langtidsplan 2021–2024:  

a. Lønnsmidler til barnelege Sámi Klinihkka, 1,2 mill. fra 2021.  
b. Midler til kardiolog Sámi Klinihkka, 1,2 mill. fra 2021.   
c. Styret viser til styrevedtak 94/2019 og styret presiserer viktigheten av at 

det tilføres ressurser ved en eventuell endring av nivåinndelingen 
intensiv.  
 

5. Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2021–2027:  
a. Investeringsmidler til helikopterlandingsplass i Kirkenes 20 mill.  
b. Reduksjon i investeringsrammen til «styrets disposisjon» med totalt 20 

mill. i perioden 2021–2024. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Styret i UNN behandlet i møte 22. april 2020 sak 34-2020 RHFs plan for 2021-2024, og 
fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om 
økonomisk bærekraft, kontantstrøm og lånebehov perioden 2021–2027 til 
orientering.  
 

2. Styret ber om at P85 rammen for Nye UNN Narvik økes tilsvarende prisvekst 
for oktober 2017–januar 2020.  

 
3. Styret ber om at nytt sykehusbygg for psykisk helsevern og tverrfaglig 

rusbehandling prioriteres i Helse Nord RHF sin investeringsplan.  
 
4. Styret erkjenner et større investeringsbehov enn det som er i tildelt 

investeringsramme, og ber Helse Nord RHF hensynta dette i den totale 
investeringsrammen for å forsøke å imøtekomme behovet.  

 
5. Styret tar redegjørelsen om innspill til prioritering av investeringer i perioden 

2021 – 2027 til orientering, og slutter seg til at denne saken oversendes Helse 
Nord RHF som tilbakemelding på Økonomisk langtidsplan 2021–2024, 
inkludert rullering av investeringsplan 2021–2027.   
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6. Styret forutsetter at regionale oppgaver og funksjoner som pålegges 

Universitetssykehuset Nord- Norge HF fullfinansieres.  
  

Nordlandssykehuset 
Styret i Nordlandssykehuset behandlet i styremøtemøte 15. april 2020 styresak 33-2020 
Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2021–2028 og fattet 
følgende vedtak: 
  

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne som styrets innspill til rullering 
av plan for drift og investering for 2021–2024 når det gjelder større 
investeringer. 
 

2. Styret ber Helse Nord RHF komme tilbake til prosess knyttet til innspill til 
prioritering av midler til regional utviklingsplan, IKT-investeringer og øvrige 
driftstiltak i planperioden på et senere tidspunkt. 

 
3. Styret foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon 

økes med til sammen 120,0 mill. kr i planperioden til finansiering av kritiske 
investeringer i prioritert rekkefølge: 

a. Strålemaskin 35,0 mill. kr. 
b. Bygningsmessige investeringer 40,0 mill.kr. 
c. Diagnostisk utstyr 25,0 mill. kr. 
d. Medisinteknisk utstyr 20,0 mill. kr. 

 
4. Styret ber om at det alternativt til økt investeringsramme i punkt 3) gis anledning 

til leasing av kritisk utstyr, uten reduksjon i investeringsrammen til styrets 
disposisjon. 
 

5. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for 
realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov. 

 
Helgelandssykehuset 
Styret i Helgelandssykehuset behandlet i møte 15. april 2020 sak 31-2020 Innspill til plan 
2021–2024, inkludert rullering investeringsplan – Oppdatert bærekraftsanalyse og fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar forslag til innspill til plan- og 
budsjettarbeidet 2021–2024.  
 

2. Styret understreker usikkerheten i bærekraftsanalysen vedrørende Covid-19 
situasjonen og vil komme tilbake med oppdatert analyse. 

 
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å forskyve 

investeringsrammen med ett år for Nytt Helgelandssykehus.   
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4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF øke investeringsrammen 
for MTU med 20 mill.kr i 2021 knyttet til DMS Brønnøy.  

 
5. Styret i Helgelandssykehuset anmoder Helse Nord om prioritert fokus på E-helse, 

hvor Helgelandssykehuset ønsker å være en pådriver. 
 

6. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i 
prioritert rekkefølge til:  

a. Midler til konseptfaseutredning Nytt Helgelandssykehus med 10,0 mill. kr. 
for 2021 og 2022, og 5,0 mill. kr. i 2023.  

b. Rekrutteringstiltak: 3,0 mill. kr per år for årene 2021–2024.  
c. Prosjektmidler i forbindelse med Dips Arena og elektronisk kurve med 4,5 

mill.kr i 2021 og 2022.  
d. Prosjektmidler til E-helse/IKT 5,0 mill. kr. for årene 2021–2024  

 
7. Styret i Helgelandssykehuset HF gir innspill til prioritering av midler (10,0) mill. 

kr knyttet til utviklingsplanen som vist i saken (Kap. 4.0).  
 

8. Styret i Helgelandssykehuset ber om at trekk i ramme til gevinstrealisering IKT 
prosjekt elektronisk kurve, ikke iverksettes før prosjektet er ferdigstilt. 

  
Sykehusapotek Nord 
Styret i Sykehusapotek Nord behandlet i møte 20. mars 2020 sak 18-2020 Økonomisk 
langtidsplan 2021–2024, inkludert rullering av investeringsplan og fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til 
økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan.  
 

2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:  
  

- 2021 7,5 millioner  
- 2022 4,5 millioner  
- 2023 15,0 millioner  
- 2024 15,0 millioner  
- 2025 17,5 millioner  
- 2026 2,0 millioner  
- 2027 2,0 millioner  
- 2028 2,0 millioner  

  
3. Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med at opptrappingen av klinisk 

farmasi i henhold til den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi 
fortsetter, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2021–2024.  

  
4. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at det er viktig at Helse Nord RHF i 

samarbeid med Sykehusapotek Nord HF og øvrige sykehushelseforetak 
utarbeider en strategi for legemiddelforsyning og bruk av farmasøytisk 
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kompetanse i regionen, samt bruker sykehusapotekenes nettverk og 
kompetanse på legemiddellogistikk for å ivareta legemiddelberedskap og 
forsyning.  

  
5. Styret for Sykehusapotek Nord HF vil understreke betydningen av at det blir 

etablert fullverdige sykehusapotek, inklusive tidsriktige produksjonslokaler, i  
Finnmarkssykehuset HF (Nye Hammerfest sykehus), Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (Nye UNN Narvik og Harstad sykehus) og Nye 
Helgelandsykehuset. Dette vil styrke og sikre en bærekraftig og god dekning 
av legemidler og farmasøytiske produkter og tjenester i hele helseregionen.   

  
6. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at investeringer i gode IT systemer 

er av avgjørende betydning for å kunne oppnå målene i Oppdragsdokumentet 
og Nasjonal helse og sykehusplan om å skape pasientens helsetjeneste. Et 
godt system må måles etter verdien av hva det kan bety for tilbudet til den 
enkelte pasient.   

 
Helse Nord IKT 
Styret i Helse Nord IKT behandlet i møte 16. mars 2020 sak 18-2020 Langsiktig 
økonomiplan 2020–2028 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til prosjekt- og investeringsplanen 
som er presentert i dette saksfremlegget og ber administrerende direktør 
framlegge denne overfor Helse Nord RHF. 
 

2. Styret tar framskrivningen av IKT-kostnadene og likviditetsbudsjettet i 
planperioden til orientering. 
 

Regionalt brukerutvalg (RBU)  
Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av investeringsplan 2020-2027 ble 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF 12. mars 2020, jf. RBU-sak 
17-2020, 13.mai 2020 som orienteringssak og 17.juni 2020. Protokoll fra behandling i 
RBU ettersendes/legges frem ved møtestart. 
  
Samarbeidsmøte konserntillitsvalgte- og verneombud (KTV/KVO) 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om arbeidet 
med Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan i 
samarbeidsmøte, den 24. mars 2020, jf. sak 35-2020 og 12. mai 2020, jf. sak 57-2020.  
 
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 og investeringsplan 2021-2028 vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF 24. juni 2020. Protokoll 
fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
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6. Planrammer 2020  

 
Tabell 11 – Totale inntektsrammer for foretakene i Helse Nord for 2021. Tall i tusen kroner. 

 
  

Inntektsrammer 2021 (tall  i  1000 kr) 

Basisramme 2021 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum basisramme vedtatt budsjett 2020 1 676 936 127 812 1 654 033 5 159 841 3 208 202 1 434 660 13 261 484
Realvekst 130 000 130 000
Inntektsmodel l -38 000 -38 000
Avs lutning pros jekter RHF -500 500 0
NPE -10 000 10 000 0
Ads  disp -3 000 3 000 0
Forskning, midlertidig ti lbakeført RHF 33 000 -30 000 -3 000 0
Oppdatering/innfas ing model l  for somatikk -11 787 996 8 445 2 346 0
Oppdatering model l  for psykisk helse 1 532 4 436 -8 287 2 319 0
Oppdatering model l  for TSB -3 632 -3 018 15 310 -8 660 0
Helse i  arbeid -3 100 3 100 0
Styrking HF -50 000 8 540 19 978 14 197 7 285 0
Økte kostnader Vest-Finnmark/Alta , overheng -5 000 5 000 0
Styrking kreftbehandl ing/medikamenter -10 000 1 612 4 126 2 682 1 579 0
PCI utvidelse -1 200 1 200 0
Fagplan TSB fase 1 -1 000 1 000 0
Psykisk utvikl ingshemming og samtidig psykisk l idelse 1 000 -5000 4 000 0
Regional  funks jon senskade kreft, helårseffekt -1 000 1 000 0
Avta lespes ia l i s ter 5 000 -5 000 0
Ti l skudd pros jekt utvikl ingsplan -4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0
Nas jonal  e-helse, nye nas jonale IKT-ti l tak 5 000 -5 000 0
Nas jonal  e-helse, e-helsedir 10 000 -10 000 0
Nas jonal  e-helse, egne kostnader 2 000 -2 000 0
Fel leseide HF 5 000 -5 000 0
Kval i tetsbasert finans iering, opphør overgangsordning 2020 -190 301 66 -177 0
Ads  disp 3 000 -3 000 0
Sykehus innkjøp finans ieringsmodel l 0
Sum basisramme 2021 per juni 1 726 436 124 012 1 659 208 5 163 660 3 239 816 1 440 352 13 353 484

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 804                                         0 55 234                28 573          84 611              
Sykestuer Finnmark 10 200            10 200              
Kva l i tetsregis tre 32 221                                    32 221              
Nas jonal t senter for e-helseforskning 39 400                39 400              
Medis insk undersøkelse barnehus 670 2 190                  1 340            4 200                
Bedre psykisk helsehjelp i  barnevernet, pi lot Bodø 3000 3 700            6 700                
Landsdekkende model l  for rettspsyk 500                     500                   
Nettverk for forskning tvang 3 100                  3 100                
LIS1-s ti l l inger 2 105              3 684                  2 632            1 579              10 000              
Ti l skudd ti l  turnustjeneste | estimat, fordeles  oppdragsdokument 111                                         842                 2 176                  1 792            909                 5 830                
Forsøksordning tannhelse -                      -                    
SUM øvrig ramme 2021 per juni 33 136                                    3 670         13 147            106 283              38 037          2 488              196 762            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Justert ramme 2020 8 164              34 678                18 782          9 176              70 800              
Avs lutning overgangsordning (562)               478                     258               (174)               -                    
SUM kvalitetsbasert finansiering 2021 per juni -                                         -             7 602              35 156                19 040          9 002              70 800              

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 4 108                  4 108                
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens  s tyrking 3 383                  3 383                
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 479                                      2 479                
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 476                  2 476                
Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 4 172              4 172                
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 997                  2 997                
Ufordel t Nas jonale tjenester 848                                         848                   
Døvbl indesentre 45 210                                    8 127                  53 337              
SUM Nasjonale tjenester 2021 per juni 48 537                                    -             4 172              21 091                -               -                 73 800              

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskningsmidler, tidl igere innvi lget flerårige pros jekter 40 190                                    2 014              22 758                8 232            3 906              77 100              
Forskningsmidler, nye ti ldel inger, fordeles  senere -                    
SUM øremerket forskning 2021 per juni 40 190                                    -             2 014              22 758                8 232            3 906              77 100              

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 848 299 127 682 1 686 143 5 348 948 3 305 125 1 455 749 13 771 946
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Basisrammen fordeles mellom fagområdene slik:  

 
Tabell 12 – Basisramme 2021 fordelt på formål. Tall i 1000 kroner. 

