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Styresak 66-2011

Regional anskaffelse av radiologiske tjenester
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Sakspapirene var ettersendt.
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, tredje ledd.

Møtedato: 21. og 22. juni 2011
Arkivnr.: 131 2010/925

Saksbeh/tlf: Eriks Skjemstad/Erling Bang

Styresak 67-2011

Tertialrapport nr. 1-2011

Dato: 16.6.2011

Sakspapirene var ettersendt.

Denne saken har som formål å gi en status for Helse Nord pr. 1. tertial 2011 på økonomi,
bemanning, kvalitet og aktivitet som en oppfølging av oppdragsdokumentet og protokollen fra
foretaksmøte i Helse Nord RHF.
Generelt viser ventetider i stor grad en positiv trend i starten av 2011, med unntak av
voksenpsykiatrien, der det er noe økning i ventetidene. For en del av kvalitetskriteriene er det
også positiv utvikling, men adm. direktør mener at det er fortsatt behov for å følge noen av de
tettere opp. Blant dette er andel epikriser sendt innen sju dager, som på landsbasis viser en
økning, mens det i Helse Nord har ligget på samme nivå i lengre tid.
Sammenlignet med Helse Nords eget økonomiske resultatkrav er regnskapet for april 2011
2,8 mill kroner dårligere enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat som ligger 15,7
mill kroner bak budsjett.
Helse Nord har fått kompensert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetninger for
2011 gjennom revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i mai 2011. Dette behandles i
Stortinget i juni 2011. Vi viser til styresak 79-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett
2011 – nr. 3. Effekten av reguleringen kommer i først i juni 2011.
Adm. direktør er bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF, som er det
helseforetaket som har det største avviket i foretaksgruppen. Byggeprosjektet ved
Nordlandssykehuset HF tilsier også at det der er en risiko for økte kostnader i forbindelse med
driftstilpasninger under byggeperioden utover året.

Tabell: Regnskap, budsjett og avvik april 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år

Helse Nord har 252 flere månedsverk i de fem første månedene av 2011 enn samme periode i
2010. Månedsverksutviklingen viser et markant høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse
Finnmark HF.
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Pr. april 2011 viser tall fra Norsk Pasientregister (NPR) en ventetid på 70 dager for elektive
pasienter som er behandlet i denne perioden.
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fire første månedene i år enn i fjor. Det er en svak
økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske
konsultasjoner.
Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten samtidig som
ventetiden går ned. Dette er en ønsket utvikling etterlyst ved flere anledninger, herunder i
styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 692010 behandlet i styremøte, den 20. oktober 2010.
Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere
nivå enn samme tid i fjor. Dette følges opp overfor helseforetakene.
Mange av kvalitetsindikatorene rapporteres et tertial på etterskudd siden tallene fra Nasjonalt
pasientregister har denne forsinkelsen på grunn av kvalitetssikring. Andelen epikriser sendt
innen sju dager viser i 3. tertial 2010 en andel på 61,4 %. Dette er omtrent samme nivå som
tidligere år.
Medbestemmelse
Tertialrapport nr. 1-2011 drøftes med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i
Helse Nord RHF, den 21. juni 2011. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli lagt frem ved
møtestart.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2011 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp kvalitetskriteriene, spesielt epikrisetid, ventetid,
fristbrudd og kreftbehandling.
3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene.
4. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i aktuelle
helseforetak.

Bodø, den 16. juni 2011

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Tertialrapport nr. 1-2011

Utrykte vedlegg:

Drøftingsprotokoller og protokoller fra AMU-behandling i HF-ene
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Oppsummering av utvikling
I henhold til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) økonomiske resultatkrav ligger Helse
Nord godt foran kravet. Sammenlignet med Helse Nords eget resultatkrav er regnskapet for
april 2,8 mill kroner dårligere enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat som ligger
15,7 mill kroner bak budsjett.
Helse Nord har fått kompensert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetninger for
2011 samt økt pris- og lønnskompensasjonen for 2011 gjennom revidert nasjonalbudsjett, som
ble lagt frem i mai 2011. Revidert nasjonalbudsjett behandles i Stortinget i juni 2011. I den
forbindelse vises også til styresak 79-2011 Justering av økonomiske rammer
budsjett 2011 – nr. 3. Effekten av reguleringen kommer først i juni. Her legges det opp til at
det kun er RHF-budsjettet som skal justeres, siden helseforetakene har fått kompensert for
økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetninger tidligere i år.
Adm. direktør er bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF, som er det
helseforetaket som har det største avviket i foretaksgruppen. Byggeprosjektet ved
Nordlandssykehuset HF (NLSH) tilsier også at det er en risiko for økte kostnader i forbindelse
med driftstilpasninger under byggeperioden utover året.
Helse Nord har 252 flere månedsverk i de fem første månedene av 2011 enn samme periode i
2010. Månedsverksutviklingen viser et markant høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse
Finnmark HF. Dette er en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010. Dette gjelder spesielt
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Adm. direktør har spesielt fokus på oppfølging
av bemanningssituasjonen i helseforetakene. Det er planlagt en økning i helseforetakene, men
totalt sett er økningen større i bemanning enn hva budsjettøkningen kompensert for
lønnsoppgjør er. Helse Finnmark HF har budsjettert med bemanningsreduksjon fra 2010 til
2011.
Pr. april 2011 viser tall fra Norsk Pasientregister (NPR) en ventetid på 70 dager for pasienter
som er behandlet i denne perioden. Tall fra DIPS og styringsportalen viser en ventetid på 73,5
dager for april 2011. Disse tallene ligger fortsatt over kravet i oppdragsdokumentet på 65
dager ved utgangen av året, men 1. tertial 2011 viser en positiv trend.
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fire første månedene i år enn i fjor. Det er en svak
økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske
konsultasjoner. Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset NordNorge HF. Dette er en sterkere vekst enn ønsket, og aktivitetsøkningen innen poliklinikk
følges opp for å avdekke om hvorvidt den skaper kapasitetsproblemer for andre
behandlingsmetoder pasienten går gjennom.
Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten samtidig som
ventetiden går ned. Dette er en ønsket utvikling etterlyst ved flere anledninger, herunder i
styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 692010 som ble behandlet i styremøte, den 20. oktober 2010.
Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere
nivå enn samme tid i fjor. Dette følges opp overfor helseforetakene. Tverrfaglig spesialisert
behandling av rusmisbruk viser også en nedgang. Dette er delvis knyttet til feilregistreringer,
men også knyttet til redusert kapasitet i januar og halve februar 2011 i Helse Finnmark HF.
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Mange av kvalitetsindikatorene rapporteres et tertial på etterskudd, siden tallene fra Nasjonalt
pasientregister har denne forsinkelsen på grunn av kvalitetssikring.
Andelen epikriser sendt innen sju dager viser i 3. tertial 2010 61,4 %. Dette er omtrent samme
nivå som tidligere år. Helse Nord har en stabil andel sendt innen sju dager, mens det på
nasjonalt plan har vært en økning til 73,4 %. Dette gjør at Helse Nord taper terreng. Fokuset
på epikrisetiden er sterkere nå enn det har vært tidligere, og det gjennomføres tiltak ved alle
helseforetakene. Kravet for andelen epikriser sendt innen sju dager er i 2011 skjerpet fra 80 %
til 100 %
Andelen korridorpasienter er 2,3 % i tredje tertial 2010. Dette er høyere enn i samme tertial i
2009. Det anses å være en risiko for å kunne oppleve økt andel korridorpasienter i forbindelse
med byggeaktiviteten ved Nordlandssykehuset Bodø.
Det jobbes aktivt med å øke kodekvaliteten innen psykisk helsevern og rus i regionen. Ved
innføringen av nytt pasientjournalsystem vil praksisen bli lagt om slik at systemet i større grad
skal støtte opp om pasientens behandling i henhold til LEAN-metodikk. Psykisk helsevern og
rus vil være de første fagområdene som impliseres i dette.
Ventetid på kreftbehandling har stort fokus i regionen og i media. Det jobbes på de fleste
helseforetakene med å redusere unødvendig ventetid. Tall for 2010 viser at medianventetiden
for kreftbehandlingen fortsatt er høy på enkelte områder, spesielt brystkreft ved UNN. Det
jobbes med pasientforløpsprosjekter på dette ved UNN. Et prosjekt innen lungekreft har
redusert ventetid til behandling betraktelig.
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Aktivitet
Somatikk

Tabell: Somatisk aktivitet Helse Nord pr. april 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. Kilde:
Analysesenteret Lovisenberg

Den somatiske aktiviteten for april 2011 er økt med totalt 4,6 % sammenlignet med samme
periode i fjor. Dette kommer primært fra en økning i polikliniske konsultasjoner. Veksten er
spesielt stor på UNN og NLSH.
Dagopphold poliklinikk har en nedgang på alle helseforetak, hvor Helgelandssykehuset HF
har den største nedgangen. Hovedårsaken er svingninger i antall dialysepasienter.
Heldøgnsopphold har en liten økning fra samme periode i fjor. NLSH, Helse Finnmark HF og
UNN viser en økning, mens Helgelandssykehuset HF har en liten reduksjon i
heldøgnsopphold. Økningen ved NLSH gjelder hode- og bevegelsesklinikken samt medisinsk
og kirurgisk ortopedisk klinikk.
Polikliniske konsultasjoner har en økning på 6,5 % sammenlignet med samme periode i fjor.
Det er en økning ved alle helseforetakene i foretaksgruppen. Hovedårsaken til denne
økningen skyldes at strålebehandlingen i år regnes med i det totale antall polikliniske
konsultasjoner, og at helseforetakene har iverksatt tiltak for å redusere ventelister.
Totalt sett vurderes det at veksten i polikliniske konsultasjoner er noe høy og det følges opp
om økningen kommer innenfor de riktige områdene. Dersom den polikliniske aktiviteten øker
for mye kan dette belaste andre funksjoner i foretaket som skaper flaskehalser.
Det er allikevel positivt at aktiviteten øker for å redusere ventetiden.

Psykisk helsevern
Trenden med økning i aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri fortsetter. Ventetiden
innen området er også på vei nedover. Aktivitetsøkningen er bred og det er økning hos alle
helseforetakene.
Det henvises til styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av
styresak 69-201, der det ytres bekymringer for ventetiden. Adm. direktør er fornøyd med at
aktiviteten nå tar seg opp, og ventetiden går ned.
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Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge jan-april 2011 sammenlignet med samme periode i 2010.

Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) for april 2011
viser en økning for samtlige områder sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt
positivt at den polikliniske aktiviteten øker med 7,2 % i forhold til samme tidspunkt i fjor.
For Helse Finnmark HF viser aktivitetstallene PHBU at antall polikliniske konsultasjoner
ligger over plantall og antall konsultasjoner for samme periode i 2010.
Aktiviteten ved Helgelandssykehuset HF innen PHBU vært bra i første tertial 2011, med 21,4
% økning sammenlignet med 2010, 10,6 % over plan. Også her er det avvik mot plantall ved
Ytre Helgeland. Sandnessjøen ligger godt foran 2010-nivå, men 23 % bak plantall.
Ved NLSH viser tallene innenfor PHBU at de går i positiv retning. Aktiviteten er høyere enn
plan med unntak av refusjonsberettigede konsultasjoner. Poliklinisk aktivitet har økt både i
Bodø og Vesterålen, men har gått ned i Lofoten. Nedgangen i Lofoten skyldes ledighet i
stillinger.
Ved UNN er aktiviteten innen PHBU økt sammenlignet med i fjor. Antall utskrivelser har økt
med 30 %, antall liggedøgn med 34 % og antall polikliniske konsultasjoner med 4 %. Selv om
aktiviteten er høyere enn 2010, er den fortsatt en god del lavere enn tilfellet var for de fire
første månedene i 2009.
Ved UNN er antall utskrivelser fra psykisk helsevern for voksne økt med 13 % fra 2010,
mens antall liggedøgn har økt med 1 %. Den polikliniske aktiviteten i psykisk helsevern for
voksne, som inkluderer indirekte konsultasjoner, har gått ned med 9 % sammenlignet med
2010. Noe av reduksjonen skyldes sannsynligvis etterregistreringer, men også vakante
stillinger. Stillingene er nå under tilsetting og det forventes økt aktivitet når stillingene er
besatt.
Ved NLSH er aktivitet innenfor psykisk helsevern for voksne gått ned i forhold til i fjor.
Antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er under plan. Utviklingen i
Vesterålen er særlig bekymringsfull, og det er iverksatt arbeid for å finne årsakene til denne
negative utviklingen. Styret i Nordlandssykehuset HF vil i juni 2011 bli forelagt en
handlingsplan for å få til økt aktivitet i voksenpsykiatrien.
Ved Helgelandssykehuset HF er poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for voksne økt
med 8,2 % sammenlignet med 2010. Aktiviteten er fremdeles 22,6 % lavere enn plantallene.
Aktiviteten for heldøgnsopphold følger nivået for 2010, men har økning i antall liggedøgn ut
over den generelle aktivitetsveksten. Det er imidlertid små tall.

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2011

Side 6 av 39

side 12

Dagbehandling har hatt en ønsket og planlagt vekst, men ytre Helgeland har et avvik på ca 40
% i forhold til plantallene. Veksten i poliklinikk er god, men samtlige enheter er bak
plantallene. Også her er utfordringen størst hos VOP Sandnessjøen og Brønnøysund,
henholdsvis minus 915 og minus 659 tiltak. Avvik fra plantall skyldes vakante stillinger i
forhold til det som var forutsatt, men også manglende oppnåelse av produktivitetsmål.
Ved Helse Finnmark HF er antall liggedøgn innen psykisk helsevern for voksne pr april 2011
over plantall og under tall for samme periode i 2010. Antall plasser ved døgnenhetene er
redusert med 15 i 2010 til 45 plasser. Antall polikliniske konsultasjoner ligger over plantall
for 2011, men noe under faktisk aktivitet i 2010. Årsaken er at det ikke har vært registreringer
ved psykoseteamet ved døgnenheten Tana. Psykoseteamet er under reetablering som Akutt
ambulant team ved VOP Tana og er i en oppstartingsfase.
Adm. direktør er noe bekymret over den negative aktivitetsutviklingen innen psykisk
helsevern for voksne og vil følge utviklingen nøye opp mot uviklingen i ventetider.

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere
UNN har en økning i antall liggedøgn, mens Helse Finnmark HF har en nedgang på grunn av
redusert kapasitet i januar og halve februar 2011.
Aktiviteten viser en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner med 22,1 % fra samme
periode i 2010. Dette er ved UNN. Det er feil i rapportering i LARiNord. Omfanget av
feilregistreringen er ikke helt klarlagt, men det vurderes som at det ikke er en reell nedgang i
behandlingen.
Data for aktivitet på rusbehandling kommer fra systemet Rusdata. Dette er ikke velegnet som
styringssystem. Det vil bli byttet ut i tiden fremover og senest ved innføring av nytt
elektronisk pasientjournalsystem i løpet av de neste par årene.

Tabell: Aktivitet TSB jan-april 2011 sammenlignet med samme periode i 2010.

Samlet i Helse Nord er antallet utskrevne pasienter fra døgnbehandling for april 2011 økt med
64,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at flere pasienter får tilbud om
døgnbehandling. En ny døgnavdeling med åtte døgnplasser ble åpnet i Mo i Rana ved
Helgelandssykehuset HF i mai i år, som vil kunne levere tall til Tertialrapport nr. 2-2011.
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Kvalitet
Fra 2011 skal ventetid og fristbrudd rapporteres månedlig til Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD). Disse indikatorene har fått stadig større oppmerksomhet, siden oppdragsdokumentet
for de regionale helseforetakene for 2011 krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65
dager og at fristbrudd ikke skal forekomme.
Helse Nord har ambisjoner om å bruke SAS-portalen til å overvåke og følge opp disse
kvalitetsindikatorene. Det er pr. dags dato flere rapporter i styringsportalen som omhandler
ventetid og fristbrudd, og dette området er i stadig utvikling. Disse kvalitetsdataene hentes fra
de kliniske systemene i Helse Nord. Siden de offisielle tallene gjennomgår en vasking hos
NPR, og ventelistetallene hentes ut før all registrering er gjennomført, vil det forekomme
noen små forskjeller i disse dataene i forhold til data fra våre egne systemer. Det skal dog ikke
være vesensforskjell, og trender og utvikling skal være de samme.
Kliniske systemer har tradisjonelt sett ikke vært brukt mye til styring. Dette innebærer at det
må ryddes i kvaliteten på disse dataene. Økt fokus på kvalitetsdata krever en større
oppmerksomhet på alle leddene i systemene fra registrering til sluttrapporter og tolking.
I foretaksgruppen foregår det både kortsiktig og langsiktig arbeid for å rydde opp i systemene
for å kunne gi korrekte og omforente styringsdata.