 
Spesifisering av overgangsordninger framgår av tabellen nedenfor.  

 
Tabell 13 – Basisramme 2021 fordelt på formål. Tall i 1000 kroner. 

 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalsum
Ambulanse 181 703                            319 304        224 140        139 332        518 000        1 382 479        
Pasientreiser 256 558                            212 278        252 228        146 296        30 000           897 361           
Psykisk helse 283 648                            970 321        806 827        265 412        103 907        2 430 116        
TSB (rus) 20 239                              163 884        40 499           26 118           135 000        385 740           
Somatikk 757 100                            3 023 218     1 548 242     755 013        695 989        6 779 562        
Overgangsordninger 22 971                              119 762        48 711           19 307           210 752           
Kapital 136 988                            354 892        319 169        88 873           89 552           989 474           
Felleskostnader/adm 278 000        278 000           
Totalsum 1 659 208                        5 163 660     3 239 816     1 440 352     1 850 447     13 353 484     



 

 
 

Møtedato: 17. juni 2020    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/228   I. Dokmo                    Bodø, 12.06.2020 
 

RBU-sak 41–2020  Revidert oppdragsdokument (OD) 2020 
 
Formål 
Oppdragsdokument 2020 revideres på bakgrunn av koronapandemien.  
Denne saken har som formål å informere RBU om endrede krav og krav som utgår i 
oppdragsdokument 2020.  
 
Beslutningsgrunnlag 
 
Vi viser til foretaksprotokoll fra Helse- og omsorgsdepartementet av 17.04:  
Beredskapsarbeidet vil påvirke de regionale helseforetakene sine muligheter til å nå 
målene og gjennomføre oppdragene i oppdragsdokumentet 2020 og protokollen fra 
foretaksmøtet 14. januar 2020. De tre overordnede målene i oppdragsdokumentet 
ligger fast, men det vil på de fleste områdene ikke være mulig å nå de kvantitative 
målsetningene som er satt. Det vil også være nødvendig å skyve på tidsfrister for ulike 
oppdrag. Departementet vil fram mot foretaksmøtet i juni 2020 gå gjennom mål og 
oppdrag i styringsdokumentene for å avklare hva som vil være et hensiktsmessig samlet 
oppdrag for resten av 2020. De regionale helseforetakene vil bli bedt om å bistå 
departementet i denne gjennomgangen. 
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 
- bidra i Helsedirektoratets arbeidet med å vurdere videre utvikling av tiltakene. 
 
På bakgrunn av dette oppdraget har Helse Nord RHF revidert kravene fra HOD i tråd 
med bestillingen. I tillegg har vi revidert/endret krav som Helse Nord RHF har gitt til 
helseforetakene.  
 
Revidert OD 2020 fra HOD, samt foretaksprotokoll ble vedtatt i foretaksmøte 10. juni.  
 
Vedlegg 1 presenterer revidert OD 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene, med de 
endringer som er tilkommet. Krav som er endret (frister eller ordlyd) er merket med 
gult. Krav som er nye er merket med grønt.  
Vedlegg 2 og 3 viser oppdragsdokument 2020 fra HOD, og foretaksprotokoll av 10. juni 
fra HOD. De krav som ikke er tatt inn i revidert OD til helseforetakene er vist med 
merknad. Disse anses som krav til RHF-et og ikke til helseforetakene.  
 
Det gjøres oppmerksom på at revidert oppdragsdokument 2020 ikke blir behandlet i 
ledermøtet før 16. juni. På grunn av korte frister sendes likevel et foreløpig dokument til 
RBU, for gjennomgang 17. juni. Det kan tilkomme endringer fram mot møtet.  
 
 
 



 

Konklusjon 
Revidert oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til helseforetakene gjennomgås med 
RBU.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar revidert oppdragsdokument 2020 til orientering.  
 
 
 
 
Bodø, 12. juni 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1- Revidert Oppdragsdokument 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene 
juni 2020 
Vedlegg 2- Protokoll foretaksmøte HOD 10. juni 2020 Helse Nord RHF med 
kommentarer. 
Vedlegg 3- Justert oppdragsdokument 2020 fra HOD - 10 juni 2020 med kommentarer. 
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Innledning 
 
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester. Oppdragsdokumentet inneholder de prioriterte kravene for 
2020 og er viktig for å utvikle helsetjenesten til befolkningen.  
 
Helse Nord RHFs virksomhetsstyring skal være sammenhengende, forutsigbar og tydelig 
på kort og lang sikt. Våre planer skal oppfylle våre lovpålagte hovedoppgaver: 
pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, 
forskning og innovasjon, og utvikling av medisinsk praksis, pleie og 
kompetanseutvikling.  
 

  

 
Figur 1 Helse Nord planlegger og styrer helhetlig og forutsigbart. Sammenhengende virksomhetsstyring 
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Mål og føringer 
 
For å innfri de nasjonale styringsmålene fra Helse- og omsorgsdepartementet, og 
fortsette oppfølgingen av regional utviklingsplan 2035, innretter vi de regionale 
styringsmålene i samsvar med nasjonale:  
  

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Oppdragsdokumentet er bygd opp rundt områdene i regional utviklingsplan 2035.  
 
Bærekraftig økonomi skal betraktes som en forutsetning for virksomheten på lik linje 
med styringsmålene. Det forutsettes at målene innfris innenfor rammen av tildelte 
midler.  
 
Nasjonal helse- og sykehusplan vektlegger viktige områder og drivere som er vesentlige 
for å lykkes med utvikling og forbedring av helsetjenesten:  
 

A. Sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse 
B. Forbedre systemer, strukturer og arbeidsprosesser som understøtter mål om 

bedre kvalitet 
C. Forbedre samhandling 
D. Styrke pasient, pårørende og brukere 
E. Styrke og utvikle en ledelseskultur som lykkes med åpenhet og forbedring 
F. Mer tjenesteutviklende forskning og innovasjon av høy kvalitet og nytte 

 
Andre overordnede føringer er Helse Nords regionale utviklingsplan, økonomisk 
langtidsplan og investeringsplan, jf. figur 1. Disse planene beskriver utfordringene på 
lang sikt og hvordan målene skal nås. 
 
Dagens struktur på spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, som kombinerer desentrale 
tilbud med høyspesialiserte tilbud i hovedsak ved Universitetssykehuset Nord-Norge og 
et bredt tilbud ved Nordlandssykehuset, er tjenlig for landsdel og befolkning. Vår 
strategi forutsetter at foretaksgruppen evner å utvikle seg, styrke samarbeidet i 
forpliktende faglige nettverk mellom enheter og fagmiljø og endre seg for å sikre 
kvaliteten på tilbudet.  
 
Det viktigste arbeidet for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet skjer lokalt. Et 
systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til beste 
for pasientene, skal være målet for virksomhetenes arbeid. Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er et viktig verktøy og skal 
implementeres på alle nivåer.  
 
Det skjer endringer i måten helsetjenestene kan ytes på. Det gir store muligheter i nord 
og Helse Nords ambisjon er å være i front når det gjelder medisinsk avstandsoppfølging. 
Dette gjøres ved å ta i bruk teknologi som kan kompensere for våre store avstander og 
bedre samhandlingen mellom helsetjeneste og pasient og mellom ulike nivå i 
helsetjenesten.  
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For å utvikle gode helhetlige pasientforløp til pasientene, styrke kvaliteten og bruke 
ressursene på en god måte må samhandlingen med den kommunale helsetjenesten 
forbedres. 
 
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Dette 
betyr bruk av tolketjenester ved behov. Samiske pasienters rett til og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
utredningsfasen og når beslutninger tas.  
 
Helseforetakene er store samfunnsaktører som det forventes tar samfunnsansvar. Det 
gjelder fire kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstaker-
rettigheter og antikorrupsjon. 
 
Prinsippene for prioritering1 skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder nye legemidler, teknologi og endring i arbeids-
prosesser. Der beslutningssituasjonens tema/karakter tilsier det, skal prioriterings-
kriteriene inngå i grunnlaget for beslutninger sammen med andre relevante hensyn.   
 
Helse Nord RHF og helseforetak har samarbeidsavtaler med regioner i Nordvest-
Russland, Finland og Sverige. Helseforetakene skal bidra til å følge opp regjeringens mål 
for utviklingen i nordområdene og legge til rette for god beredskap, øvelser og helse-
samarbeid mellom helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Barentsregionen. 
 
Følgende nye dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet skal legges til grunn for 
utvikling av tjenesten: 
 

• Meld. St. 7 (2019 -2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 -2023 
• Meld. St. 9 (2019 -2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018 
• Meld. St. 18 (2018 -2019) Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre 

tjenester 
• Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 -2022 
• Handlingsplan for bedre smittevern 2019 -2023  
• Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019 -2023  
• Utprøvende behandling – nasjonale prinsipper. Nasjonal veileder 

(Helsedirektoratet, 2019)  
• Overordet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren 
• NSM grunnprinsipper for IKT- sikkerhet 
• HelseCERTs anbefalte sikkerhetstiltak 
• Nasjonal strategi for digital sikkerhet  

 
Det kan komme supplerende eller nye krav fra HOD. Disse vil bli gitt i foretaksmøter 
eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette dokumentet blir revidert.  
 
Helse Nord legger til grunn at håndteringen av covid-19 utbruddet vil påvirke helseforetakene 
sin evne til å nå mål og gjennomføre oppdrag for 2020. Helse Nord endrer derfor enkelte av 

                                                        
 
1 Spesialisthelsetjenesteloven og prioriteringsforskriften 
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målene i oppdragsdokumentet for 2020 og utsetter fristen for enkelte av oppdragene. Disse 
endringene framkommer i dette dokumentet. Det gis også enkelte nye oppdrag for 2020. 
Øvrige oppdrag og mål i oppdragsdokumentet 2020 videreføres. Helse Nord anerkjenner 
samtidig at håndteringen av covid-19 utbruddet vil kunne påvirke måloppnåelse og 
gjennomføring også for disse målene og oppdragene.  
 
Helse Nord understreker at de overordnede målene for spesialisthelsetjenesten gjelder, selv 
om enkelte konkrete mål for 2020 utgår. Målet om å redusere unødvendig venting og 
variasjon i kapasitetsutnyttelsen er særlig viktig i en situasjon der aktiviteten har gått ned 
grunnet covid-19 utbruddet. Helse Nord viser til foretaksmøtet 17. april 2020, der 
helseforetakene ble bedt om å starte opptrapping til mer normalt drift i helseforetakene i tråd 
med etablerte prioriteringskriterier. 

 
Krav gitt i tidligere oppdragsdokument gjelder fortsatt selv om de ikke gjentas årlig. 
 
Vedtatt styringsmodell innenfor IKT- området, jf. styresak 70-2002, vedtakspunkt 2 -5 
gjelder. Helse Nord IKT og helseforetakene skal innen 1.12.2020 i fellesskap utrede en 
hensiktsmessig modell for tjenesteprising der eventuelt prinsippene for avkortning 
(styresak 97-2015), som eneste sanksjonsmiddel ved sviktende leveranser, skal gå frem. 
Det skal for 2020 ikke brukes økonomiske sanksjoner mellom Helse Nord IKT og andre 
helseforetak i regionen. 
  
Helseforetakene skal aktivt arbeide for å redusere risikoen på 
informasjonssikkerhetsområdet, jf. tidligere års oppdragsdokument.  Ved ulike 
vurderinger av nivået for akseptabel risiko i regionale fellesløsninger kan Helse Nord 
RHF gjennom eierstyringen, pålegge helseforetakene til å legge høyeste nivå til grunn.  
 
Helseforetakene skal bidra med faglige ressurser i regionale og nasjonale prosjekter og 
arbeidsgrupper. Utgiftene dekkes av det enkelte helseforetak.  
 
Det legges til grunn at foretakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i 
oppdragsdokumentet innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene 
som gjelder for helseforetaket. 
 
Alle helseforetakene får samme oppdragsdokument, og det er spesifisert hvilke foretak 
kravene gjelder for. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentert [A1]: Sjekk dato 
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3.0 Pasientens helsetjeneste – felles for alle 
tjenesteområder 
 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Pasientene må gis god informasjon om kontaktlegeordningen, med særlig fokus 
på fagområder hvor behovet for kontaktlege er særlig stort, for eksempel kreft og 
habilitering. 

2. Gjennomføre tiltak med mål om å styrke helsepersonells kompetanse i 
involvering og opplæring av voksne pårørende. 

3. Gjennomføre tiltak med mål om å styrke helsepersonells kompetanse i samisk 
språk og kulturforståelse. 

4. Utvikle rutiner for gode overganger fra barn til voksen i sykehus innenfor minst 
tre fagområder. Ungdomsrådene skal involveres i dette arbeidet.  «Prinsipper for 
gode overganger» utviklet av ungdomsrådene i Helse Nord, bør tas hensyn til i 
utarbeidelsen av rutinene. 

5. Ta i bruk samvalgsverktøyene som er publisert på helsenorge.no i klinisk praksis. 
UNN skal lede arbeidet med å utvikle en mal for evaluering av samvalgsverktøy i 
samarbeid med de andre helseforetakene. 

6. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2019. Utgår. 
Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen utgangen av 2021. 

7. Frem mot publisering av nasjonal, faglig retningslinje i april 2020 etablere et 
helhetlig behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. 
Helsedirektoratets foreslåtte anbefalinger (sendt på høring 27. november 2019) 
skal legges til grunn ved etableringen, sammen med internasjonal fagkunnskap 
og erfaringer fra andre lands tjenester på området. Når endelig retningslinje er 
publisert må det regionale helseforetaket vurdere om det er behov for justeringer 
i tilbudet. Det skal etableres en regional arbeidsgruppe for å lage et forslag til 
behandlingstilbud. UNN skal lede arbeidsgruppen. Frist for å ferdigstille en 
beskrivelse av det regionale behandlingstilbudet for personer med 
kjønnsinkongruens er 1. september 2020. 

8. Vurdere utvikling i bruk av behandlingshjelpemidler for å korrigere uønsket 
variasjon og definere ønsket utvikling med økt hjemmebehandling. Vurdere 
behov for kompetanse og eventuelle organisatoriske endringer. 

9. Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 (passert 
planlagt tid) utgår. Overholde minst 95 pst. av avtalene innen utgangen av 2021.  

10. Øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder i andre 
halvår 2020 sammenliknet med andre halvår 2019, målt ved indikatoren 
planleggingshorisont, tidligere stilt krav om at det skal være en 
planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene på minst 
6 måneder gjelder fortsatt.  

11. Det skal være høyere vekst i aktivitet og kostnader innen psykisk helsevern og 
TSB enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Innen 2021 
skal gjennomsnittlig ventetid være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern 
voksne, lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 30 
dager for TSB. 

Kommentert [A2]: Frist for etablering av tilbud er utsatt til 
31.12.20. Skal frist 1.9 utsettes? 
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12. Ikke ha korridorpasienter. 
13. Innføre, i samarbeid med kommunene, bedre rutiner for avklaring av 

hjelpebehov hos barn og unge. Disse rutinene skal innrettes i tråd med 
anbefalinger fra Helsedirektoratet, som tentativt vil foreligge våren 2020. 

14. Gjennomføre tiltak som har dokumentert effekt på kapasitetsutnyttelse og 
unødvendig venting innen poliklinisk behandling. Det legges til grunn at disse 
tiltakene gjennomføres for all poliklinisk behandling, med mindre særskilte 
forhold tilsier noe annet. Det tas et generelt forbehold om at beredskapsarbeidet 
kan forsinke eller forstyrre gjennomføringen av tiltakene. Tiltakene skal bl.a. 
inkludere: 

o Innføring og bruk av digitale skjemaer og verktøy for å innhente 
nødvendig informasjon fra pasientene før oppmøte til time.   

o Ta i bruk video- og telefonkonsultasjoner med sikte på opprettholde 
omfanget av slike konsultasjoner etter hvert som aktiviteten normaliseres.  

o Fastsettelse av måltall på det enkelte helseforetak for bruk av digitale 
skjemaer, video– og telefonkonsultasjon og digital hjemmeoppfølging.  

 
 
Krav til NLSH og UNN: 

15. Innføre og delta i ParkinsonNet. Det skal opprettes en lokal koordinator for 
arbeidet. 

 
Krav til SANO og HSYK: 

16. Planlegge oppstart av legemiddelleveranser til Helgelandssykehuset. 
 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): 

17. Utvikle mal for å evaluere bruk av samvalgsverktøy i samarbeid med de andre 
helseforetakene. 

18. Utvikle en informasjonsstrategi for å formidle hvilke tjenester som ytes til 
befolkningen og tilreisende ved Longyearbyen sykehus, herunder også 
betalingsordningene for de ulike tjenestemottakerne. 

 
3.1 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Minimum 100 nye behandlingsbeskrivelser skal publiseres på foretakets 
nettside. 

 
3.2 Somatikk 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 
kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen mellom helseforetakene skal 
reduseres. 

2. Innføre pakkeforløp for hjerneslag del 2. 
3. Registrere fødselsnummer på alle nyfødte før utskrivelse. 
4. Forberede innføring av screening for tarmkreft i henhold til føringer i regionalt 

prosjekt. 

Kommentert [A3]: Plan skal utarbeides innen 31.12.20, 
innføring er utsatt til 30.6.21. Kravet bør vel opprettholdes? 

Kommentert [A4]: Frist utsatt til 31.12.2021. Skal kravet 
utgå? 
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5. Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 
helsetjeneste. 

6. Følge opp kompetanse- og ressursbehov dokumentert i rapporten "Endring i 
fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem" i 
utvikling av fødeinstitusjonene. 
 
 

Krav til FIN, UNN og HSYK: 
7. Andel av meniskopererte over 50 år ved skal være lavere enn 35%. 

 
Krav til NLSH og FIN: 

8. Antall acromionreseksjoner i 2020 skal være lavere enn 50 per 100 000 
innbyggere i opptaksområdet. 
 

 
 
 
3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 
 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk 
helsevern barn og unge og psykisk helsevern voksne skal være minst 80 pst. 

2. Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for 
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være 
minst 80 pst. 

3. Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til 
påbegynt behandling TSB i døgnenhet skal være minst 60 pst. 

4. Minst 50 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk 
helsevern for voksne og TSB.  

5. Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) 
skal reduseres i 2020. 

6. Implementere tverrfaglige oppsøkende behandlingsteam innen psykisk 
helsevern der det er befolkningsmessig grunnlag for det. 

7. Legge til rette for at flere metoder innen psykisk helsevern og TSB blir vurdert i 
systemet for Nye metoder. 

8. Legge funnene i SINTEFs første rapport for evaluering av pakkeforløpene i 
psykisk helse og rus til grunn for videreutvikling av arbeidet med registrering og 
tekniske løsninger knyttet til pakkeforløpene, samt sørge for at 
brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter involveres i forbedringsarbeidet 
og implementeringen av pakkeforløpene. 

 
3.4 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
 
Krav til alle sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Rapportere på innhold og samhandling på inngåtte samarbeidsavtaler med 
avtalespesialister tertialvis. 
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4.0 Kvalitet i pasientbehandlingen 
Krav til alle sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Sørge for at eldre pasienter og pasienter med hjelpebehov sikres 
ambulansetjeneste/pasienttransport på dag- og ettermiddagstid slik at de ikke 
sendes hjem om natten. Dette kan innebære å øke transportkapasitet på dag- og 
ettermiddagstid. Unntak kan gjøres hvis pasienten selv ønsker å reise hjem, et 
slikt ønske skal dokumenteres. 

2. Påse at sykehusene ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid som naturlig 
bør tilligge sykehusene. Dette gjelder blant annet følgende administrative 
oppgaver:  

• Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og 
vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten.  

• Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i 
sykehusets vurderinger.  

• Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus. 
Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til 
neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er 
indikasjon for det.  

• Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. 
• Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de 

første dagene.  
Legeforeningens "Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus" bør 
legges til grunn for samarbeidet med fastlegene. 

3. Alle akuttsykehus skal ha breddekompetanse innenfor behandling av eldre, og 
alle store akuttsykehus skal ha spesialist i geriatri. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): 

4. Etablere et regionalt barnepalliativt team som skal veilede de lokale 
barneavdelingene og ha ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og kvalitet 
innen barnepalliasjon, i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon 
til barn og unge. Helse Nord sitt barnepalliative team må ha tilgang til samisk 
språk og kulturkompetanse og skal bistå de andre helseregionenes 
barnepalliative team ved behov for samisk språk og kulturkompetanse. 
 