Figur: Gjennomsnittlig ventetid Helse Nord i 2011 fordelt på område
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Ventetider, pasientforløp og fristbrudd
Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen somatikk

Figur: Gjennomsnittlig ventetid somatikk for Helse Nord.

Generelt gjøres det et meget godt arbeid i helseforetakene for å redusere ventetidene og unngå
fristbrudd.
I Helse Finnmark HF er gjennomsnittlig ventetid innenfor somatikk på 91 dager.
Ventetiden for avviklede pasienter ved UNN er 85 dager i gjennomsnitt. Dette er en nedgang
på 12 døgn i forhold til samme tidspunkt i 2010, men likevel fortsatt et høyt nivå. Et fåtall
pasienter trekker opp gjennomsnittet, median ventetid er stabil på mellom 55 og 65 dager hele
det siste året. UNN har lengst ventetid på hånd- og plastikkirurgi.
Ved Nordlandssykehuset HF er det gjort et omfattende arbeid 1. tertial 2011 med rydding i
ventelistene og tiltak for klinikker med særlige utfordringer på ventetider.
Helgelandssykehuset HF gjør et omfattende arbeid i hele helseforetaket for å redusere
ventetidene. Blant dette er sterkt ledelsesmessig fokus, rydding i ventelistene, forbedring av
rutiner, kartlegging av fagområder med særlige utfordringer m. m.
Ventetiden for rettighetspasienter er redusert fra 65 dager i 2010 til 59 dager 1.tertial 2011.

Fristbrudd
Andelen fristbrudd er redusert i perioden. Det er heftet noe usikkerhet rundt tall for tidligere
år, men i løpet av 1. tertial 2011 er dette redusert til 15,7 % i april. Helse Nords styringsportal
viser en ytterligere nedgang.
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Oppryddingen i ventelistene ved sykehusene gjør også at kvaliteten på disse tallene blitt
bedre.
Helse Vest RHF har innført et e-læringsprogram på prioriteringsveilederne for å skape en mer
ensartet praksis på rettighetstildeling. Dette vil bli fulgt opp i Helse Nord.
Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien

Figur: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter BUP 1. tertial 08 – 11

Under er tall for 1. tertial 2011:

Tabell: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien januar - april
2011 og hittil i år i 2011. Kilde NPR

For nærmere redegjørelse om ventetider for PHBU vises det til styresak 73-2011 Ventetider i
barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av tiltak – oppfølging av styresak 111-2010.
Samlet for Helse Nord er situasjonen forbedret fra 1. tertial 2010, men det er ikke en
tilstrekkelig endring. Gjennomsnittlig ventetid i Helse Nord i PHBU er redusert fra 89 dager
1. tertial 2010 til 68 dager 1. tertial 2011. Spesielt positivt er det med nedgangen i ventetiden
for de med rett til nødvendig helsehjelp som er redusert fra 96 dager 1. tertial 2010 til 69
dager 1. tertial 2011. Helseforetakene arbeider med å iverksette ulike tiltak for å redusere
ventetiden og bedre datakvalitet. Det generelle fokuset på å redusere ventelistene ser ut til å
ha gitt resultater, men målet er en ytterligere bedring (< 65 dager).
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Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen voksenpsykiatrien

Figur: Ventetid avviklede pasienter innen voksenpsykiatrien

Tabell: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet pasienter innen voksenpsykiatrien januar - april 2011 og
hittil i år i 2011. Kilde: NPR

Samlet for Helse Nord er den gjennomsnittlige ventetiden ordinært avviklet innen psykisk
helsevern for voksne for april 2011 på samme nivå som 1. tertial 2010, men har fra 1. tertial
2009 hatt en nedgang fra 62 dager til 57 dager 1. tertial 2011. Tabellen over viser at
ventetiden varierer fra måned til måned. Det kan skyldes vakante stillinger, sykefravær og
utdanningspermisjoner.
Ser vi dette i sammenheng med aktiviteten, vises det at ventetiden er høyere enn den tidligere
har vært, samtidig som aktiviteten har gått ned.
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Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen tverrfaglig spesialisert
behandling av rusmiddelmisbrukere (TSB)

Figur: Ventetid for pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Under er ventelistetall for 1. tertial 2011

Tabell: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling av
rusmiddelbrukere januar - april 2011 og hittil i år i 2011. Kilde:NPR

Den samlede ventetiden innen TSB i Helse Nord viser en fin utvikling fra i overkant av 140
dager i 2009 til 80 dager i april 2011.
Økning i behandlingskapasiteten som følge av ombygging og omstilling innen TSB og
pågående anskaffelse av flere private TSB-behandlingsplasser for inntil 20 mill kroner vil
bidra til en ytterligere kapasitetsøkning.
I tillegg har omfattende omstilling ved UNN, ombygging ved Nordlandsklinikken samt
nybygg i Mo i Rana resultert i at det i dag er 26 avrusningsplasser i Helse Nord. Tallet vil til
høsten øke til 34, når ny enhet i NLSH er ferdigstilt. Det forventes at økningen i
behandlingskapasiteten skal gi flere behandlingstilbud og en betydelig reduksjon i ventetider.
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Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker
Mål: 100 %.
Prosentandelen ventetider som er oppdatert er forbedret i 2011. NLSH rapporterer en
forbedring fra 58 % i januar 2011 til 94 % i februar og 95 % i mars.
Pr. utgangen av mars 2011 var gjennomsnittet for Helse Nord 87 %.
Fritt sykehusvalg har informert om at de fra april 2011 vil fjerne ventetider som ikke er
oppdatert fra nettsiden. Vedkommende avdeling må kontakte informasjonstelefonen for å få
den aktivert igjen.
Andel pasienter innen BUP som er vurdert innen 10 dager
Mål: 100 %.

Figur: Andel under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser som har fått vurdert henvisningen innen 10
virkedager 2008 - 2010

Tabell: Andel under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser som har fått vurdert henvisningen innen 10
virkedager 3. tertial 2010 sammenlignet med 3. tertial 2008 og 2009.

Tabellen viser samlet for Helse Nord andelen som er under 23 år med psykiske eller
rusrelaterte lidelser som har fått vurdert henvisningen innen 10 virkedager. Denne viser en
reduksjon fra 3. tertial 2009 fra 92,6 til 89,2 i 3. tertial 2010. Måltallet er 100 %.
Helse Finnmark HF har her den største utfordringen. Rapporteringen fra NPR ligger ett tertial
i etterkant. I første tertial 2011 er ventetiden for BUP i Helse Finnmark HF gått ned. Dette
antas å få en positiv effekt for denne variabelen.
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Andel rettighetspasienter som gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk
helsevern og TSB for personer under 23 år.
Mål: 100 %.

Figur: Andelen barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser som er tatt til helsehjelp innen
65 virkedager

De vises til styresak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av
tiltak – oppfølging av styresak 111-2010, hvor tiltak som er iverksatt og tiltak skal iverksettes
for å redusere ventetiden, er tatt opp.
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Kvalitet og pasientsikkerhet
Andel epikriser sendt ut innen en uke
Mål: 100 %.

Tabell: Andel epikrise sendt innen 7 dager etter utskrivning fra somatisk institusjon. 1.tertial 2009 – 3. Tertial
2010. Kilde: NPR

Helse Nord ligger pr. 3.tertial 2010 ca 12 % under landsgjennomsnittet på epikrisetid, og
betydelig under kravet om 100 % innen en uke. Mens landet for øvrig har hatt en jevn økning
de siste to årene, har ikke Helse Nord hatt en merkbar endring.
NLSH har nylig vedtatt å innføre epikrise ved utskriving (EVU) ved alle klinikker. Også i de
andre helseforetakene er det fokus på tiltak, men fortsatt er det grunn til bekymring over
status på denne indikatoren, og om Helse Nord når målet om 100 % i løpet av 2011.
Nordlandssykehuset HF har bestilt og produksjonssatt en overvåkningsrapport som viser
restanser i arbeidsflyt for epikriser, altså en rapport for å identifisere flaskehalser.
Helgelandssykehuset HF jobber med å koordinere oppfølgingen av epikrisetid bedre.
UNN skal gjennomføre et prosjekt, hvor de ser på hele flyten ved epikriser, og starter et
pilotprosjekt til høsten.
Helse Finnmark HF har en positiv utvikling ved Klinikk for psykisk helsevern og rus.
Andel korridorpasienter
Mål: 0.

Tabell: Andel korridorpasienter. 1.tertial 2009 – 3. Tertial 2010. Kilde NPR

Det generelle inntrykket er at Helse Nord fortsatt ikke har tiltak som sikrer at situasjonen vil
endres i 2011. Det er fortsatt NLSH og UNN som har flest korridorpasienter. Ved UNN er det
syv poster som står for 70 % av korridordøgnene. Ingen spesielle tiltak er iverksatt, i påvente
av bygging av ny A-fløy.
Ved NLSH er det Medisinsk Klinikk som har de største problemene. Forholdene er belastende
både for pasienter og personell. Tiltak er under vurdering. Under byggeprosessen av sykehus i
Bodø vil risikoen for å kunne få korridorpasienter øke.
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Psykisk helsevern
Andel tvangsinnleggelser, ratejustert for befolkning i opptaksområdet
Mål: Ned.
Andelen innleggelser ved NLSH i 1. tertial 2011, der det ble brukt tvang er 10,6 %, mens det
ved UNN er 21,7 %. Nordlandssykehuset HF har en liten nedgang fra forrige tertial, mens
UNN ligger på omtrent samme nivå. Dette utgjør 64,8 tvangsinnleggelser pr. 100 000
innbyggere. Dette er en liten økning fra samme periode i 2010.
Helse Nord RHF opprettet i november 2010 en arbeidsgruppe, som fikk i oppgave å utarbeide
en regional plan for Redusert og riktig bruk av tvang. Arbeidsgruppen leverer plan for
Redusert og riktig bruk av tvang – Tiltaksplan 2012- 2015 til Helse- og
omsorgsdepartementet innen 15. juni 2011. Helse Nord RHF har initiert og fått utarbeidet en
rapport om Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 – 2010 – kartlegging av
døgnopphold og registreringspraksis. Kartleggingen ligger til grunn for arbeidet med planen
for redusert og riktig bruk av tvang i Helse Nord.
Når planen har vært på omfattende høringsrunde, behandlet i bl.a. Regionalt brukerutvalg, i
styret i Helse Nord RHF, vil arbeidet med å implementere tiltakene i helseforetakene og RHFet, til beste for befolkningen og fagmiljøene i Nord-Norge fortsette.
Helse Nord RHF vil følge med tallene for tvang.
Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern barn og unge
Mål: 100 %.
Dette er en ny variabel i rapporteringen. Her har vi bare data for 2010. Andelen pasienter hvor
det er registrert hovedtilstand er 61,8 % for Helse Nord mot 64 % for hele landet. Helse Nord
ligger omtrent på samme nivå som de andre regionale helseforetakene, men lavere enn
landsgjennomsnittet samt Helse Vest og Helse Sør-Øst.
Datakvalitet innen psykisk helsevern har fått større oppmerksomhet den siste tiden enn det har
hatt tidligere. De kliniske systemene for Barne- og ungdomspsykiatrien og TSB har vært lite
egnet for styring og oppfølging. I innføring av nytt pasientjournalsystem vil disse to
fagområder stå først i køen på implementering, der systemet skal støtte opp om gode
prosesser i behandlingen.
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Datakvalitet lovgrunnlag psykisk helsevern voksne
Mål: 100 %
Dette er en ny variabel i rapporteringen, så her har vi bare data for 2010. Andelen registrert er
89,3 % for Helse Nord mot 71,8 % for hele landet. Helse Nord ligger på høyde med de beste i
landet. Spesielt gjelder dette Helgelandssykehuset HF som har hele 96,6 %.
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Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern voksne
Mål: 100 %.
Her har vi bare data for 2010. Andelen registrert er 69,5 % for Helse Nord mot 73,4 % for
hele landet. Helse Nord ligger her lavest i blant regionene.

Kreftbehandling
Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft
Mål: Ned.

Tabell: Tid fra henvisning til første behandling for tykktarmkreft 2010. Kilde NPR

Dette er en ny variabel. Vi har ikke tall for mer enn 2010 og kan derfor ikke presentere en
tidsserie.
Medianventetiden for Helse Nord ligger tre dager over median for hele landet.
Nordlandssykehuset HF jobber med å optimalisere henvisningsrutinene for å kunne redusere
unødvendig ventetid. Her settes det nå en grense oppad på tre uker fra mottatt henvisning til
behandling er iverksatt. Det utredes planer om et fasttrack-opplegg med et tidsrom til iverksatt
behandling på 2-3 uker.
Helgelandssykehuset HF har som mål å komme ned på 22 dager og ønsker å komme ned mot
to uker på sikt.
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Tid fra henvisning til første behandling lungekreft
Mål: Ned.

Tabell: Tid fra henvisning til første behandling for lungekreft 2010. Kilde NPR

Dette er en ny variabel, og vi har ikke tall for mer enn 2010.
Det er i 2010 gjennomført pasientforløpsprosjekt på diagnostisering av lungekreft ved UNN.
Tiden til første behandling er i halvert i prosjektet. Arbeidet med forbedring av pasientforløp
fortsetter.
Tid fra henvisning til første behandling brystkreft
Mål: Ned.

Tabell: Tid fra henvisning til første behandling for brystkreft.2010. Kilde NPR

Dette er en ny variabel, og vi har ikke tall for mer enn 2010. Her foregår behandlingen kun
ved Nordlandssykehuset HF og UNN.
Tallet er ganske lavt, spesielt for Nordlandssykehuset HF, og potensialet for ytterligere
reduksjon anses på kort sikt til å være begrenset. Det ligger også en sårbarhet i at hvis én
nøkkelperson slutter eller faller ut pga. sykdom, vil tiden kunne bli midlertidig lengre.
Dette er variabler som har stor oppmerksomhet, både innad i foretaksgruppen og i media.
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Personal
Bemanning

Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk jan – mai 2010 og jan -mai 2011, samt endring fra 2010 til 2011

Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar til mai 2011. Deler av utlønning i mai 2011
har påvirkning på aprilresultatet, og disse dataene er tatt med.
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse Finnmark HF,
sammenlignet med samme periode i 2010. Veksten er en fortsettelse av trenden fra slutten av
2010. Dette gjelder spesielt UNN. Helse Nord RHF har spesielt fokus på oppfølging av
bemanningssituasjonen i helseforetakene.
Det er planlagt en økning i helseforetakene, men totalt sett er økningen i bemanning større
enn hva budsjettøkningen kompensert for lønnsoppgjør er. Helse Finnmark HF har budsjettert
med en reduksjon i bemanningen fra 2010 til 2011.
Det vises til detaljert oversikt over bemanningsøkning i styresak 48-2011 Økonomirapport nr.
3-2011 som viser bemanningsøkningen i første tertial 2011 sammenlignet med første tertial
2010. Økningen i gjennomsnittlig månedsverk kommer i hovedsak på fastlønnede. Dette betyr
at det er ansatte som går på fastlønn og ikke bare på overtid og timelønn.
Bemanningsøkningen i første tertial er på 2,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Ser
vi dette mot økningen i lønnskostnader eksklusive innleie og pensjon på 7,5 % og en
forutsetning om 3,5 % lønnsøkning, ser vi en reallønnsvekst på i overkant av 1,5 %. I denne
beregningen er det noe usikkerhet på grunn av litt forskjellige perioder på lønnskostnader og
lønnsutbetalinger, men i endring av fordeling på stillinger ser vi en økning på antall leger,
sykepleiere og administrativt personell, mens de lavere lønte hjelpe- og barnepleierne har en
reduksjon.
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UNN har planlagt en økning på 100 månedsverk som følge av nye funksjoner og ved at de
besetter vakante stillinger spesielt innen psykiatri. Av disse 100 månedsverkene er rundt 70
besatt. Dette ses i sammenheng med omdisponering av midler internt i helseforetaket. UNN
har størst økning på klinisk personell.
Helse Finnmark HF er det eneste foretaket som totalt sett ikke har økt bemanningen de første
fire månedene sammenlignet med samme periode i 2010. I utlønningen i mars, april og mai
2011 har derimot også Helse Finnmark HF litt økning i bemanningen.
Helgelandssykehuset HF har en økning innen somatikk, blant annet knyttet til en
sykepleierpool. Det er også noe økning på pasientreiser. I tillegg bemanner
Helgelandssykehuset HF opp i forbindelse med rusenheten på Mo i Rana. Denne
oppbemanningen er satt i gang, men ikke fullt implementert 1. tertial.
Nordlandssykehuset HF påpeker at som et resultat av lønnsforhandlingene på slutten av 2010
ble turnusene endret for sykepleiere. Nytt uketimetall for denne gruppen har medført et økt
behov for bemanning for å få turnusene til å gå rundt. I tillegg må en se
månedsverkutviklingen i sammenheng med innleie fra firma. Årsakene til økt innleie er blant
annet det store trykket på medisinsk og kirurgisk/ortopedisk klinikk som har hatt stor økning
antall korridorpasienter i vinter.

Figur: Antall månedsverk 2009 til mai 2011

Tiltak for reduksjon av ufrivillig deltid
For oppfølging av reduksjon av ufrivillig deltid viser vi til styresak 60-2011/5 Reduksjon av
deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet og styresak 76-2011/4 Reduksjon av deltid i
foretaksgruppen – oppfølging av styresak 60-2011-5.
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Sykefravær

Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor

Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer.
Totalt sykefravær i Helse Nord for perioden januar-mars 2011 viser en økning sammenlignet
med samme periode i fjor. Det er særlig fravær mellom 17 dager og 56 dager som har hatt en
størst økning. En forklaring kan være at influensasesongen rammer hardere i 2011 enn 2010.
I mars 2011 er sykefraværet 1,0 % høyere enn for mars 2010. Her er det meste av fraværet
kommet på fravær over 56 dager.
Det arbeides langsiktig og godt med sykefraværet i helseforetakene. Det er viktig å se
resultater over tid, samtidig som man følger opp når fraværet øker. Helseforetakene tar hele
tiden en gjennomgang av sitt sykefraværsarbeid. Som følge av økning så langt i år, vil
arbeidet evalueres.
Et fellestrekk er at man som følge av svineinfluensaen i 2009-2010 gjennomførte omfattende
vaksinering samt hadde et meget sterkt fokus på hygiene. I etterkant av epidemien var det
også viktig for alle å være friske og i arbeid. Etter som tiden går, vil rutiner og holdninger hos
den enkelte gradvis senkes noe. Det er heller ikke gjennomført omfattende vaksineringer i
samme skala ved årets sesonginfluensa.
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Risikostyring
I protokollen fra foretaksmøtet er Helse Nord RHF pålagt å rapportere om styrets arbeid med
helhetlig risikostyring og internkontroll.
Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring som gir grunnlag for å identifisere, vurdere og
håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. Risikostyring tydeliggjør
sammenhengen mellom de målene helseforetakene i Helse Nord styrer etter og risikoer som
kan true oppfyllingen av disse målene.
Risikostyring er en aktivitet som understøtter Helse Nords verdier, spesielt ved at den skal
øke kvaliteten i styringen mot viktige mål, samt skape trygghet for at risikoen innen disse
områdene er akseptabel.
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-2009
Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord har adm. direktør satt overordnede mål for
risikostyring for 2011, jf styresak 141-2010/3 Risikostyring 2011 i foretaksgruppen –
overordnede mål. Disse målene ble satt ut fra de utfordringene som ble vurdert til å kreve
størst oppmerksomhet i 2011. Målene skal danne grunnlaget for helseforetakenes
risikostyring i 2011 og understøtter føringer i oppdragsdokumentet som sendes
helseforetakene i starten av 2011.
Målene som sendes ut i foretaksgruppen inneholder tre hovedmål med to til fire
underliggende delmål/kritiske suksessfaktorer (KSF).
Hovedmål 1
• Ventetiden skal ned for dem som i dag venter for lenge
Delmål/KSF hovedmål 1:
• Fristbrudd skal ikke forekomme.
• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 70 dager.
• Ingen må vente i over ett år på behandling.
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte pasientgrupper.
Ventetid og fristbrudd har en sentral plass i spesialisthelsetjenesten i 2011, og kravene i
statsbudsjettet for 2011 er innskjerpet i forhold til tidligere.
Hovedmål 2
• Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i forskrift om
internkontroll i sosial- og helsetjenester
Delmål/KSF hovedmål 2:
• Dokumentasjonen av rutiner og prosedyrer skal være innholdsmessig sikret og oppdatert.
• Økt bruk av DocMap blant ansatte og ledere.
Trygghet for at internkontrollen i Helse Nord er godt dokumentert og tilgjengelig for bruk er
viktig for å opprettholde pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenestene. Det er derfor vurdert
å ha en sentral rolle i 2011.
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Hovedmål 3
• Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett.
Delmål/KSF hovedmål 3:
• Aktivitetsnivået må styres for å oppnå budsjettert resultat.
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte områder.
Helse Nord står foran en rekke større investeringer, blant annet i medisinskteknisk utstyr og
sykehusbygg. For å kunne bære disse investeringene er Helse Nord avhengig av å ha et
driftsnivå på linje med budsjettet. Dersom Helse Nord ikke klarer økonomiske resultatmålene,
vil investeringer måtte utsettes.

Status i implementeringsarbeidet
Helse Nord har i inngangen av 2011 fortsatt arbeidet med implementeringen av helhetlig
risikostyring. Kursopplegget for helhetlig risikostyring har nå vært pilotert, og det har vært
gjennomført todagers kurs for risikokoordinatorer og andre som driver med målformulering,
styring og oppfølging i Helse Nord regionen. Kursene for lederne vil bli gjennomført i løpet
av 2. tertial 2011. Det er laget en kurspakke som er lagt ut på internettsidene til Helse Nord
RHF og helseforetakene i regionen.
Universitetssykehuset Nord Norge HF
HF-et har tidligere rapportert at helhetlig risikostyring skal implementeres som en naturlig del
av virksomhetsstyringen for 2011 og skal forankres i dialogavtalen mellom adm. direktør og
den enkelte leder i direktørens ledergruppe. Risikostyring skal implementeres som en del av
oppfølging av dialogavtalene med klinikkene.
Pr. 1. tertial 2011har UNN gjennomført separate risikovurderinger av ulike systemer som
tiltakspakker for økonomisk styring, informasjonssikkerheten, tekniske systemer og på
virkningen av kvalitetssystemet. Det arbeides med implementeringsplaner for å innføre
risikostyring på flere nivåer.
Nordlandssykehuset HF
HF-et har nå under implementering anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring.
Ledelsesprosessene skal være etablert som gjennomgående rutiner fra direktør og ned på
laveste nivå i organisasjonen i forkant av den varslede revisjonen annet halvår 2011.
Ledelsesprosessene som nå er under etablering skal sikre at overordnede mål og planer legger
føringer for de underordnede områdene, og at en samlet ledelse fører kontroll med
virksomheten i tråd med krav til internkontroll. Under ledelsens gjennomgang av
internkontrollen skaffes overblikk over risikobildet, det tas beslutninger om forbedringer og
handlingsplaner utarbeides. Direktøren har gjennomført sin gjennomgang med hver enkelt
klinikk i mai. De månedlige oppfølgingsmøtene med klinikkene startet også opp i mai.
Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til å sikre god kvalitet og til kontinuerlig
kvalitetsforbedring, samt at arbeidet gjennomføres i samsvar med gjeldende regler og
rutiner. En åpen rapporterings- og meldekultur vektlegges, slik at feil kan forebygges og
videre bidra til at Nordlandssykehuset HF utvikles som en lærende organisasjon. I forhold til
risikostyring innebærer dette åpen og ærlig kommunikasjon og en god meldekultur i det
daglige arbeidet, inkludert involvering av brukere og tillitsvalgte.
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En slik forming av holdninger og kultur tar tid og forutsetter at en samlet ledelse tar grep om
lederskapet for å gå i ønsket retning. Dette arbeidet er i gang.
Interne revisjoner og inspeksjoner skal bidra til at helseforetaket når sine mål og forbedrer den
løpende drift. Dette skal skje ved å evaluere og foreslå forbedringer i systemer og prosesser
for styring og kontroll, herunder risikostyring. Ledelsen skal påse at risikokartlegginger en del
av grunnlaget for de årlige revisjonsplanene. For tiden foregår utdanning av internrevisorer
for klinikker som ikke har dette på plass ennå.
I Nordlandssykehuset HF blir risikostyring benyttet som metodikk i arbeidet med
avvikshåndtering, endringskontroll, målstyring og risikokartlegging.
Styret i Nordlandssykehuset HF har vedtatt at DocMap skal tas i bruk fullt ut som
kvalitetssystem i NLSH, og at mål for arbeidet med kvalitetssystemet i DocMap skal være et
kvalitetssystem som skal fungere etter intensjonen og være et styringssystem som sikrer
kvalitet i pasientbehandlingen og ved neste eksterne revisjon i 2011, skal det ikke avdekkes
vesentlige mangler.
Helgelandssykehuset HF
HF-et har av kapasitetsgrunner utsatt ledelsens gjennomgang og oppfølging av årshjulet for
risikostyring i Helse Nord. Ledelsens gjennomgang er i skrivende stund påbegynt, men ikke
fullført.
Helse Finnmark HF
Foretaksledelsen i Helse Finnmark HF har gjennomgått målene Helse Nord RHF definerte for
2011. Helseforetaket utarbeidet en oversikt, der resultatet og innspill ble innarbeidet for
videre behandling i ledergruppen. Ledergruppen har i forbindelse med tertialrapportering tatt
en ny gjennomgang av de overordnede målene.
HF-et er godt fornøyd med utviklingen i første tertial knyttet til hovedmålene på ventetider og
arbeid med internkontroll. Når det gjelder budsjettbalanse, viser utviklingen i tertialet at
resultatet er dårligere enn budsjettert. Helseforetaket jobber med de kritiske suksessfaktorene
og tilhørende risikofaktorer, og har etablert avbøtende tiltak, der risikoen vurderes som
middels høy eller høy i forhold til sannsynlighet eller konsekvens på avvik fra hovedmålene
satt av Helse Nord RHF. Gjennomgang av arbeidet med avbøtende tiltak viser at man har
kommet i gang med de fleste tiltakene og forventer effekt av disse i løpet av året.
Sykehusapotek Nord HF
HF-et har ikke gjennomført risikovurderingene pr. 1. tertial 2011. Det er planlagt gjennomført
en gjennomgang av hovedmål 2 og 3 i løpet av juni 2011. Hovedmål 1 er ikke relevant for
Sykehusapoteket Nord.
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Oppfølging av risikovurderinger
Universitetssykehuset Nord Norge HF
UNN har igangsatt vurderinger av andre avviksmeldesystemer eller innføring av endring av
DocMap på bakgrunn av risikovurdering av systemets funksjonalitet.
UNN har identifisert 172 tenkelige trusler eller hendelser som omhandler bruk av
journalsystemer og personvernsikkerheten. Det er levert handlingsplaner for å sikre
personvernet til klinikksjefene.
Nordlandssykehuset HF
Hovedmål 1: Ventetiden skal ned for dem som i dag venter for lenge.
Nordlandssykehuset HF har totalt sett en positiv utvikling, når det gjelder gjennomsnittlig
ventetid. Alle klinikkene har en gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert
helsehjelp som ligger godt innenfor måltall.
Med bakgrunn i den relativt gode utviklingen siste måned vurderer foretaksdirektøren at det
er sannsynlig at Nordlandssyklehuset HF kan nå måltallet for gjennomsnittlig ventetid i
spesialisthelsetjenesten ned mot 65 dager ved utgangen av året for de aller fleste fagområder.
Alle klinikker skal jevnlig overvåke og rydde i sine ventelister.
Fra mai 2011 gjennomføres månedlige oppfølgingsmøter med hver klinikk. Utviklingen i
ventetid og fristbrudd har fokus i disse møtene, og data hentet fra Helse Nords styringsportal
blir benyttet. Regelmessig fokus på indikatoren antas å ha en positiv effekt.
Hovedmål 2: Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i
forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
Styret ga også sin tilslutning til arbeidet med å gi kvalitetssystemet i DocMap en struktur og
et innhold som er i overensstemmelse med anerkjente rammeverk.
Kvalitetssystemet er nå blitt strukturert i tråd med anerkjente rammeverk og de anbefalinger
som ble gitt av Deloitte i revisjonsrapporten i 2010.
Gjennom behandlingssystemet for avviks- og forbedringsmeldinger skal ansatte bidra i et
aktivt og strukturert forbedringsarbeid. Ny versjon av DocMap er bestilt, og implementering
er planlagt i andre halvår av 2011. Hele organisasjonen er involvert i arbeidet med å beskrive
dagens arbeidsprosesser. Arbeidet med å oppgradere innholdet i kvalitetssystemet er blitt gitt
høy prioritet.
Direktøren har oppnevnt et partssammensatt utvalg som for tiden arbeider med en ny rutine
for varsling av kritikkverdige forhold. Utarbeidelsen av de fleste sentrale foretaksrutiner er nå
ferdigstilt eller i sluttfasen. Rutinene for endringskontroll og risikostyring vil foreligge i
endelig i starten av juni.
Arbeidet med å beskrive arkivsystemet og definere alle krav til dokumentasjon i
helseforetakets prosesser er påbegynt. Utarbeidelsen av helseforetakets kvalitetspolitikk og
mål for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet er også godt i gang. Direktøren vurderer
situasjonen slik at helseforetaket vil ha alle disse prosessene på plass i løpet av året.
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Hovedmål 3: Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett.
Stort fokus på kvalitet og ressursbruk er viktige bidrag for å kunne levere et årsresultat i
henhold til kravet. Resultatet hittil i år viser et lite budsjettavvik. I prognosene for 2011 legges
til grunn at driften i løpet av året skal tilpasses i henhold til kravet, men det er noen
risikoområder knyttet til oppfylling av denne målsetningen: Byggeprosjektet, lønnsoppgjøret
og andre forhold som spiller inn. Nordlandssykehuset HF opplever i dag stort trykk i
etterspørselen, og dette har gitt seg utslag i korridorpasienter og økt innleie. Eksisterende
tilbud til kreftpasienter har ikke tilfredsstillende kapasitet og organisering, og tilpasning av
dette tilbudet kan kreve ressurser ut over budsjett.
Helgelandssykehuset HF
Status i oppfølgingsarbeidet av risikovurderinger fra Helgelandssykehuset HF var ikke
gjennomført, når rapporteringsfristen forelå. Ledelsens gjennomgang ble gjennomført 10. juni
2011.
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Helse Finnmark HF

Sykehusapoteket Nord HF
HF-et har ikke gjennomført risikovurderingene pr. 1. tertial 2011. Det er planlagt gjennomført
en gjennomgang av hovedmål 2 og 3 i løpet av juni 2011.
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Økonomi
Resultat

Tabell: Resultat i april 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011

Regnskapet for april 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 4,8 mill kroner, men et
negativt budsjettavvik på 2,8 mill kroner.
I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte pensjonskostnader utover
budsjettforutsetningene har Helse Nord nedjustert styringsmålet for 2011, tilsvarende økte
pensjonskostnader, til 120 mill kroner. Regnskapsresultatet i april 2011, justert for økte
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene, er på 15,6 mill kroner og hittil i år på 63,7
mill kroner. Hittil i år er det et imidlertid et negativt budsjettavvik på 15,7 mill kroner.
I tilknyting til revidert nasjonalbudsjett foreslås det at Helse Nord skal få økt basisrammen
med 203,4 mill kroner hovedsakelig som kompensasjon for økte pensjonskostnader utover
budsjettforutsetningene. Forslag til budsjettreguleringer ligger i styresak 79-2011 Justering av
økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 3.
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Driftsinntekter
Helse Nord har samlet inntekter på 26,9 mill kroner over budsjett pr. april 2011.
ISF-inntekter er samlet 49,9 mill kroner over budsjettet. Aktiviteten er høyere enn lagt til
grunn i budsjettene ved NLSH og UNN, noe som medfører også kostnader over budsjett.
Også polikliniske inntekter er høyere enn budsjettert (9 mill kroner, 10 %). Dette gjelder
lab/røntgen og fysioterapi, mens polikliniske inntekter innen psykisk helse og TSB er lavere
enn budsjettert.
Øremerkede inntekter er 17,3 mill kroner (23 %) lavere enn budsjettert. Dette vil isolert sett
motsvares av lavere kostnader enn budsjettert.

Driftskostnader
Driftskostnadene er 49,1 mill kroner over budsjett pr. april 2011. I tillegg er øremerkede
inntekter lavere enn budsjettert, noe som innebærer at avviket på kostnadssiden reelt sett er
større. Det er et betydelig merforbruk innen varekostnader (33 mill kroner, 8 %). Dette har
sammenheng med aktivitetsnivået, men alle helseforetakene har avvik, også de med ISFinntekter som budsjettert. Lønn og innleie er samlet marginalt over budsjett (4 mill kroner, 0,2
%).