4.1 Kvalitetsutvikling 
Krav til alle: 

1. Innføre nye rutiner for risikostyring i tråd med oppdaterte regionale 
retningslinjer. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK) og SANO: 

2. I samsvar med Regional utviklingsplan 2035 delta i arbeidet med utviklingen av 
en strategi for legemiddelforsyningen i regionen. 

3. I samarbeid med helseforetakene gjennomføre planlagt ressursopptrapping i 
henhold til opprinnelig opptrappingsplan for klinisk farmasi vedtatt i Helse Nord 
RHFs styre 15.6.2016.  
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4. I samsvar med Regional utviklingsplan etablere lokale ressursgrupper for samisk 
språk og kultur. Ressursgruppene skal være en ressurs for samiske pasienter og 
ansatte. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

5. Øke bruken av simulering for kompetanseheving og samarbeide med andre 
helseforetak om utvikling og deling av opplegg for simulering. 

6. Samarbeide med Folkehelseinstituttet om gjennomføring av kontinuerlige 
PasOppundersøkelser blant pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern og 
TSB. 

 
Krav til FIN og HSYK: 

7. Delta i QI Nord - Forbedringsutdanning med 10 deltakere per kull, totalt 20 per år. 
Utsettes 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Nordlandssykehuset: 

8. Tilby 10 plasser per kull på QI Nord - Forbedringsutdanning, til 
Helgelandssykehuset. Utsettes 
 

Universitetssykehuset Nord- Norge: 
9. Tilby 10 plasser per kull på QI Nord - Forbedringsutdanning, til 

Finnmarkssykehuset. Utsettes 
 

Sykehusapotek Nord: 
10. I samarbeid med de regionale sykehusapotekforetakene etablere en 

hensiktsmessig styrings-/samarbeidsmodell for å nå felles strategiske mål for 
apotekutsalgene. 

 
 
4.3 Pasientsikkerhet 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal 
reduseres sammenliknet med året før.  

2. Andel legemiddellister som er samstemt inn (i DIPS medikamentmodul) skal 
være mer enn 90 %. 

 
4.4 Smittevern 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020 
sammenliknet med 2012. 2020 er siste året for Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for planperioden. 

 
4.5 Personvern og informasjonssikkerhet 
Krav til alle: 

1. Utarbeide en tiltaksplan, og iverksette nødvendig tiltak, som sikrer at 
helseforetakenes IKT-systemene og teknologiske sikkerhetstiltak bidrar til å 
forebygge og avdekke dataangrep. 
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2. Styrebehandle status på risiko- og sårbarhetsanalyser om informasjonssikkerhet 
innen 1. juni. (2020) 

3. Dataansvarlig skal etablere rask og sikker pålogging i form av to-faktor 
autentisering for tilgang til helseopplysninger/personopplysninger.  
Datatilsynets anbefalinger skal legges til grunn.   

4. Etablere formelle rutiner og prosedyrer som sikrer at dataansvarlig godkjenner 
endringer i infrastrukturen som påvirker dataansvarliges ansvarsområde.  

 
Helse Nord IKT: 

5. I samarbeid med Norsk Helsenett SF/HelseCERT, inngå samarbeidsavtaler med 
NSM/NorCERT knyttet til VDI-nettverket. 
 

4.8 Beredskap 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Årlig rapportere oppdatert oversikt over antall pasientsenger, enerom med eget 
bad/WC og kontakt- og luftsmitteisolater. Kompetansesenter i smittevern Helse 
Nord har utarbeidet en regional mal for dette. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

2. Utvikle planverk for systematiske samhandlingsøvelser med samtlige 
beredskaps- og redningsaktører i Longyearbyen og å prioritere å trene eget 
personell og øve dette planverket ved Longyearbyen sykehus. 

 
 
5.0 Samhandling med primærhelsetjenesten 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

1. Innrette samarbeid med kommunene i tråd med mål og rammer fastsatt i NHSP 
og i tråd med avtale mellom regjeringen og KS av 23. oktober 2019 om innføring 
av helsefellesskap. SANO skal involveres i arbeidet der det er relevant. 

2. Sette konkrete mål for kompetansedeling sammen med kommunene i 
helsefellesskapene. 

3. Gi innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan sammen med kommunene i 
helsefellesskapet. 

4. Gjennomføre tiltak for å ivareta samhandling om samiske pasienter i 
helsefellesskapene.  

5. I samarbeid med kommunene få på plass følgetjeneste for gravide og fødende, i 
tråd med Helsedirektoratets nasjonale veileder Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav 
til fødselsomsorgen. Veilederen legger til grunn et behov for en døgnkontinuerlig 
vaktberedskap og følgetjeneste der det er halvannen times reisevei til fødestedet. 
Dette er en veiledende grense og må beregnes ut fra faktisk bosettingsmønster, 
ikke beliggenhet av kommunesenteret. Det vises til Helsedirektoratets oppdrag 
om å belyse hva endringer i kompleksitet i fødselsomsorgen betyr for bemanning 
og finansieringssystem med frist 1. mars 2020.  

6. Implementere minst ett felles tiltak for medisinsk avstandsoppfølgning som 
tidligere har vært pilotert med gode resultater i samarbeid med kommunene og 
med støtte av Helse Nord IKT og de andre helseforetakene i regionen. 
Nordlandssykehuset HF skal koordinere arbeidet. 
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7. Videreutvikle tjenestetilbudet til stormottakere av helsetjenester (somatikk, 
psykisk helsevern og rus) i samarbeid med kommunene og andre helseforetak. 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF skal koordinere arbeidet. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Finnmarkssykehuset HF: 

8. Nedsette en arbeidsgruppe med kommunene på Varangerhalvøya og Tana 
kommune for å utrede hvilke ytterligere spesialisthelsetjenestetilbud som kan 
tilbys i Vadsø, herunder røntgen/ultralyd. Utredningen skal gjennomføres innen 
desember 2021. 

 
7.0 Bemanning og kompetanse 
 
7.1 Sikre gode arbeidsforhold 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

1. Etablere regionalt nettverk for ledelse og lederutvikling. 
 
7.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell 
Krav til alle: 

1. Vurdere å ta i bruk traineeordninger i sitt arbeid for å nå målene i 
inkluderingsdugnaden. 

2. Antall lærlinger både i helsefag og i andre lærefag som er relevante i sykehus 
økes i løpet av planperioden 2020–2023. Arbeidet med å øke antallet 
helsefagarbeiderlærlinger med minimum 20% innen utgangen av 2023 skal 
prioriteres. 

3. Rapportere status i foretakets arbeid med å nå målsettingene i 
inkluderingdugnaden. 

4. Utarbeide og styrebehandle handlingsplan for Inkluderingsdugnaden. 
5. Etablere tverrfaglig team for bemanningsplanlegging og framskriving av 

kompetansebehov. 
6. Delta i arbeidet med revidering av strategisk kompetanseplan. 
7. I samsvar med Regional utviklingsplan 2035 utrede strategier for å beholde og 

rekruttere ansatte med samisk språk og kulturforståelse. 
 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK): 

8. Etablere en ordning for ALIS' (leger i spesialisering i allmennmedisin) 
sykehuspraksis for å oppnå fastsatte læringsmål. Det forutsettes ikke opprettelse 
av egne stillinger, og det bes om at tilgjengelige ressurser benyttes. Avvikling av 
sykehuspraksis skal avtales med samarbeidende kommuner. 

9. Lage en handlingsplan for oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse 
"Utfordringer med bemanningen av sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere 
i sykehus". 

10. Gjennomføre oppgavedeling mellom nivåer og yrkesgrupper for å nå kravet om 
over 5% andel helsefagarbeidere innen 2021. 

 
Krav til NLSH og UNN: 

11. Etablere Akutt- og mottaksmedisin som spesialitet. 

Kommentert [A5]: Frist for rapportering til HOD på 
inkluderingdugnaden er utsatt til 1. juni 2021. Skal noen av disse 
utgå? 
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Krav til UNN og HSYK: 

12. Opprette et opplæringskontor for helsefaglærlinger og andre relevante lærefag. 
Helseforetak kan samarbeide om opplæringskontorene der det er 
hensiktsmessig. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

13. Etablere regional koordineringsenhet for helsefaglig simulering og 
ferdighetstrening. 

 
7.4 Helse- miljø og sikkerhet 
Krav til alle: 

1. Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 pst. 
innen utgangen av 2023. 

2. Delta i utarbeidelse og implementering av felles retningslinjer for varsling i Helse 
Nord under ledelse av RHF-et. 

 
Foretaksspesifikke krav: 
Helgelandssykehuset: 

3. Etablere regionalt nettverk for sykefraværsoppfølging. 
 
 
 
8.0 Forskning og innovasjon 
Krav til alle: 

1. Inngå eller revidere avtaler med universitetene i regionen, i tråd med ny 
rammeavtale som Helse Nord RHF har inngått i oktober 2019. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK) og SANO: 

2. Samarbeide med næringslivet om innovative løsninger. 
3. Legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra forskningsmidler 

utlyst i det regionale helseforetaket fra og med 1.1.2021 skal være åpent 
tilgjengelige. 

4. Bruke innovasjonsverktøyet Induct for å registrere og utvikle 
innovasjonsprosjekter. Det skal rapporteres på innovasjonsindikatorene definert 
av HOD. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK): 

5. Antall nye kliniske behandlingsstudier skal økes med 5 pst. i 2020 sammenliknet 
med 2018.  

6. Stimulere til tjenesteinnovasjon. Medisinsk avstandsoppfølging er et aktuelt felt 
for å utvikle og ta i bruk nye løsninger. 

 
Krav til SANO, FIN, NLSH og HSYK: 

7. Prioritere en økt andel egne midler til forskning i 2021, for å bidra til å innfri at 
ressursbruken til forskning skal økes. 
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Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 

8. UNN skal øke sin ressursbruk til forskning i 2021, for å bidra til å komme på nivå 
med sammenlignbare universitetssykehus (jf NIFUs statistikk). 
 

 
9.0 Økonomi - behov for kontinuerlig forbedring og     

omstilling 
 
9.1 Resultatkrav 
Helseforetakene skal i 2020 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende 
resultatkrav: 
 

Finnmarkssykehuset: Overskudd kr 24 mill 
UNN: Overskudd kr 40 mill 
Nordlandssykehuset: Overskudd kr 5 mill 
Helgelandssykehuset: Overskudd kr 20 mil 
Sykehusapotek Nord: Overskudd kr 1 mill2  
Helse Nord IKT: Økonomisk balanse 

 
9.2 Anskaffelsesområdet 
Krav til alle: 

1. Med utgangspunkt i UNNs artikkelregister utvikle rutiner for forvaltning av felles 
regionalt avtaleregister på lagerført sortiment 

2. Ved utgangen av 2020 skal andel omsetning av definerte varegrupper gjennom 
innkjøpssystemet ClockWork være: Varekjøp 90% og tjenestekjøp 50% 

3. Delta med klinisk, teknisk eller merkantilt personell i alle relevante nasjonale og 
regionale anskaffelsesprosjekt, eller aktivt gi fullmakt til andre foretak å ivareta 
deres interesser. 