Finansposter
Netto finansresultat er pr. april 2011 6,6 mill kroner bedre enn budsjettert. Med unntak av
UNN har alle helseforetakene bedre netto finansresultat enn budsjettert. UNN er imidlertid
det eneste helseforetaket (sammen med Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord RHF) med
netto finansinntekter.
Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i april måned og hittil i år pr.
helseforetak (mill kroner):

Helse Finnmark HF har i april 2011 et negativt budsjettavvik på 4,8 mill kroner og hittil i år et
negativt budsjettavvik på 15,7 mill kroner. Det negative avviket i april 2011 skyldes i all
hovedsak overforbruk på overtid og ekstrahjelp, vikarer og fastlønn. Blant problemområdene
er pasientreiser, der kostnadene øker på tross av at kostnad pr. reise går ned. Adm. direktør er
bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF og ser at situasjonen krever
økt oppmerksomhet for å kunne løses.
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UNN har i april 2011 et positivt budsjettavvik på 0,7 mill kroner og hittil i år et negativt
budsjettavvik på 3,8 mill kroner. Den positive utviklingen med hensyn til aktivitet og ISFinntekter fortsetter også i april 2011, mens gjestepasientkostnadene for april 2011 tilsvarer det
negative budsjettavvik hittil i år.
Helgelandssykehuset HF har i april 2011 et negativt budsjettavvik på 1,2 mill kroner og hittil i
år et negativt budsjettavvik på 4,9 mill kroner. Dette negative avviket skyldes noe lavere
aktivitet enn planlagt innen somatikk (dag og døgn) og overforbruk på varekostnader, innleie
og andre driftskostnader. Det er spesielt somatikk ved Mosjøen og Sandnessjøen samt
båtambulanse som har de negative avvikene.
NLSH har i april 2011 et negativt budsjettavvik på 0,8 mill kroner og hittil i år et negativt
budsjettavvik på 2,3 mill kroner. På inntektssiden har NSLH merinntekter knyttet til
poliklinikk egen behandling og biologiske legemidler, mens det er et merforbruk på kjøp av
offentlige helsetjenester og innleie. NLSH knytter usikkerhet til hvorvidt byggeprosjektet vil
medføre økte kostnader som følge av stenging av deler av sykehuset i perioder. Det kan
oppstå kostnader ved at innarbeidede rutiner må gjøres om, noe som krever økte ressurser.
Helse Nord RHF har i april et positivt budsjettavvik på 3,1 mill kroner. og hittil i år et positivt
budsjettavvik på 10,8 mill kroner.

Funksjonsregnskap
Tabellen viser brutto kostnader pr. funksjon etter avslutning av april. Det er merforbruk innen
somatikk, TSB og prehospitale tjenester, mens øvrige formål viser et mindreforbruk mot
budsjett. Om lag halvparten av kostnadsoverskridelsene innen somatikk er finansiert med økte
ISF-inntekter. Alle helseforetakene har overskridelser innen somatisk virksomhet, også de
som ikke har ISF-inntekter over budsjett.

Målt i brutto driftskostnader er det somatisk aktivitet som øker mest relativt sett, mens
ressursbruk til psykisk helse er redusert. Dette indikerer at ønsket prioritering av psykisk helse
ikke realiseres.
Rusomsorgen og prehospitale tjenester er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme
periode i fjor.

Prognose
I mai ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. I dette fikk Helse Nord kompensert for økte
pensjonsforpliktelser, samt økt deflatoren for kostnadsøkninger.
For prognose der dette tas hensyn til vises det til styresak 68-2011 Virksomhetsrapport 52011 som ettersendes.
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Ellers vises det til styresak 58-2011 Økonomirapport 4-2011 som ble lagt frem for styret i
Helse Nord RHF, den 25. mai 2011.

Gjennomføring av tiltak

Tabell: Realisert omstilling per april 2011.

Hittil i år er det realisert effekter av tiltakene i foretaksgruppen for 24,1 mill kroner Dette
utgjør 1/3 av planlagte effekter pr. 1. tertial 2011. Helse Nord har for 2011 fokus på å øke
gjennomføringsgraden på tiltak, fremfor å definere nye tiltak. Pr. 1. tertial 2011 rapporterer
helseforetakene at det er behov for å supplere med nye tiltak både for å være i stand til å innfri
styringsmål samt kompensere for tiltak som ikke er gjennomførbare.
Helgelandssykehuset HF har pr. april 2011 realisert effekter for 3,4 mill kroner som er likt
budsjettert effekt pr. april. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet tiltak for 2011 på 15,1 mill
kroner, og helseforetaket har pr. april 2011 et forventet årsestimat som tilsvarer planlagt
effekt på 15,1 mill kroner. Helseforetaket forventer at etableringen av rusenheten vil gi
effekter på gjestepasientkostnader rus i siste halvdel av 2011. Resultatutviklingen de siste
måneder medfører imidlertid økt behov for ytterligere omstillingstiltak for at helseforetaket
skal innfri styringsmålet for 2011.
Helse Finnmark HF har pr. april 2011 ikke realisert forventede effekter av tiltakene. Det vil
være behov for å planlegge og gjennomføre nye tiltak for å oppnå ønsket årseffekt og innfri
styringskrav for 2011.
Med unntak av klinikk Kirkenes har Helse Finnmark HF utfordringer med
gjennomføringsevnen av planlagte tiltak. I tillegg til lav gjennomføringsevne gir iverksatte
tiltak lavere effekt enn budsjettert. Klinikk Psykisk helsevern og Rus gjennomfører sine tiltak,
men regnskap så langt i år tyder på at klinikken bør vurdere å etablere nye tiltak.
Helse Finnmark HF har størst utfordring med tiltak som er definert med middels
gjennomføringsrisiko. Dette er tiltak som har forventede effekter på 10 mill kroner og vil
bidra ytterligere negativt på resultatet til helseforetaket, dersom ikke gjennomføringsgraden
økes betraktelig. Helse Finnmark HF har valgt å opprettholde forventet årsestimat på 33,4
mill kroner.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. april 2011 realisert effekter for 15,3 mill
kroner mot budsjetterte effekter av tiltak på 26,8 mill kroner. Tiltakene som hittil i år ikke har
fått forventet effekt er utvidelse av dagkirurgisk sengepost (økte ISF-inntekter) og reduserte
gjestepasientkostnader rus og somatikk. UNN har budsjettert med 12,8 mill kroner i årseffekt
fra og med mai 2011 for omstilling Harstad og Narvik. Effekt og startdato for dette tiltaket er
usikkert og kan medføre behov for å finne kompenserende tiltak i samme størrelsesorden.
UNN forventer en samlet årseffekt av tiltak på 83,1 mill kroner
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Nordlandssykehuset HF har for 2011 definert en omstillingsutfordring på 85,5 mill kroner,
der 57,5 mill kroner skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011
baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra 2010, med noen nye tiltak. Ved utgangen av 1.
tertial 2011 viser driftsresultatet for Nordlandssykehuset HF et mindre negativt avvik i
forhold til budsjett. På årsbasis forventes imidlertid et resultat i samsvar med budsjettkrav,
men med noen usikkerhetsmomenter knyttet til økte kostnader ved lønnsoppgjør og
logistikkmessige utfordringer som utbyggingen medfører. De klinikkene som har de største
utfordringene utarbeider tiltak som i stor grad rettes mot effektiviseringspotensialet, som
fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom
sykehuset i Bodø og Ålesund. Nordlandssykehuset HF opprettholder årseffekt av tiltak på
85,5 mill kroner
Adm. direktør følger tiltaksgjennomføringen tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med
helseforetakene og vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha
moderat gjennomføringsrisiko. Ser vi resultatutviklingen for Helse Finnmark HF i
sammenheng med planlagt tiltaksgjennomføring, vurderes dette helseforetaket å ha den
høyeste risikoen i forhold til oppnåelse av det økonomiske styringskravet.

Likviditet og investeringer
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. april 2011
Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god.
Investeringer
Det er gjennomført investeringer på til sammen 179 mill kroner i foretaksgruppen til og med
april 2011.
Fremdriften i investeringsprogrammet ligger 36 mill kroner etter justert plan ved utgangen av
april.
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Prognose likviditet
Ved utgangen av april 2011 var likviditetsbeholdningen litt høyere enn budsjett.
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Vedlegg
Vedlegg personal
Bemanning

Sykefravær
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Månedsverksutvikling 2009-2011
Månedsverksutvikling 2009-2011 Helgelandssykehuset HF

Månedsverksutvikling 2009-2011 Nordlandssykehuset HF
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Månedsverksutvikling 2009-2011 Helse Nord IKT
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Sykehusapotek Nord HF
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Vedlegg aktivitet
Somatikk
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011
Arkivnr.: 111 2010/68

Styresak 69-2011

Saksbeh/tlf: Falch, Larsen, Monsen m. fl.

Dato: 16.6.2011

Plan 2012-2015, inkl. rullering av
investeringsplanen
Sakspapirene var ettersendt.

Formål
Formålet med denne saken er å fastsette forutsigbare budsjettpremisser for det konkrete
budsjettarbeidet i helseforetakene. Hovedfokus er på utfordringer, strategier og prioritering av
tilgjengelige ressurser. Ved å gi så presise rammebetingelser og føringer som mulig bidrar
Helse Nord RHF til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og respekt.
I 2010 ble rullering av investeringsplan og planpremisser behandlet i to separate saker. I 2011
er disse sakene slått sammen til en.
Sammendrag
Planperioden 2012-2015 vil ha hovedfokus på omstilling og utvikling knyttet til
gjennomføring av samhandlingsreformen. For Helse Nord innebærer dette å bidra til å styrke
helsetjenestene i kommunene, og fortsatt omstille spesialisttjenestene med hensyn til
kapasitet, kvalitet og tilbudsstruktur i samsvar med helsepolitiske mål og prioriteringer. Dette
innbærer også bedring i funksjonalitet og standard i sykehus, styrking av IKT og økt innsats
for å rekruttere personell, samt bygge opp og vedlikeholde kompetanse. Kvalitet i tjenestene
forutsetter også nært samarbeid med brukerne av tjenestene, både i planlegging av tilbud, men
også i utforming av behandlingstilbud for den enkelte.
Plan for drift og investeringer i perioden er svært ambisiøs med hensyn til utvikling av
helsetjenestetilbudet og investeringer i bygg, utstyr og IKT. En absolutt premiss for å kunne
gjennomføre dette er fortsatt full kontroll med den økonomiske situasjonen i tråd med de
forutsetninger som er lagt. Dette stiller krav til omstilling og fortsatt effektiv drift i nært
samarbeid mellom ledelse og arbeidstakere.
I revidert nasjonalbudsjett 2011 er økte pensjonskostnader fullfinansiert. Helse Nord legger til
grunn at dette videreføres. Økonomisk handlefrihet er da vurdert å være i overkant av 200
mill kroner for 2012. For å sikre mulighetene til å investere og legge til rette for økonomisk
handlefrihet også i perioden fremover foreslås 137 mill kroner disponert til økt planlagt
overskudd i RHF-et. Overskudd i RHF-et foreslås dermed satt til 280 mill kroner (143 mill
kroner i vedtatt budsjett 2010 + 137 mill kroner disponert i saken). Sammen med
overskuddskrav i helseforetakene foreslås det et planlagt overskudd i Helse Nord på 355 mill
kroner i 2012. Dette er nødvendige økonomiske forutsetninger for å realisere foreslått
investeringsplan.
Det foreslås å øke investeringsplanen fra 2012-2018 med 2,3 mrd kroner i forhold til vedtatt
plan. I tillegg utvides planen til 2019 (632 mill kroner). Det betyr at det foreslås nye
investeringer for nesten 3 mrd kroner.
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Bakgrunnen for dette er oppdatering av planforutsetningene hvor overskuddet for 2010 ble
høyere enn forutsatt i planen, økt planlagt overskudd i perioden, økte lånerammer, salg av
eiendom og tilskudd fra private.
For å følge opp vedtatte faglige satsninger i plan 2011-2014, foreslås 11,3 mill kroner
disponert. For å styrke kvaliteten i pasientbehandlingen foreslås det å disponere 9,4 mill
kroner.
For å bidra til en smidig implementering av Samhandlingsreformen foreslås det satt av 20 mill
kroner i tillegg til at helseforetakene må bidra til etablering av samarbeidsprosjekter med
kommunene. Det foreslås å holde igjen 30 mill kroner til å håndtere kostnadsøkninger,
prosjekter og tiltak som RHF-et har direkte ansvar for.
Medbestemmelse
Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen drøftes med de konserntillitsvalgte
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 21. juni 2011. Protokoll fra drøftingsmøtet
vil bli lagt frem ved møtestart.
Bakgrunn/fakta/vurdering
Adm. direktør vurderer Helse Nords viktigste mål for planperioden å være:
• Økonomisk kontroll i tråd med de forutsetninger som er lagt
• Implementere samhandlingsreformen
• Videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer
• Bedre kvalitet i pasientbehandlingen
• Oppgradering/utvikling bygg og utstyr
• Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell
Strategi og tiltak implementering av samhandlingsreformen
Helse Nord har gode erfaringer med samarbeid med kommuner om desentraliserte tilbud
utenfor sykehus. Disse erfaringer vil være et godt grunnlag for det videre arbeid.
Gjennomføring av samhandlingsreformen innebærer at samarbeidet skal være forutsigbart
gjennom avtaler mellom Helse Nord og kommunene. Avtaler skal inngås i 2011.
Det legges til grunn at nye institusjonsbaserte tilbud i enkeltkommuner eller i samarbeid med
flere kommuner, eies av kommunene. Helse Nord skal gjennom endring i egen drift og i annet
avtalt samarbeid bidra til at pasienter gis riktig tilbud, på rett sted til rett tid.
Ansvarsprinsippet legges til grunn for finansiering av tjenester, det vil si at den som har
ansvar for tjenesten også har det økonomiske ansvar.
For å bidra til en smidig implementering av Samhandlingsreformen foreslås det satt av 20 mill
kroner i tillegg til at helseforetakene må bidra med til etablering av samarbeidsprosjekter med
kommunene.
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Strategi og tiltak for videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer
I de seneste rulleringene av plan har følgende vært prioriterte oppgaver:
1. Videreutvikle desentraliserte helsetjenester
2. Styrke samhandlingen med primærhelse- og sosialtjeneste og utvikle helhetlige og
sammenhengende behandlingsforløp.
3. Styrke tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelavhengige.
4. Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter
5. Fortsatt styrke tilbudet til personer med sammensatte og kroniske lidelser
6. Styrke fagutvikling, forskning og innovasjon; herunder få fram mer behovs- og
forskningsdrevet innovasjon
7. Fortsatt satsing på rekruttering av helsepersonell innen prioriterte områder, og der
rekrutteringsproblemene er størst
8. Videreutvikle brukermedvirkning
9. Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene
For å følge opp dette har Helse Nord vedtatt handlingsplaner for en rekke fagområder. Samlet
sett gir disse planene oversikt over nødvendige tiltak for å styrke tilbudet til de store
pasientgruppene i Helse Nord. Handlingsplanene prioriteres gradvis inn i budsjettet ved
rullering.
For å følge opp vedtatte faglige satsninger i plan 2011-2014, foreslås 11,3 mill kroner
disponert i 2012. Det gjelder oppsummert:
• Økt fedmebehandling utredning og etterbehandling
• Fullfinansiering infeksjonspost Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
• Smittevern opptrapping Finnmark og Helgeland
• Opptrapping beredskap Svalbard
• Sluttfinansiering rusprosjekt Helgeland
Samlet aktivitet skal opprettholdes på samme nivå som i 2011. Aktiviteten skal imidlertid
tilpasses for å oppnå krav i årlige oppdragsdokumenter til ventetider og prioriteringer innenfor
de ulike tjenestetilbud. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til
poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i
henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen.
Strategi og tiltak for bedre kvalitet i pasientbehandlingen
Overordnet kvalitetsstrategi i Helse Nord RHF (2010) gir rammer og forutsetninger for
kvalitetsarbeidet i planperioden. I 2011 skal helseforetakene utarbeide egen strategi som
konkretiserer dette på helseforetaksnivå. Strategien har også et langsiktig perspektiv utover
planperioden, men den angir også prioritering på kort sikt, planperioden 2012-2015. Dette er
beskrevet i syv satsingsområder: Kunnskapsforankring, Pasientfokus, Pasientsikkerhet,
Dokumentasjon av medisinsk praksis, Utvikle en kvalitetskultur i hele foretaksgruppen,
Kvalitet i samhandling og pasientforløp og Kvalitetsindikatorer
For å styrke kvaliteten i pasientbehandlingen foreslås det å disponere 9,4 mill kroner slik:
• Regionale kompetansesentre
• Økt kapasitet behandling hjerteflimmer ved UNN
• Styrke bemanning føde/gyn opptrapping
• Traumebehandling/karkirurgi Nordlandssykehuset HF
• Nye ambulansebåter Helgeland
• Kompetansehevende tiltak i psykisk helsevern
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Strategi og tiltak for oppgradering/utvikling bygg og utstyr
Helse Nord har valgt som strategi å investere i nybygg, der anleggene enten er dårlig
vedlikeholdt, er så lite tilpasningsdyktig til moderne drift at ombyggingskostnadene blir
særlig høye, eller en kombinasjon av disse. Det fremmes egen sak om vedlikehold av bygg og
anlegg høsten 2011, når alle tilstandsrapporter for våre helsebygg er ferdige. Det forventes at
helseforetakene må styrke prioriteringen av vedlikehold fremover.
Helseforetakene er tydelig i sin tilbakemelding på at det er behov for å øke investeringene i
både nye bygg, oppgradering av eksisterende bygg, nytt medisinsk teknisk utstyr og IKT for å
kunne møte fremtidige behov og utfordringer. På denne bakgrunn foreslås det å disponere
store deler av det økonomiske handlingsrommet til å øke mulighetene for å investere, mens
kun en mindre del av veksten benyttes til økt drift.
Det foreslås å øke investeringsplanen fra 2012-2018 med 2,3 mrd kroner i forhold til vedtatt
plan. I tillegg utvides planen til 2019 (632 mill kroner). Det betyr at det foreslås nye
investeringer for nesten 3 mrd kroner. Forslaget til ny investeringsplan presenteres i to trinn.
Prioritering 1 gjelder endringer som følger ulike styrevedtak. Prioritering 2 gjelder nye tiltak.
Prioritering 1
Forslag til investeringsplan er oppdatert som følge av at det allerede er fattet noen
beslutninger:
• Ramme for regionale IKT-investeringer økes til 200 mill kroner i 2012 og 130 mill kroner
i 2013.
• Ramme til rusinstitusjon Finnmark økes med 10 mill kroner i 2012.
• Ramme til biobank UNN i 2012 innarbeides med 17 mill kroner.
• Ramme til tomt nytt sykehus Kirkens innarbeides med 15 mill kroner i 2012.
Prioritering 2
Styret i Helse Nord RHF har i styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av
store byggeprosjekter i Helse Nord uttrykt klare ambisjoner om å utvide investeringsplanen
og fremskynde store utbyggingsprosjekter. Det er derfor utarbeidet en investeringsplan hvor
dette er fulgt opp.
Adm. direktør foreslår følgende:
• Oppstart A fløy UNN foreslås fremskyndet fra 2013 til 2012.
• Oppstart pasienthotell foreslås fremskyndet fra 2016 til 2013.
• Nytt sykehus i Kirkenes foreslås innarbeidet med oppstart 2016.
• Utvikling av spesialistlegesenteret i Karasjok. Det foreslås å legge inn planmidler i 2012,
med mulig byggestart i 2014.
• Utvikling av spesialistsenteret i Alta. Det foreslås å legge inn planmidler i 2013, med
mulig byggestart i 2015.
• Nytt sykehus Narvik foreslås innarbeidet fra 2018.
• Det foreslås å legge inn investeringsramme til oppgradering av helikopterlandingsplassene
i Harstad og Tromsø, jf styresak 71-2011 Helikopterlandingsplasser i Helse Nord.
• Rammen til MTU m. m. ved Helgelandssykehuset HF forelås økt med 10 mill kroner i
2012.
• Det er ønskelig å utrede etablering av PET-scanning i egen regi ved UNN. Det er satt av
investeringsramme på 220 mill kroner, hvorav 50 mill kroner er gave fra privat.
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Forslag til investeringsplan følger av vedlegg 1.
Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell
Helse Nord jobber nå med en strategiplan for å møte kompetanseutfordringene i nord.
Kartleggingsfasen sluttføres i 2011, og deretter skal det lages en kompetanseplan som
vurderer de aktuelle strategier og tiltak for å møte våre utfordringer, og gi anbefalinger.
Helse Nord vil møte knapphet på arbeidskraft med en strategi om å rekruttere godt, beholde
det personellet vi rekrutterer og som gjør nødvendige arbeidsoppgaver, utvikle det personellet
vi har, og avvikle kompetanse vi ikke har behov for. Tiltak for å sikre dette fram mot 2030
skal utredes og anbefales i kompetanseplanen.
I en situasjon med knapphet på den kompetansen vi trenger, må vi også utnytte tilgjengelig
arbeidskraft optimalt og organisere, slik at en kan få utført tjenester med mindre, men med
mer spesialisert kapasitet og kompetanse. Dette krever gode arbeidsmiljø,
utviklingsmuligheter og helsefremmende arbeidsprosesser som igjen styrker vårt omdømme
og tiltrekker kompetent arbeidskraft.
Kapitalkompensasjon
I vedtatt fordeling av økt kapitalkompensasjon (jf styresak 71-2010 Plan og budsjettpremisser
2011-2014) var det forutsatt at de økonomiske konsekvensene av de nye byggene i Bodø og
Vesterålen ville fremkomme fullt ut i regnskapene fra 2014. På grunn av forsinket fremdrift
vil dette først skje fra 2016. Det foreslås derfor å redusere kompensasjonen i 2014 og 2015.
Dette vil medføre større overskudd i RHF disse to årene og vil gi et jevnere resultatkrav for
Nordlandssykehuset HF.
Nytt forslag til innfasing av kapitalkompensasjon følger av tabellen:

Resultatkrav
Helse Nord’s strategi for å sikre likviditet til å investere videreføres. Det følger av strategien
at helseforetakene enkeltvis og foretaksgruppen samlet må planlegge med og realisere
overskudd i driften. Vi utnytter lånemulighetene i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD),
og helseforetakene må fortløpende vurdere sin bygningsmasse og likvidere (selge) bygg og
anlegg som det ikke er behov for. For å kunne øke investeringsvolumet foreslås det å øke
planlagt overskudd i RHF-et opp til 280 mill kroner pr. år.
Adm. direktør foreslår at følgende resultatkrav legges til grunn i budsjett for 2012-2015:
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Resultatkravene er knyttet til midlertidig reduksjon i avskrivningskostnader og i tillegg
knyttet til et behov for buffer i driftsøkonomien og styrking av likviditeten.
Prioriteringer og andre endringer i helseforetakenes og RHF’s basisramme
Forslag til basisramme for 2012 fremkommer av vedlegg 2.
En oppdatert fremskrivning viser at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom på ca 210
mill kroner i 2012, stigende til 250 mill kroner i 2015. De viktigste årsakene til at Helse Nord
har et økonomisk handlingsrom er:
• At styret for Helse Nord vedtok ikke å disponere store deler av inntektsveksten i 2011 til
permanent drift, men i stedet økte planlagt overskudd og gjennomføring av engangstiltak
og prosjekter i 2011.
• Tilleggsbevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2011 (RNB) forutsettes
videreført i 2012 (finansiering av pensjonskostnader).
Avslutning av diverse regionale prosjekter medfører at det frigjøres 26,5 mill kroner fra RHFbudsjettet. Det foreslås imidlertid å holde igjen 30 mill kroner til å håndtere kostnadsøkninger,
prosjekter og tiltak som RHF-et har direkte ansvar for. Dette gjelder blant annet økte
kostnader til pasientskader (+ 10 mill kroner), tiltak innen kvalitet og samhandlingsreform og
økt kjøp radiologi. Netto økning av ramme til konkrete regionale tiltak/kostnadsøkninger som
belastes RHF-et utgjør 3,5 mill kroner.
Oppdatering av inntektsmodell somatikk
Befolkningsdata og andre kriterieverdier i inntektsmodellen er oppdatert. Ressurser flyttes til
UNN i hovedsak fra Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF (NLSH).
Inntektsmodell psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
Forslag til inntektsmodell for psykisk helsevern viser at ressurser skal flyttes til
Helgelandssykehuset HF innen psykisk helse, mens NLSH og Helse Finnmark HF skal
reduseres noe.
Inntektsmodell for TSB viser at ressurser skal flyttes til Helse Finnmark HF fra de andre
helseforetakene.
Adm. direktør foreslår at innfasing av modellene skjer gradvis i forhold til krav om økt
aktivitet, bedre kvalitet, reduksjon i ventetid og antall fristbrudd, etablering av ambulante
akutteam og flere brukerstyrte senger, med styrket spesialistdekning.
Det foreslås at Helgelandssykehuset HF styrkes med 9 mill kroner for 2012, mens øvrige
helseforetak reduseres. Beløpet skal brukes til å etablere ambulant akutteam i samarbeid med
DPS-ene på Helgeland og etablere brukerstyrte senger.
Adm. direktør foreslår at Helse Finnmark HF styrkes med 3,5 mill kroner innen TSB, mens
øvrige helseforetak reduseres. Beløpet skal brukes til oppretting av rusteam i Alta, etter
modell fra Mosjøen DPS, ”Modell for helhetlig rusarbeid”. Alta har til dels store utfordringer
når det gjelder rusavhengighet, og er en kommune med en ung befolkning og i sterk vekst. Et
rusteam knyttet til VPP vil bidra til å samordne og gi et helhetlig tilbud til pasienter med
samtidige rus og psykiske lidelser.
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Effekter samhandlingsreform
Samhandlingsreformen innebærer at oppgaver skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til
kommunesektoren. Vi forventer at dette vil medføre et trekk i basisrammen på:
• 71,4 mill kroner som følge av økt kommunalt betalingsansvar for ferdigbehandlede
pasienter. Denne reduksjonen foreslås fordelt mellom HF-ene basert på
behovskomponenten i inntektsmodell somatikk, da vi antar at dette i hovedsak gjelder
lokalsykehuspasienter.
• 16,6 mill kroner i 2012 stigende til 66 mill kroner i 2015 knyttet til etablering av øhjelpstilbud med mer. Trekket fordeles på HF-ene ut fra inntektsmodell somatikk.
• I tillegg pålegges HF-ene å sette av minimum 16,6 mill kroner til finansiering av
samarbeidsavtaler med kommuner.
Kompensasjon økte pensjonskostnader
Helse Nord RHF er i revidert nasjonalbudsjett 2011 tildelt kompensasjon for økte
pensjonskostnader. Det legges til grunn at denne bevilgningen videreføres. Helseforetakenes
økte kostnader ble i 2011 beregnet til 130 mill kroner. Adm. direktør foreslår at 130 mill
kroner fordeles til helseforetakene basert på inntektsmodellen i Helse Nord.
Avslutning Tolkeprosjekt Finnmark
Helse Nord RHF har finansiert et toårig tolkeprosjekt ved Helse Finnmark HF. Helseforetaket
ba om til sammen 2 mill kroner som er gitt helseforetaket over en toårsperiode (2010-2011).
Midlene dras inn igjen i 2012.
Inndragning engangsbevilgning radiologi
I styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer vedtok styret å
tildele UNN 2 mill kroner til drift av MR i Narvik og 2 mill kroner til oppstart ny MR ved
Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Dette var engangstilskudd for 2011 og omdisponeres i
Helse Nord fra 2012.
Økt fedmebehandling ved Nordlandssykehuset HF
For å styrke tilbudet til pasienter med sykelig overvekt foreslås det disponert 3 mill kroner.
Adm. direktør foreslår at NLSH og UNN tildeles 1 mill kroner hver, mens Helse Finnmark
HF, og Helgelandssykehuset HF tildeles 0,5 mill kroner.
Fullfinansiering infeksjonspost UNN
I styresak 118-2010 ble det bevilget 5 mill kroner til utvikling av infeksjonspost ved UNN i
2011, med sikte på en videre opptrapping på ytterligere 5 mill kroner i 2012. Når
opptrappingen er fullført, vil bevilgningen fordeles i henhold til inntektsmodellen (2013).
Smittevern opptrapping Finnmark og Helgeland
Oppfølging av smittevernplan krever at Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF
styrkes med 0,5 mill kroner hver.
Opptrapping beredskap Svalbard
I styresak 118-2010 ble UNN tildelt 1,5 mill kroner til etablering av bakvaktsordning ved
sykehus i Longyearbyen på Svalbard. For å finansiere helårseffekten foreslås ytterligere 1,5
mill kroner tildelt UNN.
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Sluttfinansiering rusprosjekt Helgeland
Helgelandssykehuset Mosjøen gjennomfører et prosjekt om poliklinisk behandling av
rusmiddelmisbrukere i samarbeid med lokale instanser. Prosjektet er finansiert gjennom
tilskudd fra Helse Nord RHF, og 0,8 mill kroner foreslås bevilget Helgelandssykehuset i
2012.
Regionale kompetansesentre
Det foreslås en styrking av basisfinansiering av regionale kompetansesentre i Helse Nord (0,3
mill kroner).
Økt kapasitet behandling hjerteflimmer ved UNN
Det foreslås gitt særskilt funksjonstilskudd til UNN til finansiering av opptrappingsplan fra 60
inngrep i 2011 til 120 inngrep i 2012 (1,2 mill kroner).
Styrke bemanning føde/gyn opptrapping
Det foreslås en styrking for gjennomføring av handlingsplan for barsel, svangerskaps og
fødselsomsorgen for å ivareta nasjonale krav til tjenesten. 2,5 mill kroner foreslås foreløpig
avsatt i Helse Nord RHF.
Traumebehandling/karkirurgi Nordlandssykehuset
NLSH er vedtatt som traumesykehus nivå 2, der det bl.a. er nødvendig å styrke tilbudet innen
karkirurgi og intervensjonsradiologi. Adm. direktør foreslår at NLSH styrkes med 2 mill
kroner.
Nye ambulansebåter Helgeland
Adm. direktør foreslår at Helgelandssykehuset HF styrkes med 3 mill kroner til finansiering
av økte kostnader knyttet til nye ambulansebåter.
Kompetansehevende tiltak i psykisk helsevern
For å styrke kompetansehevende tiltak innen psykisk helsevern foreslås det bevilget 0,4 mill
kroner (settes av hos Helse Nord RHF).
Konklusjon
Saken har redegjort for Helse Nords viktigste mål i planperioden og administrerende direktørs
strategi og tiltak for å realisere disse.
Plan- og budsjettpremisser for 2012 er i hovedsak lagt i saken, men vil justeres etter
fremlegging av forslag til Statsbudsjett 2012. Samlet skal disse planforutsetningene legges til
grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. Den
omfattende satsing på utvikling av helsetjenestene og investeringsnivået er basert på fortsatt
økonomisk kontroll.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et
langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste mål for planperioden er
implementering av samhandlingsreformen, videre utvikling av helsetjenesten og
prioritering i tråd med føringer, bedre kvalitet i pasientbehandlingen,
oppgradering/utvikling bygg og utstyr, samt sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell.
2. Resultatkrav for 2012-2015 fastsettes slik:

3. Basisrammer for 2012 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr):

4. Helseforetakene må budsjettere med kostnader til ø-hjelps prosjekter i
samhandlingsreformen, tilsvarende redusert basisramme til formålet:

5. Styret viser til utredningen og legger til grunn at det er forsvarlig å øke investeringsnivået
som foreslått.
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6. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2012-2019 slik:

7. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med å fremskynde byggestart for de nye
sykehusene i Kirkenes og Narvik. Styret ber videre om at det blir fremlagt en ny styresak
høsten 2011, når blant annet de økonomiske konsekvensene av samhandlingsreformen er
blitt nærmere klarlagt.

Bodø, den 16. juni 2011

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Forslag investeringsrammer
Forslag fordeling basisramme 2012

Utrykte vedlegg:

Innspill fra Regionalt Brukerutvalg og helseforetakene
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Vedlegg 1
Forslag investeringsrammer 2012-2019
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Vedlegg 2
Forslag basisrammer 2012
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011
Arkivnr.:

Styresak 72-2011

Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00

Dato: 16.6.2011

Internkontroll ved behandling av
helseopplysninger i Helse Nord, fremdriftsplan
for gjennomførte og planlagte tiltak
– oppfølging av styresak 20-2011
Sakspapirene var ettersendt.