4. Utarbeide en ansvars-/interessematrise i tråd med kategoristrukturen, som 
synliggjør ansvarsfordeling og beslutningsstuktur på anskaffelsesområdet. 
Arbeidet skal utføres i samarbeid med Sykehusinnkjøp og helseforetakene. 

5. Planlegge mottak og implementeing av alle nasjonale og regionale avtaler; i 
samarbeid med Sykehusinnkjøp HF. 

6. Utarbeide oversikt over foretakets samlede avtaleportefølje innen 1.9.20 
Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.   

Foretaksspesifikke krav: 
Nordlandssykehuset: 

7. Redusere omfang diverseordrer i innkjøpssystemet. 
 
 
 
 
 

                                                        
 
2 Overskudd i publikumsavdelingen 
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10.0 Teknologi 
Krav til alle: 

1. Leveranser inkl. SLA mellom helseforetakene og Helse Nord IKT HF skal være 
formalisert skriftlig og signert av begge parter. 

2. Delta i innføringen av produksjonsstøttesystem for medikamentell 
kreftbehandling.             

3. Helseforetakene skal delta i arbeidet med utarbeidelse av teknologiplan for Helse 
Nord.  Arbeidet ledes av Helse Nord RHF. 

4. Betalingsforpliktelser må skille mellom kostnader besluttet av eier og kostnader 
for tjenester og bestillinger direkte fra helseforetakene. 

5. Innenfor rammen av digitale innbyggertjenester skal dokumentdeling via 
kjernejournal realiseres i Helse Nord. Helseforetakene skal aktivt prioritere og 
delta i arbeidet. 

6. Helse Nord IKT HF og helseforetakene skal innen 1.12.2020 (frist utgår) i 
fellesskap utrede en hensiktsmessig modell for tjenesteprising der eventuelt 
prinsippene for avkortning, som eneste sanksjonsmiddel ved sviktende 
leveranser, skal gå frem.  
Arbeidet skal tilpasses covid- 19 situasjonen og om nødvendig ferdigstilles i 
2021. Det skal for 2020 ikke brukes økonomiske sanksjoner mellom Helse Nord 
IKT og andre helseforetak i regionen. 

 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK): 

7. Sette egne mål med gradvis opptrapping mot 2023 for andel konsultasjoner som 
skal gjennomføres pr video, innen 1. tertial.  

8. Øke bruk av skjermtolking. 
9. Innføre løsninger for digital hjemmeoppfølging som kan redusere behovet for 

polikliniske kontroller. 
 
11.0 Bygg og kapasitet 
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK): 

1. Oppdatere tilstand på hele bygningsmassen ved bruk av Multimap. I tillegg til 
teknisk tilstand skal tomt- og områdeforhold, funksjonell egnethet og strukturelle 
egenskaper vurderes. Frist for gjennomføring 1. juni (frist utgår). 

 
Krav til FIN:  

2. Engasjere ekstern revisor til å gjennomgå kontrollrutiner knyttet til Nye 
Hammerfest sykehus i tråd med brev av 10.7.18. 
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12 Styringsparametere 2020 
 
Helse Nord RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte 
styringsparametere samt andre kvalitetsindikatorer ved behov.  
 
Styret og ledelsen i foretakene har et ansvar for oppfølging av kvalitetsindikatorene som 
Helsedirektoratet publiserer og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene.  
 
Indikatorene i tabellen under rapporteres som beskrevet i tabellen og i mal for 
tertialrapport og årlig melding.  
 
Tabell 1 Mål 2020. Datakilder og publiseringsfrekvens. 

Mål 2020 Mål Datakilde Publiserings
frekvens 

 
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Gjennomsnittlig ventetid. Redusert i regionen 

sammenliknet med 2019. 
Skal være under 50 dager i 
regionen innen utgangen 
av 2021. Måles som årlig 
gjennomsnitt. 

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid av 
totalt antall planlagte pasientkontakter. Må måles med 
samme uttrekksdato som året før.  

Redusert i regionen 
sammenliknet med 2019. 
Skal overholde minst 95 % 
av avtalene innen utgangen 
av 2021. 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft 
(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt 
forløpstid3. 

Minst 70 %. 
Variasjonen i 
måloppnåelse på 
helseforetaksnivå skal 
reduseres. 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 
måneder målt ved indikatoren planleggingshorisont.  

Økt i regionen 
sammenliknet med 2019. 

Under utvikling 
og publisering 

Under 
utvikling og 
publisering 

 
2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 
psykisk helsevern. Veksten måles i gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).  
 
 

Innen 2021 skal 
gjennomsnittlig ventetid 
være lavere enn 40 dager 
for psykisk helsevern 
voksne, lavere enn 35 
dager for psykisk 
helsevern barn og unge og 
lavere enn 30 dager for 
TSB. Gjennomsnittlig 
ventetid måles som årlig 
gjennomsnitt. 

Gjennomsnittlig 
ventetid: 
Helsedirektoratet 
Kostnader: de 
regionale 
helseforetakenes 
regnskap  
Polikliniske 
opphold: 
Helsedirektoratet 
(ISF) 

 

                                                        
 
3 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 
kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 
nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 
lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.  
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Mål 2020 Mål Datakilde Publiserings
frekvens 

 
Prosentvis større økning i 
kostnader og aktivitet.  

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge 
og psykisk helsevern voksne 

Minst 80 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, 
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne 
og TSB 

Minst 80 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt TSB i 
døgnenhet 

Minst 60 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra 
psykisk helsevern for voksne. Andel epikriser sendt innen 
1 dag etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. 

Minst 50 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med 
minst ett tvangsmiddelvedtak 

Redusert sammenliknet 
med 2019. 

Helsedirektoratet Årlig 

 
3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt 
med metoden GTT, skal reduseres på regionalt nivå 
sammenliknet med året før.  

 

Redusert sammenliknet 
med året før. 

GTT-
undersøkelsene 
Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak 
skal være minst 75 pst. innen utgangen av 2023.  
 

"Godt" sikkerhetsklima 
innebærer at minst 60 % 
av medarbeiderne i 
enheten skårer 75 eller 
høyere på faktoren for 
sikkerhetsklima.  

Målt gjennom 
undersøkelsen 
Forbedring og 
beregnet med 
Helsedirektoratets 
definisjon på 
indikatoren  

Årlig 

Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 
2020 sammenliknet med 2012.  
(Målt som disse fem bredspektrede midlene: 
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 

30 % reduksjon i samlet 
bruk i 2020 sammenliknet 
med 2012. 

Sykehusenes 
legemiddelstatisti
kk 

Tertialvis 

Andel korridorpasienter på sykehus. 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  
Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra 
somatisk helsetjeneste. 

Minst 70 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt. Økt med 5 % i 2020 
sammenliknet med 2018. 

CRIStin Årlig 
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13 Oppfølging og rapportering 
 
Alle krav for 2020 skal rapporteres i tråd med egen mal for tertialrapport og årlig 
melding. Styringsparametere rapporteres som beskrevet i tabell 1. 
 
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2020, 
foretaksspesifikke mål 2020 og styringsparametere 2020.  
 
Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra virksomhetsportalen Helse Nord 
LIS.  
 
Enkelte krav i oppdragsdokumentet inngår i Helse Nords risikostyring. Disse kravene 
skal følge metodikk og oppfølging i risikostyringen. Det blir sendt ut egen informasjon til 
helseforetakene om dette. 
 
Viser til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren, og det 
forutsettes at «Ledelsens gjennomgang» følger som en del av tertialrapportering nr. 2-
2020. 
 
Tabell 2 Oversikt over rapporteringsrutiner og frister: 

Rapportering Innhold Frister 
Månedlig Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen fem 

virkedager i påfølgende måned.   
ØBAK og virksomhetsrapport skal oversendes 
RHF senest fire virkedager etter 
regnskapsavslutning. 

Tertialrapport  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes. 
 
 

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2020 
8. oktober 2020 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
15. mai 2020 
25. september 2020 
NB: Fullstendig ØBAK og virksomhetsrapport 
sendes fire virkedager etter 
regnskapsavslutning. 

Årlig melding 
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes. 
 
Økonomidelen tas ut av årlig melding, 
leveres som ordinær virksomhetsrapport. 

Administrativt behandlet årlig melding: 
Februar 2021. 
 
Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 
Mars 2021. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 
årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) 
til Helse Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2020:  
Mars 2021.  
 

 

14 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
Kunnskapsdepartementets kandidatmål for praksisplasser finnes på 
www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/Tildelingsbrev/id753324/. 

http://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/Tildelingsbrev/id753324/
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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF 
Onsdag 10. juni 2020 kl. 10.15 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene. 
Møtet ble holdt i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler i Teatergata 9, samt på telefon og 
video. 
 
Dagsorden 
Sak 1  Foretaksmøtet konstitueres 
Sak 2  Dagsorden 
Sak 3 Årlig melding 2019, jf. lov om helseforetak § 34, vedtektene §§ 7 og 15 
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov om helseforetak § 43, 

vedtektene § 7 
Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
Sak 6 Valg av revisor, jf. lov om helseforetak § 44 
Sak 7    Endringer i driftskredittrammen for 2020 
Sak 8    Reviderte krav og oppdrag for 2020 
 
Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
Fra styret møtte 
Styreleder Renate Larsen 
Nestleder Inger Lise Strøm 
Beate Rahka-Knutsen 
Fredrik Sund 
Hans-Jacob Bønå 

Kari Sandnes  
Sissel Alterskjær 
Svenn Are Jenssen 
Tom Erik Forså 

 

 
Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cecilie Daae 
Eierdirektør Hilde Rolandsen 
Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen 
 

 Fagdirektør Geir Tollåli 
Økonomidirektør Erik Arne Hansen 
Kvalitets- og forskningsdirektør Trine Olsen 

 

Også til stede 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 
Politisk rådgiver Erlend Svardal Bøe 
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum 
Ekspedisjonssjef Espen Aasen 
Avdelingsdirektør Maiken Engelstad 
 

Avdelingsdirektør Lisbeth Rugtvedt 
Avdelingsdirektør Astri Knapstad 
Avdelingsdirektør Kai Furberg 
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas 

 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Nils Erik 
Bjørge og Ingrid Engstad Risa. 
 
Revisor for Helse Nord RHF, BDO, var varslet i samsvar med lov om helseforetak § 18 og møtte 
ved statsautorisert revisor Stein Erik Sæther. 
 
Brukerrepresentantene som møter i styrene i de regionale helseforetakene var invitert til 
foretaksmøtet. Fra brukerutvalget i Helse Nord deltok leder Knut Georg Hartviksen. 
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Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 
velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 
innkallingen.  
 
Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
Styreleder Renate Larsen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å godkjenne 
protokollen. 
 