Bakgrunn
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2010-2011 har internrevisjonen gjennomført
revisjonsprosjektet Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord.
Formålet med revisjonen var å kartlegge om foretaksgruppen har etablert og vedlikeholdt et
opplegg for internkontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for at helseopplysninger blir
behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig
integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger.
Revisjonsprosjektet er gjennomført i form av seks delprosjekter som omfatter:
• Nordlandssykehuset HF – Internrevisjonsrapport nr. 01/10 av 9. juni 2010
• Sykehusapotek Nord HF – Internrevisjonsrapport nr. 02/10 av 17. september 2010
• Helse Nord IKT – Internrevisjonsrapport nr. 03/10 av 1. oktober 2010
• Helse Finnmark HF – Internrevisjonsrapport nr. 04/10, av 21. oktober 2010
• Helgelandssykehuset HF – Internrevisjonsrapport nr. 05/10 av 5. november 2010
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Internrevisjonsrapport nr. 06/10 av 2. februar 2011
Det er utarbeidet en samlerapport, Internrevisjonsrapport nr. 07/10, som oppsummerer
funnene etter revisjon. Konklusjon og anbefalinger er gitt i rapportens kapittel 6, se vedlegg 7.
Styret i Helse Nord RHF behandlet denne rapporten i styremøte, den 23. februar 2011, jf.
styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av
helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering. Styret vedtok i punkt 2 at adm. direktør skal
sørge for at styret før sommeren 2011 får presentert en fremdriftsplan som viser gjennomførte
og planlagte tiltak for forbedring av internkontrollen i samsvar med internrevisjonens
anbefalinger. Tidsperspektivet i fremdriftsplanen bør ikke overstige ett år.
Tiltak/oppfølging
Helse Nord RHF har fulgt opp saken. Det ble sendt brev, den 4. mai 2011 til alle HF-ene og
Helse Nord IKT, og bedt om fremdriftsplan som viser gjennomførte og planlagte tiltak for
forbedring av internkontrollen i samsvar med internrevisjonens anbefalinger.
Alle helseforetakene har sendt inn fremdriftsplaner med tiltak i henhold til anbefalinger fra
internrevisjonsrapporten. HF-ene har styrebehandlet internkontrollrapporten med unntak
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF, der styrebehandlingen
forventes på førstkommende styremøter. Planene fra de ulike HF-ene er vedlagt denne
styresaken.
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Vurdering og konklusjon
HF-ene har utarbeidet forpliktende fremdriftsplaner i samsvar med anbefalinger fra
internrevisjonsrapporten og har gjennomført flere tiltak og lukket flere anbefalinger.
Det er dog flere tiltak som det arbeides med, og noen tiltak der det er vanskelig å se
tidsangivelse for gjennomføring.
For flere ikke lukkede anbefalinger viser flere av HF-ene til kommende implementering av
”Styringssystem for informasjonssikkerhet” som skal (etter deres vurdering) ivareta
anbefalingene. Slik status er i dag, forventes det at saken ”Styringssystem for
informasjonssikkerhet” kommer opp til behandling etter sommeren. Helse Nord RHF følger
denne saken tett opp, og det må analyseres om implementering av ”Styringssystem for
informasjonssikkerhet” gir tilstrekkelig grunnlag for å lukke anmerkningene.
Det vises for øvrig til vedlagte fremdriftsplaner for nærmere oversikt over planlagte og
gjennomførte tiltak.
Når alle anbefalingene fra internkontrollrapporten er lukket, forventes det et opplegg for
internkontroll i HF-ene som gir rimelig grad av sikkerhet for at helseopplysninger blir
behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig
integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger.
Med flere ikke lukkede anbefalinger, og faktum at det vises til ikke vedtatt ”Styringssystem
for informasjonssikkerhet” i Helse Nord, må saken følges tett opp videre, og HF-ene må
arbeide videre med å lukke alle avvikene innen frist satt til sommeren 2012.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Statusoppdatering for Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av
helseopplysninger i Helse Nord – oppsummering tas til orientering.
2. Styret ber om ny statusorientering, når tiltakene i forhold til alle anbefalinger er
gjennomført og avvikene lukket, senest før sommeren 2012.

Bodø, den 16. juni 2011

Lars Vorland
Adm. direktør
Trykte vedlegg:

Utrykt vedlegg:

Fremdriftsplaner:
• Nordlandssykehuset HF
• Sykehusapotek Nord HF
• Helse Nord IKT
• Helse Finnmark HF
• Helgelandssykehuset HF
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Internrevisjonsrapport nr. 07/10
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NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

HELSE ••
•• NORD
•

Direktøren
Bodø

NI OT T ATI,.

Helse Nord RHF

li^1;
8038 Bodø

Deres ref.:

Vår ref.: Dato:
2010/260/EYLA 09.05.2011

Internrevisjon - internkontroll ved behandling av helseopplysninger
Oppfølging av styresak 20-2011
Det vises til Helse Nord sitt brev av 04.05.11. Helse Nord ber om at fremdriftsplan som viser
gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av internkontrollen i samsvar med
internrevisjonens anbefalinger, oversendes innen 31.05.11.
Nordlandssykehuset HF har gjennomført følgende tiltak/ har plan for følgende tiltak, jf
kommentarer til punktene:
1. Sørgefor at utveksling av røntgeninformasjon på tvers av HF-ene samsvarer med gjeldende
lovverk (eventuelt i samarbeid med andre aktører i Helse Nord), og fjerne tilgangene for ansatte
ved andre HF til å hente røntgeninformasjon fra NLSH.

Dette er kommer i orden. Tilgang for ansatte ved andre HF til å hente røntgeninformasjon fra
NLSH er stengt.
2. Gi ansatte ved BUPA som yter helsehjelp de tilganger i Bupdata som er nødvendige for å yte
forsvarlig helsehjelp og registrere i pasientens journal, via pålogg med unike
autentiseringskriteria, og fjerne alle muligheter for pålogging til Bupdata via felles bruker-ID.

Dette er kommet i orden.
3. Finne alternative samarbeidsformer i forbindelse med pedagogisk virksomhet for pasienter
ved BUPA som ivaretar behov for informasjon og dokumentasjon innenfor gjeldende regelverk,
og fjerne tilgangene til Bupdata for personer som ikke er underlagt NLSHs eller databehandlers
instruksjonsmyndighet.

Ansatte pedagoger ved BUPA har ikke lengre tilgang til Bupdata . Det er utarbeidet rutiner for
utveksling av informasjon innenfor gjeldende regelverk.
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4. Kartlegge mangler i personvernombudets oversikt over behandlinger av helseopplysninger, og
etablere rutiner som sikret at oversikten kontinuerlig er oppdatert og fullstendig , inkludert
informasjon om databehandlere.
Egen prosedyre (registerbeskrivelse) i vedlegg til "Styringssystem for informasjonssikkerhet", jf
under, vil ivareta dette punktet.
5. Fastsette nivåfor akseptabel risikoforbundet med behandling av personopplysninger og
videreføre arbeidet med risikovurderinger, herunder: etablere et system som sikrer at
gjennomførte
risikovurderinger blir fulgt opp og sørge for at det gjennomføres nye risikovurderinger før
iverksetting av endringer som kan påvirke informasjonsbehandlingen.

Når det gjelder fastsettelse av nivå for akseptabel risiko forbundet med behandling av
personopplysninger , vil "Styringssystem for informasjonssikkerhet" med tilhørende prosedyre,
ivareta dette punktet. Når det gjelder et system for at gjennomførte risikovurderinger følges opp,
vil adm . direktør måtte sørge for at de klinikksjefer som har ansvar følger opp gjennomføringen.
6. Definere hvordan foretakets samlede journalsystem er organisert og etablere rutiner som
sikrer at informasjon i den enkelte pasien journalen samsvarer med dette.
"Styringssystem for informasjonssikkerhet ", med tilhørende prosedyrer, vil ivareta dette punktet.
7. Innføre felles rutiner for registrering av journalansvarlig person i DIPS.

Dette er tatt opp med klinikkene internt og i forbindelse med tilsyn fra Helsetilsynet i Nordland
(sammen med pasientansvarlig og informasjonsansvarlig lege). Ved en stikkprøvekontroll
foretatt medio september i fjor , framkom det at det ved flere klinikker ikke var registrert
journalansvarlig person ved inneliggende pasienter. Dette ble tatt opp med klinikkene . Det ble
gjennomført en ny stikkprøvekontroll i januar i år . Kontrollen viste at noen klinikker har hatt en
forbedring på området, men dessverre er registreringen av journalansvarlig person fortsatt ikke
tilfredsstillende . Området vil følges opp videre.
8. Iverksette systematiske tiltak som gjør det mulig å avdekke eventuelt misbruk av tilganger.
De ansatte ved Nordlandssykehuset har både før og etter internrevisjonen blitt informert på
pulsen om snokeparagraf, samt at det er ulovelig å gi andre sitt passord . Videre har
klinikksjefene blitt informert om at man i løpet av våren-2010 ville foreta en stikkprøvekontroll
vedrørende snoking i journal. I mai 2010 ble det gjennomført stikkprøver av blålysloggbruk. Det
ble gitt tilbakemelding til personer som ikke har gitt begrunnelse for bruken av blålyslogg. Dette
vil bli fulgt opp med en ny kontroll senere . Videre har HN- IKT gjennomgått tilganger, blant
annet ved å stenge tilganger for personer som ikke arbeider ved sykehuset lengre. Etablering av
brukeradministrasjon, jf "Styringssystem for informasjonssikkerhet" vil også være med på å
sikre at personer ikke har tilgang til sensitive opplysninger utover det man skal ha.
Brukeradminstrasjon (bas) er utviklet av Helse Nord IKT og skal brukes av alle helseforetak i
Helse Nord. Programmet gjør det mulig for avdelingene å selv administrere sine ansatte , det vil
si å opprette brukerkonto og bestille Dips -tilgang, samt å sperre konto når folk slutter.
Nordlandssykehuset har utpekt basadministratorer , gjennomført opplæring og tatt i bruk
brukeradministrasjon på de fleste klinikkene . Det gjenstår tre klinikker, hvor vi har til mål å få
brukeradministrasjon
Styremøteinnført
Helse Nord
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9. Iverksette tiltakfor jevnlig å forsikre seg om at sikkerhetsstrategien hos databehandlere og
leverandører gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
"Styringssystem for informasjonssikkerhet", jf over, vil ivareta dette punktet, da Helse Nord IKT
i henhold til styringsdokumentet blir pålagt å ha slik oversikt
10. Videreutvikle helseforetakets internkontrollrutiner med sikte på forbedring av øvrige
svakheter Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten
Også denne anbefalingen vil bli ivaretatt i forbindelse med innføringen av "Styringssystem for
informasjonssikkerhet", med tilhørende prosedyre: "Oppfølging av informasjonssikkerhet internrevisjon"
Status pr dags dato
Som det framgår av vår gjennomgang av Helse-Nord sin internrevisjon sine anbefalinger, er
noen av anbefalingene kommet i orden, mens mange av de øvrige punktene vil kunne ivaretas
når "Styringssystem for informasjonssikkerhet" og tilhørende prosedyrer er ferdigstilt og
implementert. Nordlandssykehuset vil da få et bedre styringsverktøy til å ivareta
informasjonssikkerheten i foretaket.
"Styringssystem for informasjonssikkerhet" med tilhørende prosedyrer er utarbeidet av Helse
Nord i samarbeid med helseforetakene. Etter det vi er kjent med ble "Styringssystem for
informasjonssikkerhet" med tilhørende prosedyrer oversendt Helse Nord den 08.02.11 for
godkjenning, men er fortsatt ikke vedtatt i direktørmøte.
Videre har Helse Nord utarbeidet et grunnkurs i informasjonssikkerhet, som skal gjennomføres
av alle ansatte. Ved å gjennomføre dette kurset vil de ansatte få ytterligere kunnskaper om
informasjonssikkerhet slik at de kan behandle personopplysninger i tråd med regelverket og i
henhold til god praksis. Før dette kurset kan gjennomføres må basadministratorene gis
nødvendig opplæring i "nye bas", jf det som er skrevet over med hensyn til hvor langt
Nordlandssykehuset HF er kommet i innføringen av brukeradministrasjon (bas).
Nordlandssykehuset HF har for øvrig hatt en omorganisering som blant annet har medført en ny
avdeling for kvalitetssystem, IKT og prosesstøtte. Vi har tro på at denne avdelingen også vil
styrke vårt videre arbeid med informasjonssikkerhet. Det er denne avdelingen som skal sørge for
at "Styringssystem for informasjonssikkerhet" og tilhørende prosedyrer skal implementeres i
Nordlandssykehuset HF.

Med vennlig hilsen

Paul Martin Strand
adm dir
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Fra: helge.k.pettersen@unn.no[helge.k.pettersen@unn.no]
Dato: 25.05.2011 12:46:41
Til: Namik Resulbegovic
Kopi: helge.pettersen@unn.no; espen.maelen.hauge@unn.no
Tittel: Oppfølging av styresak 20-2011 - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF
ikke sensitiv
Viser til brev datert 4. mai 2011.
Internrevisjonen anbetalte Sykehusapotek Nord HF å iverksette følgende tiltak:

1. Etablere og implementere en helhetlig internkontroll for personvern/informasjonssikkerhet i foretaket
basert på sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og klare ansvars- og myndighetsforhold. Kontrolltiltak som
avviksregistrering, sikkerhetsrevisjoner og ledelsens gjennomgang må inngå her. Styrende dokumenter kan
gjerne være felles for helseregionen dersom dette er hensiktsmessig.
Status: Sykehusapotek Nord HF vil implementere styringssystemet for Helse Nord når dette er klart.
2. Utarbeide en samlet oversikt over alle behandlinger av helse- og personopplysninger i foretaket og
formålet/hjemmelen for behandlingen, samt etablere rutiner som sikrer at oversikten er oppdatert og
fullstendig til enhver tid.
Status: Samlet oversikt er utarbeidet, rutine er etablert. Begge deler finnes i docmap.
3. Sørge for at meldep likten til Datatilsynet etterleves for alle meldepliktige behandlinger av helse- og
personopplysninger.
Status: Meldeplikten skal overholdes, hvilke behandlinger som er meldepliktige er til vurdering.
4. Bidra til at farmasøyters tilgang til, og behandling av, helseopplysninger i DIPS blir regulert via
databehandleravtale med aktuelle helseforetak.
Status: Problemstillingen er meldt i it-sikkerhetsforum. Det er dialog med UNN HF om dette.
5. Etablere skriftlige databehandleravtaler med aktuelle databehandlere og leverandører, og forsikre seg om
at deres sikkerhetsstrategi gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
Status: Databehandleravtale med NAF-Data AS er etablert.

___________________________________
Med vennlig hilsen
Helge K. Kjerulf Pettersen
økonomisjef
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusveien 38
Postboks 6147
N-9291 TROMSØ
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Telefon kontor: (+47) 77 66 96 26
Telefon mobil: (+47) 481 62 225
Telefaks: (+47) 77 62 66 69
E-m@il: helge.pettersen@unn.no
http://www.sykehusapotek-nord.no
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Vår dato: 27.05.11
Vår referanse:
Arkivnr:
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Saksbehandler: Tom Robert Elvebu

Deres referanse:
Deres ref 2011/107-4/134

Til
Helse Nord RHF
Att: Namik Resulbegovic – Sendes kun elektronisk
Oppfølging av styresak 20-2011 – Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i
Helse Nord IKT

Vi er i brev av 04,05.2011 bedt om å presentere framtidsplan som viser gjennomførte og
planlagte tiltak for forbedring av internkontrollen i samsvar med internrevisjonens
anbefalinger.
I tabell under er listet opp internrevisjonens anbefalte tiltak, igangsatte og planlagte aktiviteter
med frister for gjennomføring sv disse.
Internrevisjonen anbefaler Helse Nord
IKT å iverksette følgende tiltak:

Igangsatte og planlagte tiltak

1

Videreutvikle sikkerhetsrådgivers rolle.

2

Avklare behov og detaljeringsgrad for
overordnede konfigurasjonskart med
Informasjonssikkerhetsforum for Helse
Nord og HF-enes bestillere, samt
utarbeide og holde oppdatert slike kart.
Etablere rutiner som sikrer at styrende
dokumenter er underlagt tilfredsstillende
dokumentstyring.

Denne funksjonen er forsterket med en
teknisk ressurs fra
infrastrukturavdelingen. Det er etablert
ei koordinering mellom aktiviteter på
beskrivende dokumenter/prosedyrer og
implementering av disse
IKT presenterer et forslag til
konfigurasjonskart som sendes IS-forum
for gjennomgang

3

4.

5.

Påse at oppfølging av avvik blir
dokumentert, og at avvik ikke lukkes før
besluttede korrigerende
og forebyggende tiltak er iverksatt
Etablere en felles forståelse for
avgrensninger mellom
hendelsesregistrering i Godrift og
avviksregistrering, både internt hos

Postadresse:
Besøksadr.:
Helse Nord IKT
Forskningsparken
Postboks 6444
Sykehusveien 23
9294 TROMSØ
Styremøte Helse
Nord RHF - 22.9019
juni TROMSØ
2011

Telefon:
76 16 60 00

Det er i samsvar med ISO 9001standarden igangsatt utarbeidelse
prosedyre for dokumentstyring . Denne
skal sikre styring
av versjonsnummer, godkjenning og
annen identifikasjon av dokumentene,
oppdatering, distribusjon og arkivering.
Prosedyre for avvik meldt fra HF og
internt i IKT er etablert.

Frist for
gjennomføring

1
september

15. juni

I samarbeid med IS-forum er det
utarbeidet en Prosedyre for melding av
IKT-avvik. Dette er en felles prosedyre
for alle HF.
Telefax:
76 16 61 00

www.helsenord.no/hnikt
Epost: post@hn-ikt.no
Organisasjonsnummer: 883 658 752 side 65

HNIKT og i forhold til HF-ene, samt
bidra til en hensiktsmessig arbeidsflyt for
avviksmeldinger mellom HNIKT og HFene.
6.

Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og
ledelsens gjennomgang minimum årlig.

7.

Vurdere mulighetene for, og verdien av,
et tettere samarbeid mellom HNIKT og
HF-ene i forbindelse med gjennomføring
av risikovurderinger.

8.

Gjennomføre regelmessige kontroller for
å sikre at HN-IKT-ansattes tilganger
samsvarer med tjenestelige behov.