Sak 2  Dagsorden 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen 
merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 
 

Sak 3 Årlig melding 2019, jf. lov om helseforetak § 34, vedtektene §§ 
7 og 15 

Lov om helseforetak § 34 pålegger de regionale helseforetakene å utarbeide en årlig melding om 
virksomheten. I vedtektene § 15 slås det fast at det skal fremgå av den årlige meldingen etter § 
34 i lov om helseforetak, hvorvidt pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt 
som vilkår knyttet til bevilgningen, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av 
oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF for 2019.  
 
Foretaksmøtet viste til årlig melding fra Helse Nord RHF av 27. mars 2020 og supplerende 
informasjon av 26. mai 2020.  
 
I oppdragsdokumentet for 2019 er det satt som mål at gjennomsnittlig ventetid i 
spesialisthelsetjenesten skal reduseres sammenliknet med 2018 og være under 50 dager innen 
2021. Samlet for alle tjenesteområder var ventetiden i Helse Nord 59 dager i 2019. Dette er en 
økning på en dag fra 2018, dvs. at målet ikke er nådd. 
 
Prioriteringsmålet om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for 
somatikk på regionnivå ble videreført i 2019. Dette måles ved gjennomsnittlig ventetid, 
kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) 
og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for 
barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Gjennomsnittlig ventetid skulle være 
lavere enn 45 dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 40 dager for psykisk helsevern 
barn og unge og lavere en 35 dager for TSB i 2019. Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid 
være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 35 dager for psykisk 
helsevern barn og unge og lavere enn 30 dager for TSB. 
 
Foretaksmøtet viste til at kravet om høyere vekst i kostnader er innfridd både innen psykisk 
helsevern voksne og for barn og unge, samt for TSB. De absolutte kravene til ventetider ble ikke 
innfridd hverken for psykisk helsevern voksne, barn og unge eller for TSB. Kravet om større 
økning i poliklinisk aktivitet i forhold til somatikk er ikke innfridd hverken for psykisk helsevern 
for voksne, barn og unge eller TSB. Foretaksmøtet viste til at prioriteringsmålet har ført til en 
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betydelig økt oppmerksomhet om psykisk helsevern og TSB og at målene for regelen i stor grad 
ble oppnådd, men at det fortsatt er forbedringspotensial. 
 
Det ble innført pakkeforløp for kreft i 2015. Resultatene fra  2019 viser at 63,3 pst. av pasientene 
ble behandlet innenfor standard forløpstid for hele helseregionen. Målet om minst 70 pst. 
gjennomførte pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid er dermed ikke nådd for 2019. 
 
Foretaksmøtet viste til at de regionale helseforetakene bør være ledende i sitt arbeid med 
ansvarlig virksomhet. Spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar 2019 omhandler 
klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt antikorrupsjon. Rapporten 
fremstår som et viktig virkemiddel i arbeidet med å videreutvikle ansvarlig virksomhet i 
spesialisthelsetjenesten. Rapporten bidrar også på en god måte til å gjøre kjent de mange gode 
tiltakene som allerede er iverksatt i sektoren. 
 
Foretaksmøtet merket seg styrets konklusjon om at styringskrav gitt i oppdragsdokumentet og 
foretaksmøte for 2019 er ivaretatt og at sørge for-ansvaret som Helse Nord RHF er pålagt 
gjennom lovverket samlet sett er oppfylt for 2019. Foretaksmøtet viste til at det er gjennomført 
et omfattende arbeid i 2019. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF har oppfylt sørge for-
ansvaret. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet tar årlig melding 2019 med supplerende opplysninger fra Helse Nord RHF til 
etterretning. 
 

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov om 
helseforetak § 43, vedtektene § 7 

I samsvar med lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 7 ble styrets årsregnskap og 
årsberetning for 2019 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Statsautorisert revisor Stein 
Erik Sæther redegjorde for revisjonsberetningen for 2019.  
 
I foretaksmøtet 15. januar 2019 ble det fastsatt følgende resultatkrav for foretaksgruppen i 
Helse Nord for 2019: "Foretaksmøtet la til grunn at de regionale helseforetakene innretter 
virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som følger av Prop. 1 S (2018–2019), 
foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 2019, slik at sørge-for-ansvaret oppfylles og at det 
legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid." 
 
Regnskapsført årsresultat for 2019 for foretaksgruppen Helse Nord viser et positivt resultat 
på 181,3 mill. kroner, som er noe lavere enn foretaksgruppen egne budsjetter. I resultatet 
inngår nedskrivninger av eiendeler med 11,0 mill. kroner, samtidig som det er resultatført 
netto gevinst ved salg av anleggsmidler på 9,2 mill. kroner. Helse Nord har investert for      1 
540,4 mill. kroner i 2019 og holdt seg innenfor vedtatt ramme for driftskreditt. Den samlede 
ressursbruken til drift og investeringer er gjennomført innenfor vedtatte rammer og 
resultatkrav for 2019. Foretaksmøtet var tilfreds med at resultatkravet som ble stilt for 
2019 dermed er oppfylt.  
 
Foretaksmøtet viste til at Helse Nord RHF står overfor store investeringsoppgaver i årene 
fremover. Foretaksmøtet viste til viktigheten av at Helse Nord RHF legger opp til en styring 
og drift som gir nødvendig grunnlag for en bærekraftig utvikling av tilbudet i regionen. 
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Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019. 

 

Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 
44 

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med 
avgivelse av revisjonsberetning for 2019. Av foretaksgruppens samlede revisjonshonorar på 
kr 1 046 000 ekskl. mva., utgjør honoraret for revisjon av Helse Nord RHF kr 190 000 ekskl. 
mva. Dette innebærer en reduksjon på kr 32 000 ekskl. mva. fra 2018 for foretaksgruppen 
samlet sett og forklares hovedsakelig med noe mindre merarbeid i forbindelse med revisjon 
av regnskapet for 2019. 
 
Foretaksmøtet vedtok:  

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på kr 1 046 000 ekskl. mva. til ekstern revisor for 
lovpålagt revisjon av foretaksgruppen for 2019, herunder godtgjørelse på kr 190 000 ekskl. 
mva. for revisjon av Helse Nord RHF. 
 

Sak 6 Valg av revisor, jf. lov om helseforetak § 44 
Foretaksmøtet viste til at anskaffelsen knyttet til ny revisor i Helse Nord RHF ikke er ferdigstilt. 
Det vil bli avholdt et eget foretaksmøte om denne saken så snart dette er avklart. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet kommer tilbake til valg av revisor i Helse Nord RHF. 

 

Sak 7 Endring av driftskredittrammen for 2020 
Foretaksmøtet viste til Prop. 117 S (2019–2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2020. Her foreslås det å øke driftskredittrammen til de regionale helseforetakene 
med 1 959 mill. kroner fra 6 551 mill. kroner til 8 510 mill. kroner. Endringen skyldes at 
pensjonskostnadene i 2020 anslås 3 100 mill. kroner lavere enn tidligere forutsatt, og 
basisbevilgningen er redusert tilsvarende. Ved siden av økt driftskreditt på 1 959 mill. kroner er 
det økte likviditetsbehovet som følger av dette dekket ved å øke helseforetakenes bruk av 
premiefond med 1 mrd. kroner, samt redusert arbeidsgiveravgift på 141 mill. kroner som følge 
av premie betalt gjennom premiefond. Håndteringen av endringene er fordelt slik at disse ikke 
endrer vesentlig på forutsetningene lagt til grunn i Prop. 1 S (2019–2020). 
 
Helse Nord sin andel av økt bruk av premiefond utgjør 128 mill. kroner. Helse Nord RHF sin 
andel av økt driftskreditt utgjør 237 mill. kroner. Med forbehold om Stortingets behandling 
justeres Helse Nord RHF sin bruk av premiefond og ramme for driftskreditt for 2020. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 

Helse Nord RHF sin bruk av premiefond økes med 128 mill. kroner. Driftskredittrammen for Helse 
Nord RHF økes med 237 mill. kroner fra 926 mill. kroner til 1 163 mill. kroner. 
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Sak 8 Reviderte krav og oppdrag for 2020 

8.1 Endringer i krav og oppdrag for 2020 
Foretaksmøtet viste til tidligere foretaksmøter som er holdt etter utbruddet av covid-19. Dette 
gjelder foretaksmøte 25. mars om strategi for økt behandlingskapasitet, foretaksmøte 17. april 
med overordnede rammer for aktivitet i 2020 i lys av utbruddet av covid-19 og foretaksmøte 8. 
mai om etablering av beredskapslager for legemidler. Det ble videre vist til rapportering i felles 
tertialoppfølgingsmøte 9. juni 2020, både på aktiviteten hittil i år og på oppdragene gitt i 
foretaksmøtet 17. april. 
 
På grunn av utbruddet av covid-19 har helseforetakene vært nødt til å prioritere beredskap og 
håndtering av den aktuelle situasjonen. Krav og rammer for 2020 fastsatt i foretaksmøtet 14. 
januar 2020 og oppdrag gitt i oppdragsdokumentet av samme dato vil ikke være mulig å 
gjennomføre slik de er planlagt. 
 
Selv om situasjonen nå er under kontroll, og alle helseforetakene har planer for å håndterere 
utbruddet av covid-19 videre, er helseforetakene fortsatt i en beredskapssituasjon. Aktiviteten 
vil være lavere enn tidligere planlagt og en rekke oppdrag vil derfor bli forsinket og 
måloppnåelsen vil bli lavere enn forventet. Foretaksmøtet viste til justert oppdragsdokument for 
2020, som vedlegges protokollen. Enkelte av målene og frister er endret, og det er gitt enkelte 
nye oppdrag for 2020. De overordnede målene for spesialisthelsetjenesten gitt i 
oppdragsdokumentet i januar 2020 gjelder fremdeles. 
 
Følgende oppdrag fra foretaksmøtet 14. januar 2020 får nye frister: 
3.2.2  Inkluderingsdugnaden – ny rapporteringsfrist settes til 1. juni 2021 
3.2.4  Oppfølging av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring – ny rapporteringsfrist settes til 

1. oktober 2020 
3.3  Nasjonal helse- og sykehusplan – fristen for revisjon av veilederen for utviklingsplaner 

settes til 1. november 2020 
3.5.3  Luftambulansetjenesten – fristen settes til 31. desember 2020 
3.8.7 Spesialisthelsetjenester i Vadsø – fristen settes til 31. desember 2021 
3.8.8 Reiseliv på Svalbard – fristen settes til 31. desember 2021 
 
- Foretaksmøtet ba om at kravene og oppdragene for 2020 justeres som følge av utbruddet av 

covid-19. 
 

8.2 Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan mv. – 
oppfølgingspunkter 

8.2.1 Vurdering av basestrukturen for luftambulansetjenesten, samt 
ambulansehelikopter i Kirkenes og jetfly i Tromsø 

Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023 gjorde følgende anmodningsvedtak: 

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om basestrukturen for 
luftambulansetjenesten i Norge, som må omfatte Innlandet og Bykle/Vinje, senest i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2021." 
  
"Stortinget ber regjeringen sørge for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes og et jetfly 
stasjonert fast i Tromsø." 
  
Foretaksmøtet viste til at den operative delen av luftambulansetjenesten fram til nå har blitt 
anskaffet gjennom anbud. I forbindelse med anskaffelsene av ambulansehelikoptertjenester (fra 

Kommentert [HEA1]: Ikke videreført 
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2018) og ambulanseflytjenester (fra 2019) ble det gjort kartlegginger av behovene for 
luftambulansetjenester og basestruktur som ledd i det forutgående strategiarbeidet. 
Foretaksmøtet viste til at de regionale helseforetakene også gjennomgikk basestrukturen for 
luftambulansetjenesten som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019. 
Rapporten Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter ble lagt fram i 2018. 

Foretaksmøtet viste til foretaksmøtet 17. april, der det ble gitt oppdrag om at det fra 15. juli skal 
stasjoneres et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes til erstatning for Forsvarets Bell-helikopter. 
Stortingets anmodningsvedtak knyttet til helikopter i Kirkenes anses med dette som oppfylt. 

Foretaksmøtet viste videre til at EU har satt i gang et arbeid for å styrke helseberedskapen 
internasjonalt. Norske myndigheter ønsker å bidra til dette, og har blant annet igangsatt en 
dialog med EU om mulig etablering av et jetfly i Norge som skal være i beredskap for transport 
av pasienter med "høy-risiko for smitte" under rescEU-programmet. Flyet vil det meste av tiden 
være tilgjengelig for nasjonale oppdrag. I dialogen med EU legger man til grunn at CBRNE-
senteret ved Oslo universitetssykehus, gjennom sin rolle som nasjonal behandlingstjeneste og 
kompetansesenter, skal bidra med kompetanse inn i tjenesten som tilbys. Gjennom oppbygging 
av det europeiske tilbudet kan det sikres et ekstra jetfly i Norge, og det kan slik legges til rette 
for at et jetfly stasjoneres i Tromsø og at Stortingets vedtak blir oppfylt.  

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene:  

- oppdatere rapporten Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter med ny 
kunnskap og eventuelle endringer som kan påvirke basestruktur og behov for 
luftambulansetjenester. Frist for oppdraget er 1. september 2020.  

- legge til rette for stasjonering av et jetfly i Tromsø, om mulig gjennom anskaffelse av et jetfly 
som norsk bistand for transport av pasienter med "høy-risiko for smitte" under RescEU-
programmet. De regionale helseforetakene skal bistå Helsedirektoratet i forhandlingene med 
EU. Når en avtale ev. er undertegnet, vil det være de regionale helseforetakenes oppgave å 
etablere og drifte jetflyet i tråd med avtalen, og sikre at dette også inngår i den nasjonale 
helseberedskapen. 

8.2.2 Intensivvirksomheten ved Finnmarkssykehuset HF 
Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023 gjorde følgende anmodningsvedtak :  
 
"Stortinget ber regjeringen definere sykehuset i Kirkenes som intensivvirksomhet nivå 2." 
 
Foretaksmøtet viste til vedtak i styresak 90/2008 i Helse Nord RHF om innføring av nivådeling 
av intensivavdelingene i regionen. Vedtaket innebar blant annet at Kirkenes sykehus skulle ha 
intensivvirksomhet på det som Helse Nord RHF har definert som nivå 1. Foretaksmøtet viste til 
at beslutningen fra 2008 om at sykehuset skulle nedjustere intensivvirksomheten, i praksis ikke 
har blitt gjennomført. Kirkenes sykehus har på grunn av avstand og klimatiske forhold i praksis 
tilrettelagt for å kunne utføre respiratorbehandling i flere døgn i påvente av transport eller at 
respiratorbehandling avsluttes fordi pasienten ikke lenger har behov respiratorstøttende 
behandling. Helse Nord RHF har oppgitt at de vil gjøre en ny vurdering av intensivtilbudet ved 
Kirkenes sykehus, for å sikre at klinikken har ressurser og kompetanse til å behandle 
respiratorpasienter som ikke kan sendes videre. Arbeidet er ikke avsluttet, noe som blant annet 
må sees i sammenheng med virusutbruddet. Helse Nord RHF blir nå bedt om å gjennomføre 
vurderingen innen 1. november. 
 
- Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF innen 1. november 2020 vurdere vedtaket i styresak 

90/2008 på nytt på bakgrunn av erfaringer gjort siden den gang og på bakgrunn av 
Stortingets anmodningsvedtak. 

 

Kommentert [HEA2]: Ikke videreført 
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8.2.3 Delt helseforetakstilhørighet for sammenslåtte kommuner 
Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023 gjorde følgende anmodningsvedtak: 
  
"Stortinget ber regjeringen legge avgjørende vekt på lokalpolitiske ønsker og innbyggerperspektiv, 
og derfor åpne opp for at nye sammenslåtte kommuner kan ha delte løsninger mellom flere 
helseforetak." 
 
Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan sluttet 
seg til hovedløsningen med etablering av helsefellesskap. Delte løsninger vil være utfordrende, 
blant annet fordi kommuner med en delt løsning må forholde seg til to helsefellesskap. 
Stortinget ønsket likevel at delte løsninger skal kunne velges i de tilfellene det er sterke 
lokalpolitiske ønsker om dette. Foretaksmøtet åpnet på denne bakgrunn for delt 
helseforetakstilhørighet i slike tilfeller, men la til grunn at dette kun unntaksvis vil skje.  
 
- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene åpne for at nye sammenslåtte kommuner kan 

ha delte løsninger med tilhørighet i flere helseforetak. 
 

8.3 Økonomiske krav og rammer  
 
Økonomisk utvikling i 2020 
Foretaksmøtet viste til at det i foretaksmøtet i januar hvert år stilles krav om å innrette 
virksomheten innenfor de økonomiske rammene og kravene som er satt. Foretaksmøtet har 
merket seg den økonomisk utviklingen i helseforetakene hittil i år. Foretaksmøtet viste til at det 
i revidert nasjonalbudsjett (jf. Prop. 117 S (2019–2020)) er foreslått å styrke sykehusene med 
5,5 mrd. kroner knyttet til virusutbruddet. Det er i tillegg vedtatt en midlertidig nedsettelse av 
arbeidsgiveravgiften som gir helseforetakene en besparelse på om lag 500 mill. kroner. Samlet 
tilsvarer dette en økt bevilgning på 6 mrd. kroner. Dette skal sikre at helseforetakene kan dekke 
økte kostnader som følge av virusutbruddet og trappe opp igjen til mer normal 
pasientbehandling samtidig som beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og 
smittevernhensyn ivaretas. De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtet 17. april bedt om å 
starte opptrapping til mer normalt drift. Foretaksmøtet viste til at Stortinget skal behandle Prop. 
117 S (2019–2020) 19. juni 2020, og at det tas forbehold om denne. 
 
Foretaksmøtet viste til at situasjonen fremdeles er usikker. Regjeringen vil følge utviklingen i de 
regionale helseforetakenes utgifter og inntekter nøye videre og ved behov komme tilbake til 
Stortinget med bevilgningsforslag. Det forutsettes samtidig at sykehusene nå går tilbake til mer 
normal drift. Det kan legges til grunn at det vil bli gitt kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte 
inntekter til og med mai måned. 
 
- Foretaksmøtet la til grunn at de regionale helseforetakene innretter virksomheten innenfor 

økonomiske rammer og krav som gjelder for 2020.  
 
Tiltakspakke for oppgradering av sykehusbygg og utgifter til smittevernutstyr og legemidler mv. 
Foretaksmøtet viste til Prop. 127 S (2019–2020) om økonomiske tiltak i møte med 
virusutbruddet. I proposisjonen foreslås det blant annet en tiltakspakke for oppgradering av 
sykehusbygg som en del av tiltakene for å bidra til økt sysselsetting. Det er foreslått satt av 500 
mill. kroner til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og 
digitale løsninger i sykehus. Dette skal være tiltak som kommer i tillegg til ordinære planer.  
Tiltak med høy arbeidskraftinnsats som kan igangsettes raskt skal prioriteres. Det skal 
rapporteres på tiltakene og sysselsettingseffekten. Med forbehold om Stortingets vedtak 
fordeles midlene som følger: 
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Helse Sør-Øst 270 mill. kroner 
Helse Vest 94 mill. kroner 
Helse Midt-Norge 72 mill. kroner 
Helse Nord 64 mill. kroner 
 
- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene fordele midlene i tiltakspakken for 

oppgradering av sykehusbygg til tiltak med høy arbeidskraftinnsats og som kan igangsettes 
raskt. Det skal rapporteres særskilt på midlene og sysselsettingseffekten. 

 
Foretaksmøtet viste til at det i Prop. 127 S (2019–2020) også er en omtale av fullmakten som er 
gitt til å pådra utgifter til smittevernutstyr og legemidler mv. Gjennom den fullmakten som er 
gitt, dekkes utgifter til innkjøp i både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. I proposisjonen er det foreslått en økt bevilgning på 4,8 mrd. kroner. Det er 
usikkerhet om utgiftene framover, og det varsles i proposisjonen at Regjeringen vil komme 
tilbake til Stortinget om videre bruk av fullmakten og bevilgningsmessige konsekvenser i løpet 
av 2020. 

8.4 IKT-utvikling og digitalisering 
 
Digital hjemmeoppfølging  
Foretaksmøtet viste til oppdrag gitt i foretaksmøtet 17. april, der de regionale helseforetakene 
blant annet ble bedt om å ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling der det er 
mulig. Foretaksmøtet ba om at det arbeides med løsninger for digital hjemmeoppfølging som 
kan redusere behovet for polikliniske kontroller. Det pågår et arbeid i Direktoratet for e-helse 
med å utrede og anbefale konsept for nasjonal datadelingsinfrastruktur for digital 
hjemmeoppfølging, der de regionale helseforetakene bes om å delta.  
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  
- innføre løsninger for digital hjemmeoppfølging som kan redusere behovet for polikliniske 

kontroller. 
- bistå Direktoratet for e-helse i det pågående arbeidet med å utrede og anbefale konsept for 

nasjonal datadelingsinfrastruktur for digital hjemmeoppfølging. 
 
Felles plan for modernisering av journalsystemene 
Foretaksmøtet viste til at det er viktig at de regionale helseforetakenes planer for strukturert 
journal, understøtter målbildet for helhetlig samhandling, jf. målene i én innbygger – én journal. 
Det foreligger ulike planer for overgang til strukturert journal i de regionale helseforetakene, og 
det er derfor behov for å utarbeide en felles strategi. Det bes om at Helse Midt-Norge leder dette 
arbeidet.  
 
Foretaksmøtet understreket videre betydningen av at Helse Vest RHF, Helse Nord RHF og Helse 
Sør-Øst RHF samarbeider om innføring av Dips Arena og kurveløsninger. Det skal legges til 
grunn et tidsløp for arbeidet med journalløsninger som muliggjør samhandling mellom 
helseforetakene og kommunene. Tidsløpet må derfor ses i sammenheng med veikartet for 
realisering av én innbygger - én journal. 
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  
- utarbeide en felles strategi for strukturert journal, herunder anbefaling om nivå på 

strukturering, bruk av felles standardisert språk og prioriterte fagområder. Helse Midt-Norge 
RHF bes lede arbeidet.  