9.

Gjennomføre regelmessige tester for å
forebygge/avdekke eventuelt misbruk av
tilganger fra egne ansatte.

10. Sørge for at alle etablerte
leverandørkontoer er underlagt
tilfredsstillende sikkerhetstiltak, og at
kontoer trekkes tilbake når tjenestelige
behov opphører.
• Det er ikke etablert særskilte
databehandleravtaler med alle
eksisterende databehandlere
• HNIKT har ikke sikret at alle
etablerte leverandørtilganger er
underlagt tilfredsstillende
sikkerhetstiltak
• Det er ikke etablert rutiner for
tilbaketrekking av
leverandørtilganger, og heller
ikke regelmessige kontroller for
å sjekke om tilgangene
samsvarer med tjenestelige
behov
• Det er ikke iverksatt tiltak for
jevnlig å forsikre seg om at
sikkerhetsstrategien hos
databehandlere og leverandører
gir tilfredsstillende
informasjonssikkerhet

Forslag til prosedyrer ang
sikkerhetsrevisjon og ledelsens
gjennomgang er under utarbeidelse
I samsvar med normens punk 3.3.3
planlegger vi gjennomføring av
risikovurderinger og prosedyre for
oppfølging av resultater fra disse
vurderinger

15. juni

I samsvar med faktaark 14 planlegger vi
å utarbeide prosedyre og innføre rutiner
som tilfredsstiller kravene til
tilgangsstyring av HN-IKT-ansattes
tilganger
I samsvar med faktaark 15 planlegger vi
å utarbeide prosedyre og innføre rutiner
som tilfredsstiller kravene til
hendelsesregistrering og oppfølging av
egne ansatte
• Mal for Databehandleravtale
mellom HN-IKT og leverandør
er utarbeidet.

1. januar

•

1. januar

1. februar

1.
november

Det er etablert ei prosjektgruppe
som skal revidere dagens rutiner
samt innføre forbedret system
for etablering, sikkerhetskontroll
og regelmessig oppfølging av
leverandørtilganger

Tom Robert Lilletun Elvebu
Økonomi og administrasjonssjef
Helse Nord IKT
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2

Oppfølgingsplan: Anbefalinger etter Internrevisjon – informasjonssikkerhet
Anbefaling

Kommentar

Ansvar

Delegert til:

Tidsfrist:

Anbefaling 1:
Videreutvikle oversikten over
dataprogrammer og behandlinger av
helseopplysninger, og etablere rutiner som
sikret at oversikten kontinuerlig er oppdatert
og fullstendig, inkludert informasjon om
databehandlere

a)
Oversikt over dataprogrammer er
allerede etablert men må vedlikeholdes.
Ansvar for dette anbefales lagt til
driftssjef med mulighet for å delegere
oppgaven til IKT-bestiller - på sikt IKTansvarlig når slik funksjon er etablert.
b)
Oversikt over lokale helseregistre må
utarbeides. Dette innebærer kartlegging
i fagmiljøene i våre klinikker. Kartlegging
må foregå i klinikkene. Resultat av
kartlegging oversendes informasjonssikkerhetsansvarlig som etablerer
oversikt i Docmap.
c)
Lage oversikt over medisinsk-teknisk
utstyr som inneholder lagringsmedie for
lagring av pasientopplysninger, og
etablere rutiner som sikret at oversikten
kontinuerlig er oppdatert og fullstendig,
inkludert informasjon om
databehandlere.
a)
Applikasjoner som behandler
pasientopplysninger
b)
Innmelding av kameraovervåking samt
nøkkelkortsystemer.
a)
Har nå tilgjengelige superbrukere i
klinikkene.
b)

a)
Driftssjef

a)
IKT-bestiller /
IKT-ansvarlig

a)
1.juni 2011

b)
Klinikksjefer

b)
klinikksjef
delegerer

b)
1. sept. 2011

c)
Driftssjef

c)
Hammerfest:
Avd. leder MTA
H.fest
Kirkenes:
Avd. leder MTA
K.nes

c)
1. august 2011

Anbefaling 2:
Sørge for at meldeplikten til Datatilsynet
etterleves for alle meldepliktige behandlinger
av helse- og personopplysninger.

Anbefaling 3:
Benytte avviksmeldinger mer aktivt i internt
forbedringsarbeid.
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a)
Informasjonssikkerhetsansvarlig
b)
Driftssjef
a)
Klinikksjefer/
Stabsledere

a)
Utført
b)
Teknisk sjef

b)
Utført

a)
avd. ledere

a)
Kontinuerlig
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Anbefaling

Kommentar

Ansvar

Gjennomført kurs for superbrukere og
for ledere

b)
kvalitetsleder

c)
Avviksmeldinger inngår i saksliste for
KVAM-grupper/KVAM-råd/ FAMU og
Kvalitetsutvalg
a)
Anbefaling 4:
Videreføre og videreutvikle gjennomføring og Styrke IKT-ressurs med IKT-ansvarlig.
Vurdere å skille roller for henholdsvis
bruk av risikovurderinger, gjerne i samarbeid
kvalitetsleder/info sikkerhetsansvarlig
med Helse Nord IKT.
Stilling er utlyst.
b)
Arbeide for å få utvidet samarbeidet via
IS-nettverk med tanke på
foretaksovergripende samarbeid og ved
utførelse av analyser
c)
Styrke intern samhandling innen IKT.
Tilrettelegge for bedret samhandling
følgende: IKT-bestiller, ny IKT-ansvarlig,
Info sikkerhetsansvarlig og EPJkonsulenter
a)
Anbefaling 5:
Sak gjeldende organisering av
Definere hvordan foretakets samlede
pasientjournalsystem avklares i
journalsystem er organisert, og etablere
rutiner som sikrer at informasjon i den enkelte Journalutvalget
b)
pasientjournal samsvarer med dette.
Gjennomgå/beslutte mandat og
sammensetning for journalutvalg
c)
etablere de nødvendige
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c)
Klinikksjefer/
Stabsledere

Delegert til:

c)
Ledere av slike
utvalg

a)
adm. dir

Tidsfrist:

b)
Er à jour pt,
men ”Turnover” skaper
behov for nye
kurs
c)
Påbegynt, men
Kontinuerlig
prosess
a)
1. sept 2011

b)
informasjonssikkerhetsansvarlig

b)
kontinuerlig

c)
adm. dir

c)
1. august 2011

a)
adm. dir

a)
leder
journalutvalg

b)
1. juni 2011

b)
adm. dir
c)

a)
1. juli 2011

c)

c)
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Anbefaling

Kommentar

Ansvar

Delegert til:

Tidsfrist:

rutiner/arbeidsbeskrivelser

leder journalutvalg

EPJ-kons

Kontinuerlig

Ad anbefaling 5:
Framdriftsplan for etablering en felles DIPS database i Finnmark er ikke detaljert eller besluttet ennå. Representant fra HN-IKT opplyser at det på
fellesmøte i Helse Nord IKT, etter at anbudsresultatet var offentliggjort, ble det tegnet en framdriftsplan der man bl.a ennå ikke har tatt stilling til om
det skal være 1,2,3 eller 4 ulike lokaliseringer av DIPS. Det er også beregnet en planleggingsfase på 4-6 mndr, og deretter en forprosjektfase på ca. 1
år.
a)
a)
a)
a)
Anbefaling 6:
ikke avklart.
HR-sjef/
adm. dir
Implementering av BAS vil effektivisere
Fullføre oppryddingsarbeidet for å skape
Implementering
personalsjef
men og forflytte oppgaver til ansatte på
samsvar mellom tilganger til IT-systemer og
tidlig høsten
klinikk eller avdelingsnivå. Avdelinger vil
tjenestelige behov, sørge for at tilganger
2011
enklere få oversikt.
løpende inaktiveres når tjenestelige behov
b)
b)
b)
b)
opphører, samt gjennomføre regelmessige
1. august 2011
etablere felles rutiner som sikrer inn- og HR-sjef/Personalsjef delegeres
kontroller av at samsvar mellom tilganger og
senere
utmeldinger av personell
behov opprettholdes
c)
c)
c)
c)
jevnlig via
delegeres
HR-sjef
Gjennomføre internkontroll
rapporter
d)
d)
d)
avdelingsledere d)
Klinikksjef
Sikre at arbeidsoppgaver ikke blir
kontinuerlig
liggende når ansatte deaktiveres.
Klinikksjefer
Avdelingsledere 1. juli 2011
Anbefaling 7:
Etablering av oppdaterte
Med støtte fra
Med støtte fra EPJGjennomgå og oppdatere tilgangsmatrise og
tilgangsmatriser var behandlet som
konsulent
EPJ-konsulent
rollemaler i DIPS
egen sak i Journalutvalget i 2009.
Klinikksjefer er tidligere bedt om å
utarbeide klinikkvise tilgangsmatriser
som skal vise standardtilganger til de
ulike yrkesgrupper. Tilgangsmatriser
skal legges i Docmap og etterleves.
a)
a)
a)
a)
Anbefaling 8:
EPJ-konsulenter iverksettes
Leder journalutvalg
Etablere/Implementere nødvendige
Legge til rette for felles praksis i bruk av DIPS
innen 1. sep –
felles arbeidsrutiner/prosedyrer i bruk
og andre elektroniske journalsystemer,
2011
herunder innføre felles rutiner for registrering av DIPS
b)
b)
b)
b)
av journalansvarlig person i DIPS
avdelingsledere 1. juni 2011
klinikksjefer
Etablere og etterleve rutine for

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2011

side 69

Anbefaling

Anbefaling 9:
Sørge for at utveksling av røntgeninformasjon
på tvers av HF-ene samsvarer med gjeldende
lovverk (eventuelt i samarbeid med andre
aktører i Helse Nord), og fjerne tilgangene for
ansatte ved andre helseforetak til å hente
røntgeninformasjon fra Helse Finnmark
Anbefaling 10:
Foreta en konkret risikovurdering i forbindelse
med etablert fjerntilgang til røntgensystemer,
samt gjennomføre risikoreduserende tiltak
dersom uakseptabel risiko avdekkes.
Anbefaling 11:
Vurdere etablering av system for
dokumentasjon/kontroll av uttak og retur av
papirjournal fra arkiv ved BUP
Anbefaling 12:
Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og ledelsens
gjennomgang minimum årlig

Anbefaling 13:
Iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at
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Kommentar

imøtekommelse journalforskriftens § 6.registrerer pasientansvarlig lege
Løsning ved bruk av Arcidis vil
vedlikeholde mulighet for utveksling av
informasjon i samsvar med regelverk.

Gjennomføre risikovurdering. IKTbestiller og informasjonssikkerhetsansvarlig kan sammen med
ressurser evt fra HN-IKT bistå

Ansvar

Delegert til:

Tidsfrist:

klinikksjef
Hammerfest

Avd leder
radiologisk
avdeling

1. juni 2011

klinikksjef
Hammerfest

Avd leder
radiologisk
avdeling

1. sept 2011

I forbindelse med at dette området ble fokusert under revisjonen ble det etablert
ordning som må oppfattes som tilfredsstillende ved at papirjournaler nå kvitteres
inn/ut når slike utleveres/tilbakeleveres til/fra arkiv. Ordningen er bekreftet
iverksatt.
Sikkerhetsrevisjon gjennomføres i 3
informasjonsutvalgte enheter
sikkerhetsansvarlig /
IKT-ansvarlig
med hjelp fra IKTbestiller

Et koordinerende ansvar og oppfølging
av dette punktet foreslås tillagt IKT-

Driftssjef

IKT-bestiller

Utført

a)
revisjon
gjennomføres
innen oktober
b)
ledelsens
gjennomgang i
etterkant av
dette straks
rapport
foreligger –
innen utgang av
2011
Kontinuerlig
Statusrapport
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Anbefaling

Kommentar

sikkerhetsstrategien hos databehandlere og
leverandører gir tilfredsstillende
informasjonssikkerhet

bestiller som i sin funksjon er foretakets
kontaktperson opp mot eksterne
dataleverandører inkludert Helse Nord
IKT
a)
Samarbeide med internrevisjon i øvrige
foretak mht å definere
revisjonsområder- Årlige møter.
b)
Vurdere behov for ytterligere opplæring
innen internrevisjon – repetere kurs
c)
sikre at internkontrollforskrifter er kjent
for ledere. Ledelsesansvar skal ivaretas.
d)
Årlig utarbeide plan for interne
revisjoner – plan over 3 år

Anbefaling 14:
Videreutvikle helseforetakets
internkontrollrutiner med sikte på forbedring
av øvrige svakheter Internrevisjonen har
påpekt i denne rapporten
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Ansvar

a)
adm dir
b)
opplæringsansvarlig
c)
klinikkledere/
stabssjefer
d)
Foretakscontroller/
Kval. leder

Delegert til:

a)
controller
sammen med
kval leder

Tidsfrist:

medtas i
ledelsens
gjennomgang
jfr. Pkt 12
a)
OK for 2011
b)
vurdere behov
innen 1. juni
2011
c)
innen 1. juni
d)
Utført 2011
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Til:

Helse Nord RHF
Att: Namik Resulbegovic

Deres ref.:

Vår ref.:

Sted / Dato:

2011/107-2/ 134

2010/535-11

Mo, 31.05.2011

Svar på oppfølging av styresak 20-2011 – Internkontroll ved behandling av
helseopplysninger i Helgelandssykehuset HF
I rapporten fra Helsenord nr.: 05/2010 vedr. Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i
Helgelandssykehuset HF, anbefaler Internrevisjonen Helgelandssykehuset HF å iverksette følgende
tiltak:
(Vår plan for løsning på anbefalingene kommer som bokstav underpunkt til hvert tall hovedpunkt)
1.

Videreutvikle oversikten over behandlinger av helseopplysninger, og etablere rutiner som
sikrer at oversikten kontinuerlig er oppdatert og fullstendig.
a. Vi skal endre/tilføye i ’RL2033 Sikkerhetsledelse Helgelandssykehuset HF –
applikasjonsoversikt’ opplysninger om hvilke helse- og personalopplysninger som
behandles, hjemmel for denne behandlingen og opplysning om evt. Databehandlere
(se pkt. 5.1.2 i rapport fra Helse Nord)

2.

Forsikre seg om at meldeplikten til Datatilsynet er ivaretatt for alle meldepliktige
behandlinger av helse- og personopplysninger, samt etablere rutiner som sikrer at nye
behandlinger blir meldt og at meldingsdatabasen vedlikeholdes.
a. Tilføye i oversikten i ’RL2033 Sikkerhetsledelse Helgelandssykehuset HF –
applikasjonsoversikt’ med de punktene som står i Normen pkt. 4.5 s. 18 som vi
mangler.

3.

Fastlegge kriterier for akseptabel risiko ved behandling av helseopplysninger.
a. Dette fanges opp i det nye felles styringssystemet for informasjonssikkerhet for alle
foretakene i Helsenord i pkt. 3.1 Akseptabel risiko:
”Sikkerhetsbrudd aksepteres ikke. Foretakene i Helse Nord erkjenner like fullt at det eksisterer
sannsynlighet for at sikkerhetsbrudd kan forekomme. For å angi hvilket risikonivå som kan
aksepteres for uønskede hendelser, etableres akseptkriterier knyttet til risiko.
Sikkerhetstiltak skal etableres slik at:
a) tiltakene omfatter både rutiner medarbeiderne forutsettes å følge, og tiltak som ikke
kan påvirkes eller omgås av medarbeiderne med uaktsomhet.
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Organisasjonsnummer 983974929
E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no
Internett: www.helgelandssykehuset.no
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Helgelandssykehuset
Mo i Rana
Postboks 601
8607 Mo i Rana
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Telefaks: 75 12 51 06

Helgelandssykehuset
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8651 Mosjøen
Telefon: 75 11 51 00
Telefaks: 75 11 51 05

Helgelandssykehuset
Sandnessjøen
Postboks 613
8801 Sandnessjøen
Telefon: 75 06 51 00
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b) tiltakene ikke kan omgås av eksterne, selv om disse opptrer med forsett.
c) der er liten sannsynlighet for at sensitive personopplysninger/helseopplysninger
kompromitteres.
d) øvrige personopplysninger skal minimum sikres med tiltak som gir moderat grad av
sannsynlighet for kompromittering, forutsatt at dette ikke øker sannsynligheten for
kompromittering av sensitive personopplysninger.
e) det går flere måneder mellom hendelser med moderat konsekvens for helsehjelpen 1 ,
forholdet til pasienten 2 , foretaket/‐personellet 3 og for øvrige medarbeidere 4 .
f) hendelser med alvorlig konsekvens er enda vanskeligere å forårsake og inntreffer
enda sjeldnere”

4.

Videreføre og videreutvikle gjennomføring og bruk av risikovurderinger, gjerne i samarbeid
med Helse Nord IKT.
a. Bruk av risikovurderinger står beskrevet i kap. 5 i det nye felles styringssystemet for
informasjonssikkerhet for alle foretakene i Helse Nord.