 
Foretaksmøtet ba videre om at:  

Kommentert [HEA4]: Ikke videreført 
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- Helse Vest RHF, Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF skal samarbeide om innføring av DIPS 
Arena og kurveløsninger. Helse Sør-Øst RHF bes lede arbeidet. Det skal legges til grunn et 
tidsløp for arbeidet med journalløsninger som muliggjør samhandling mellom 
helseforetakene og kommunene.  
 

8.5 Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning 
under covid-19-pandemien  

Det vil bli lagt fram en beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under 
covid-19-pandemien. Beredskapsplanen er nasjonal, men skal som beslutningsverktøy også 
kunne anvendes lokalt og regionalt for å sikre riktige tiltak på rett nivå og til rett tid. I 
beredskapsplanen inngår en omtale av ansvarsforhold og beslutningsnivå, overvåking av 
smittesituasjonen samt aktuelle tiltak. 
 
- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene bidra i arbeidet med å følge opp 

beredskapsplanen for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien. 
 

8.6 Endringer i bioteknologiloven mv. 
Det vises til Stortingets behandling av endringer i bioteknologiloven mv. 26.5.2020. De fleste 
lovendringene gjelder fra 1. juli 2020 og departementet vil innen denne datoen informere 
nærmere om endringene. 
 
- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene bidra i arbeidet med implementering av 

endringene i bioteknologiloven mv. 
 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Reviderte krav og oppdrag legges til grunn for styrets arbeid i 2020. 
 
 
Protokolltilførsel fra Kirsten Brubakk, Lasse Sølvberg, Christian Grimsgaard (Helse Sør-Øst 
RHF), Bente Pilskog, Wenche Kristin Røkenes, (Helse Vest RHF), Tore Brudeseth, Anita Solberg, 
Lindy Jarosch-von Schweder (Helse Midt-Norge RHF), Sissel Alterskjær, Fredrik Sund og Kari B. 
Sandnes (Helse Nord RHF): 
 
”Vi anerkjenner det formidable arbeidet som er lagt ned av myndigheter, ledere og ansatte for å 
håndtere COVID-19 pandemien. Beredskapssituasjonen har forskjøvet ordinær aktivitet i 
sykehusene og svært mange pasienter har fått sin behandling utsatt. Dette må nå tas igjen ved økt 
aktivitet. 
  
I en årrekke har sykehusene håndtert aktivitetsvekst uten full-finansiering, og i mange enheter er 
pasientsikkerheten daglig under press som følge av for stor arbeidsbelastning og mangel på 
systemer som understøtter effektive arbeidsprosesser. Vi er bekymret for konsekvensene av 
ytterligere økt aktivitet innenfor ordinære rammer. Økt aktivitet forutsetter økte økonomiske 
rammer som også dekker kapitalkostnader og særskilte lønnskostnader knyttet til ekstra aktivitet.” 
 
 
Møtet ble hevet kl. 10.45. 
 
 
Oslo, 10. juni 2020 

Kommentert [HEA5]: Ikke videreført 
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Kommentert [HEA7]: Ikke videreført 
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Vedlegg til sak 8.1 Endringer i krav og oppdrag for 2020 i foretaksprotokoll 10. juni 2020 

Justert oppdragsdokument for 2020 
Departementet legger til grunn at håndteringen av covid-19 utbruddet vil påvirke de regionale 
helseforetakene sin evne til å nå mål og gjennomføre oppdrag for 2020. Departementet endrer derfor 
enkelte av målene i oppdragsdokumentet for 2020 og utsetter fristen for enkelte av oppdragene. Disse 
endringene framkommer i dette dokumentet. Det gis også enkelte nye oppdrag for 2020. Øvrige 
oppdrag og mål i oppdragsdokumentet 2020 videreføres. Departementet anerkjenner samtidig at 
håndteringen av covid-19 utbruddet vil kunne påvirke måloppnåelse og gjennomføring også for disse 
målene og oppdragene.  
 
Departementet understreker at de overordnede målene for spesialisthelsetjenesten gjelder, selv om 
enkelte konkrete mål for 2020 utgår. Målet om å redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen er særlig viktig i en situasjon der aktiviteten har gått ned grunnet covid-19 
utbruddet. Departementet viser til foretaksmøtet 17. april 2020, der de regionale helseforetakene ble 
bedt om å starte opptrapping til mer normalt drift i helseforetakene i tråd med etablerte 
prioriteringskriterier og utnytte ledig kapasitet hos private aktører. 

 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse 
 
Endringer i oppdragsdokumentet 2020: 
 
Mål 2020: 

• Målet om at gjennomsnittlig ventetid i 2020 skal reduseres sammenliknet med 2019 bortfaller.  
• Målet om å overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 (passert 

planlagt tid) bortfaller.  
• De regionale helseforetakene skal øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 

måneder i andre halvår 2020, sammenliknet med andre halvår 2019, målt ved indikatoren 
planleggingshorisont. Det opprinnelige målet om å øke andelen planlagte episoder med tildelt 
time de neste 6 måneder i hele 2020, sammenliknet med 2019, bortfaller. Tidligere stilt krav 
om at det skal være planleggingshorisont for bemanning og timetildeling på poliklinikker på 
minst 6 måneder gjelder fortsatt. 

  
Andre oppgaver 2020: 
Ingen endringer. 
 
Nye oppdrag:  

• De regionale helseforetakene skal påse at helseforetakene gjennomfører tiltak som har 
dokumentert effekt på kapasitetsutnyttelse og unødvendig venting innen poliklinisk 
behandling. Det legges til grunn at disse tiltakene gjennomføres for all poliklinisk behandling, 
med mindre særskilte forhold tilsier noe annet. Det tas et generelt forbehold om at 
beredskapsarbeidet kan forsinke eller forstyrre gjennomføringen av tiltakene. Tiltakene skal 
bl.a. inkludere: 

o Innføring og bruk av digitale skjemaer og verktøy for å innhente nødvendig 
informasjon fra pasientene før oppmøte til time.   
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o Ta i bruk video- og telefonkonsultasjoner med sikte på opprettholde omfanget av slike 
konsultasjoner etter hvert som aktiviteten normaliseres.  

o Fastsettelse av måltall på det enkelte helseforetak for bruk av digitale skjemaer, 
video– og telefonkonsultasjon og digital hjemmeoppfølging.  

 
• De regionale helseforetakene skal innen 1. september 2020 gi departementet en felles 

vurdering av helseforetakenes kapasitet til å håndtere pasienter med fristbrudd. Kapasitet hos 
avtalespesialister, private og ideelle aktører skal inkluderes i vurderingen. Vurderingen skal se 
hen til oppdatert informasjon om smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet. Departementet 
viser til at Stortinget har vedtatt midlertidig lov om endringer i helseberedskapsloven, som gir 
hjemmel til å fastsette enkelte tilpasninger og unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven 
kapittel 2 fram til 1. januar 2021. I kgl. res. av 26. mai er det fastsatt at unntak fra pasientens 
rett til å få helsehjelpen uten opphold, om nødvendig fra privat tjenesteyter 
(fristbruddordningen), videreføres til 1. oktober. Vurderingen fra de regionale helseforetakene 
skal inngå som et beslutningsgrunnlag for ev. videreføring eller tilbakeføring av dette unntaket 
etter 1. oktober. 
   

2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
Endringer i oppdragsdokumentet 2020: 
 
Mål 2020: 
Ingen endringer. 
 
Andre oppgaver 2020: 

• Fristen for å levere en rapport om arbeidet med fremskrivinger og analyser innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, jf. oppdrag i revidert oppdragsdokument 
2019, utsettes til 1. mars 2021. 

 
Nye oppdrag:  

• Departementet viser til SINTEFs første rapport for evaluering av pakkeforløpene i psykisk 
helse og rus. De regionale helseforetakene skal legge funnene i rapporten til grunn for 
videreutvikling av arbeidet med registrering og tekniske løsninger knyttet til pakkeforløpene. 
De regionale helseforetakene skal også sørge for at brukerrepresentanter og 
erfaringskonsulenter involveres i forbedringsarbeidet og implementeringen av pakkeforløpene. 
 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Endringer i oppdragsdokumentet 2020: 
 
Mål 2020: 

• Det langsiktige målet om at andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være 
minst 75 pst. innen utgangen av 2023 opprettholdes, men rapportering til Helse- og 
omsorgsdepartementet utgår for 2020.  

Kommentert [HEA1]: Ikke videreført 

Kommentert [HEA2]: Ikke videreført 
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Andre oppgaver 2020: 

• Det vises til oppdrag om etablering av en landsdekkende lavterskeltjeneste og et helhetlig 
behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Fristen 
for etablering utvides til utgangen av 2020. 

• Det vises til oppdrag om å etablere et helhetlig behandlingstilbud for personer med 
kjønnsinkongruens. Fristen for etablering utvides til utgangen av 2020.  

• Det vises til oppdrag om å utarbeide en plan for ParkinsonNet og starte en nasjonal 
iverksetting i 2020. Arbeidet videreføres i Oslo og Rogaland. Plan for ytterligere innføring av 
ParkinsonNet i de fire regionene skal utarbeides innen utgangen av 2020. Det skal tas sikte på 
å innføre modellen i flere helseforetak innen 30. juni 2021. 

• Det vises til oppdrag i 2020 om at de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-
Øst RHF, skal legge til rette for bruk av molekylære tester, genpaneler og biomarkører i 
forskning og klinisk praksis og samordne nasjonal infrastruktur for persontilpasset medisin til 
forskning og klinikk. Oppdraget videreføres med følgende presisering: Det forutsettes at 
universitetene involveres i arbeidet der det er relevant. 

 
Utredningsoppdrag: 

• Det vises til oppdrag om å utrede og implementere ordninger for midlertidig innføring og 
revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset 
medisin i tjenesten. Ny frist for oppdraget settes til 1. juni 2021. 

 
Nye oppdrag: 

• De regionale helseforetakene skal følge opp kompetanse- og ressursbehov dokumentert i 
rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem" 
i utvikling av fødeinstitusjonene. 

• De regionale helseforetakene skal i samarbeid utrede etablering av et nasjonalt servicemiljø 
med regionale noder for nasjonale tjenester og nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk 
etter modell fra kvalitetsregistre, med mål om etablering i løpet av 2021. Servicemiljøet bør på 
egnet måte være samordnet med nasjonale og regionale støttefunksjoner for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 

• De regionale helseforetakene skal i samarbeid utarbeide et harmonisert nasjonalt 
internopplæringsprogram for sykepleie i intensivbehandling av covid-19 pasienter. 
Internopplæringsprogrammet skal bestå av læringsmål for denne typen intensivbehandling. 
Frist for ferdigstilling er 1. oktober 2020. 
 

4. Nasjonal helse- og sykehusplan 
Endringer i oppdragsdokumentet 2020: 
 
Ingen endringer. 

Kommentert [HEA3]: Ikke videreført 
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