5.

Vurdere å etablere et tverrfaglig utvalg (journalutvalg) der spørsmål knyttet til pasientjournal
kan behandles.
a. Det er under etablering et foretaksovergripende journalutvalg, mandatet er beskrevet i
utkast til prosedyre ’PR25504 Journalutvalg’.

6.

Sørge for at Journalhåndboken gjennomgås, oppdateres og videreutvikles, samt at muligheter
for større grad av felles praksis i bruk av DIPS vurderes.
a. Journalutvalget får også ansvaret for å gjennomgå og oppdatere ei felles
Journalhåndbok.

7.

Innføre rutiner for utpeking og journalføring av journalansvarlig person for den enkelte
pasientjournal innenfor hele helseforetaket.
a. Er under etablering. For øvrig vises det til følgende prosedyrer: Mo har ’PR22484
Pasientansvarlig lege’, Mosjøen har ’PR3869 Pasientansvarlig lege og
behandlingsansvarlig lege, Med.avd.’ og Sandnessjøen har ’PR23606 PAL Pasientansvarlig lege - med. Område’

8.

9.

Foreta regelmessig gjennomgang av bruk av nødrettstilgang i DIPS og begrunnelse for dette.
a. Prosedyre PR1573 Loggføring og kontroll av innsyn i pasientdokumenter journal, sier
at blålyslogging skal gjennomføres 4 rutinekontroller i året.
b. Bestilling av denne kontrollen skal skje til HN-IKT ansatte ved alle 3 sykehus
enhetene som leverer resultatet til Ranveig Aspevik (Mo), Dag Stefansen (SSJ) og
Arne Wilskow (MSJ).
Gjennomgå hele tilgangsregisteret i Sectra PACS og fjerne alle tilganger som ikke er
personlige og begrunnet i tjenestelige behov.
a. Gjennomgangen er gjennomført, rutine er under etablering på røntgen avd. slik at det
ikke skal skje igjen.

1

Eksempelvis hendelser som kan medføre helseopplysninger med utilstrekkelig kvalitet
Eksempelvis hendelser som kan medføre at personlig integritet og privatlivets fred ikke ivaretas
3
Eksempelvis hendelser som kan medføre bøtestraff eller suspensjon av autorisasjon, lisens eller
spesialistgodkjenning
4
Eksempelvis hendelser som kan medføre betydelig – men gjenopprettelig – økonomisk tap
2

Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Organisasjonsnummer 983974929
E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no
Internett: www.helgelandssykehuset.no
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10.

11.

Gjennomføre regelmessige undersøkelser av om det er samsvar mellom tjenestelige behov og
aktive tilganger til nettverk og alle aktuelle applikasjoner.
a. Dette fanges opp i det nye felles styringssystemet for informasjonssikkerhet for alle
foretakene i Helse Nord i pkt. 4.2.2 Funksjoner som er tillagt særskilt ansvar, med
under pkt. 4.2.5 Klinikksjefer/avdelingssjef/avdelingsledere. Her henvises det også til
ei felles prosedyre: Prosedyre for tilgangsstyring.
Gjennomføre sikkerhetsrevisjon minimum årlig.
a. Det gjennomføres en årlig sikkerhetsrevisjon etter Normens faktaark 6 (23
sjekkpunkt), men ikke etter faktaark 6b (157 sjekkpunkt)

12.

Iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at sikkerhetsstrategien hos databehandlere og
leverandører gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
a. POL §2-15 sier: ” Den behandlingsansvarlige skal ha kunnskap om
sikkerhetsstrategien hos kommunikasjonspartnere og leverandører, og jevnlig forsikre
seg om at strategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet”.
b. => Vi må da gjennomføre revisjoner hos kommunikasjonspartnere og leverandører. Vi
har i Informasjonssikkerhetsforumet i Helse Nord planlagt en internrevisjon hos HNIKT i 2011.

13.

Videreutvikle helseforetakets styrende dokumenter og andre internkontrollelementer med
sikte på forbedring av øvrige svakheter Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten.
a. Er en kontinuerlig prosess å videreutvikle og forbedre Docmap.
b. Det nye felles styringssystemet for informasjonssikkerhet for alle foretakene i
Helsenord er et godt eksempel på videreutvikling og samarbeid om dette.

Med vennlig hilsen

Sigurd Finne
Kvalitetsleder

Fred Mürer
Medisinsk direktør

Dette brevet er godkjent elektonisk.

Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Organisasjonsnummer 983974929
E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no
Internett: www.helgelandssykehuset.no
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Sak:
Til:
Fra:
Møtedato:

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Direktørens ledergruppe UNN HF
Fag- og forskningssenteret ved Per Bruvold
14.6.2011

Sammendrag og anbefaling
I rapport nr. 06/2010 fra Internrevisjon i Helse Nord RHF av 2. februar 2011 om internkontroll
ved behandling av helseopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (ePhorte-sak
2010/1323) konkluderer rapporten med at behandlingen av helseopplysninger på mange områder
er i samsvar med gjeldende regelverk og grunnleggende personvernhensyn, men at det også på
noen områder er svakheter som bør forbedres. Internrevisjonen foreslår en rekke tiltak for å
bringe helseopplysningene i samsvar med gjeldende regelverk.
Anbefaling
Direktøren ved FFS følger opp at anbefalte tiltak iverksettes slik at behandlingen av
helseopplysninger er i samsvar med gjeldende regelverk og grunnleggende personvernhensyn.

Bakgrunn
I rapport nr. 06/2010 fra Internrevisjon i Helse Nord RHF av 2. februar 2011 om internkontroll
ved behandling av helseopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (ePhorte-sak
2010/1323) konkluderer rapporten med at behandlingen av helseopplysninger på mange områder
er i samsvar med gjeldende regelverk og grunnleggende personvernhensyn, men at det også på
noen områder er svakheter som bør forbedres.
Vurdering
UNN, har sammen med de øvrige foretakene i Helse Nord, utarbeidet utkast til felles
Styringssystem for informasjonssikkerhet for forventes behandlet og vedtatt i løpet av våren d.å.
Implementering av styringssystemet med tilhørende prosedyrer vil dekke flere av de foreslåtte
tiltak som Internrevisjonen har foreslått (bl.a. pkt. 1,3,4,og 6)
Når det gjelder utpeking og journalføring av journalansvarlig person for den enkelte journal, har
UNN siden begynnelsen av 2000 hatt en bestemmelse at det er avdelingsleder på den avdeling
hvor pasienten sist ble behandlet som er journalansvarlig dersom det ikke fremgår noe annet av
journalen. For journaler hvor hele eller deler av journalen er sperret for innsyn utnevnes det en
navngitt journalansvarlig person for journalen i hvert enkelt tilfelle.
Når det gjelder tilgangsstyring til helseopplysninger er det avdekket en svakhet i rutinen når en
bruker slutter eller endrer avdelingstilhørighet. Brukerprofilen i journalen blir ikke alltid
automatisk oppdatert. Det er likevel slik at for de personer som slutter så vil tilgang til
informasjonssystemene være sperret i den forstand at brukeren ikke kan starte på egen hånd en
maskin og logge seg på, men vil kunne utnytte en maskin som allerede er startet opp og pålogget
den generelle påloggingen.

UNN HF
9038 Tromsø

Besøksadresse:
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Kontonr:
4700.04.02008

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2011

Org nr:
MVA 983 974 899 NO

Telefon: 77 62 60 00*
Telefaks: 77 62 60 42

Internett:
www.unn.no

side 75

Side 2 av 5

Det er i løpet av 2010 gjennomført risikovurdering av bruken av elektronisk journal på alle
klinikker med unntak av en klinikk som gjennomføres i april d.å. I prioriteringen ble Dips EPJ
valgt som første system med unntak av Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk hvor også RusData ble
vurdert. Plan for 2011 er å gjennomføre tilsvarende risikovurdering på de enkelte sentra i UNN
samt spesial fagsystemer så som BUP data, Partus fødesystem m.v.
Alle databehandlere av UNN registreres i ePhorte saksbehandlersystem. Databehandleravtale for
Apoteket Nord finnes ikke i ePhorte og må reavtales.
Konklusjon
På bakgrunn av ovenstående anbefaler FFS v/ internrevisjonen at det iverksettes følgende tiltak:
1. Sørge for at det er samsvar mellom dokumentasjon, oppfatninger og praksis for ansvarsog oppgavefordeling knyttet til internkontroll ved behandling av helseopplysninger.
Herunder: bringe klarhet i hvilken funksjon som er systemeier for DIPS i UNN HF, samt
hvilke oppgaver dette innebærer.
2. Etablere rutiner for utpeking og journalføring av journalansvarlig person for den enkelte
pasientjournal.
3. Etablere rutiner som sikrer at alt personell ved UNN HF undertegner taushetserklæring,
og at denne arkiveres i personalmappen.
4. Sørge for at tilganger til IT-systemer trekkes tilbake når tjenestelige behov opphører,
samt gjennomføre regelmessige undersøkelser av samsvar mellom tjenestelige behov og
aktive tilganger til nettverk og alle aktuelle applikasjoner.
5. Vurdere om journalsystemet innenfor barne- og ungdomspsykiatrisk virksomhet er
hensiktsmessig organisert, samt definere organiseringen klart, herunder hvilken
dokumentasjon som skal føres i elektronisk journal og hvilken dokumentasjon som skal
føres i papirjournal.
6. Gjennomføre en separat risikovurdering for Bupdata, inkludert risikohåndtering i
samsvar med virksomhetens akseptkriterier.
7. Inngå databehandleravtale med Sykehusapotek Nord HF.
8. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og ledelsens gjennomgang minimum årlig.
9. Videreutvikle oversikten over behandlinger av helseopplysninger slik at det klarere
framgår hvilke databehandlere som benyttes, samt iverksette tiltak for jevnlig å forsikre
seg om at sikkerhetsstrategien hos databehandlere gir tilfredsstillende
informasjonssikkerhet.
10. Videreutvikle helseforetakets styrende dokumenter og andre internkontrollelementer med
sikte på forbedring av øvrige svakheter Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten.

UNN HF
9038 Tromsø

Besøksadresse:
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Kontonr:
4700.04.02008
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Anbefalinger
1. Sørge for at det er samsvar mellom
dokumentasjon, oppfatninger og praksis
for ansvars- og oppgavefordeling knyttet
til internkontroll ved behandling av
helseopplysninger. Herunder: bringe
klarhet i hvilken funksjon som er
systemeier for DIPS i UNN HF, samt
hvilke oppgaver dette innebærer.

HANDLINGSPLAN
Tiltak
Styringssystem for informasjonssikkerhet (SIS)
implementeres i UNN

Ansvar
Direktøren

STATUS
Saken oversendes Helse- Nord RHF
for behandling i direktør møte.

Fag- og forskningssenteret (FFS) oversender
spørsmål om systemeier for Dips EPJ til
journalkomiteen for vurdering

Sikkerhetssjef IKT Saken er ikke avklart

2. Etablere rutiner for utpeking og
journalføring av journalansvarlig person
for den enkelte pasientjournal.

Denne anbefalingen vil tas inn i arbeidet som settes i
gang (se tiltak under punkt 5.)

Klinikkleder Elin
Gullhav

Dette er innarbeidet i nye rutiner

3. Etablere rutiner som sikrer at alt
personell ved UNN HF undertegner
taushetserklæring, og at denne arkiveres i
personalmappen.

Gjennomgang av eksisterende rutiner
Oppstart 1. april 2011

Klinikkledere og
HR-sjef spesielt

Det er foretatt en gjennomgang og i
tillegg vil HR i løpet av høsten
revidere en kontrollrutine

4. Sørge for at tilganger til IT-systemer
trekkes tilbake når tjenestelige behov
opphører, samt gjennomføre regelmessige
undersøkelser av samsvar mellom
tjenestelige behov og aktive tilganger til
nettverk og alle aktuelle applikasjoner.

Gjennomgang av ansattes tilganger og gjennomgang
av eksisterende rutiner.
Oppstart 1. mars 2011
Hjerte og lungeklinikken vil i tillegg til det som er
gjort foreta en ny gjennomgang av ansatte - listene
før sommerferien 2011.

Avdelingsledere
Dette vil bli en fast årlig prosedyre i
Sikkerhetssjef IKT det nye styringssystemet (SIS)
Hjerte og lungeklinikken har
gjennomført en gjennomgang av alle
tilganger ved årsskiftet. I tillegg er det
innført en intern rutine for hyppigere
gjennomgang av legenes tilganger og
arbeidsoppgaver

Akuttmottak/Observasjonspost har ikke startet
gjennomgang av tilganger til IT systemer.
UNN HF
9038 Tromsø

Besøksadresse:
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Kontonr:
4700.04.02008
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5. Vurdere om journalsystemet innenfor
barne- og ungdomspsykiatrisk virksomhet
er hensiktsmessig organisert, samt
definere organiseringen klart, herunder
hvilken dokumentasjon som skal føres i
elektronisk journal og hvilken
dokumentasjon som skal føres i
papirjournal.

•

•

•

•

UNN HF
9038 Tromsø

Besøksadresse:
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Kontonr:
4700.04.02008
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Klinikkleder Elin
Klinikken vil møte disse utfordringene ved å
utarbeide og implementere ny prosedyre som Gullhav
skal ivareta myndighetskrav så langt det er
mulig inntil nytt elektronisk system er
iverksatt. Dette arbeidet vil inkludere
Journalkomiteen. Oppstart 1. april 2011.
Avdelingen skal utarbeide en intern prosedyre
for hvordan dokumentasjon fortløpende låses,
skrives ut og legges i papirjournalen.
Prosedyren skal utarbeides av
administrasjonskonsulent ved BUPA, for
implementering innen 1. september 2011.
Det skal foreligge en samlet journal for
BUPA’s pasienter. Det betyr at der hvor det
foreligger flere journaler på samme pasient,
skal journalene samles i en arkivkassett.
Arbeidet med sammenslåing av ”gamle”
pasientjournaler skal være sluttført innen 1.
september 2011.
Merkantil tjeneste skal utarbeide en plan for
innføring av en felles BUPA journal på alle
nyhenviste pasienter. Dette arbeidet skal starte
umiddelbart, og innen 1. juni 2011 skal alle
nyhenviste pasienter ha en felles journal i
BUPA.
Etablere rutiner for utpeking og journalføring
av journalansvarlig person for den enkelte
pasientjournal.

Org nr:
MVA 983 974 899 NO

Telefon: 77 62 60 00*
Telefaks: 77 62 60 42

Klinikken følger sin handlingsplan.
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www.unn.no
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6. Gjennomføre en separat
risikovurdering for Bupdata, inkludert
risikohåndtering i samsvar med
virksomhetens akseptkriterier.
7. Inngå databehandleravtale med
Sykehusapotek Nord HF.

Blir ivaretatt i eksisterende plan for risikovurdering
for 2011

Sikkerhetssjef IKT Planlagt utført høst 2012 etter ønske
fra klinikken.

Ny avtale signeres innen 1.april 2011

Sikkerhetssjef IKT Utsatt til 1.august 2011

8. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og
ledelsens gjennomgang minimum årlig.

Ivaretas av implementering av SIS

Sikkerhetssjef IKT Ivaretas av implementering i
styringssystemet.( SIS)

9. Videreutvikle oversikten over
behandlinger av helseopplysninger slik at
det klarere framgår hvilke databehandlere
som benyttes, samt iverksette tiltak for
jevnlig å forsikre seg om at
sikkerhetsstrategien hos databehandlere
gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
10. Videreutvikle helseforetakets styrende
dokumenter og andre
internkontrollelementer med sikte på
forbedring av øvrige svakheter
Internrevisjonen har påpekt i denne
rapporten

Gjennomgå eksisterende rutiner og vurdere om egen
database for oversikt er nødvendig. Gjennomgå
rutinen for kontroll av informasjonssikkerheten hos
databehandler
Oppstart 1. april 2011

Sikkerhetssjef IKT Arbeidet er igangsatt og avsluttes
høsten 2011.

Implementering av SIS og at dette inngår i det arbeid
som allerede er igangsatt i FFS.

Fag- og
forskningssenteret

UNN HF
9038 Tromsø

Besøksadresse:
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Kontonr:
4700.04.02008
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Opprydding i Docmap er igangsatt og
beregnes å være sluttført i uke 33.
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011
Arkivnr.: 110 2010/69

Styresak 79-2011

Saksbeh/tlf: Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19

Dato: 16.6.2011

Justering av økonomiske rammer
budsjett 2011 – nr. 3
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt
saksliste.
Sakspapirene var ettersendt.

Formål/sammendrag
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er
behov for å justere rammene til Helse Nord RHF (styrets disposisjon) og foretaksgruppen på
bakgrunn av forslag til revidert nasjonal budsjett 2011 (RNB), hvor økte pensjonskostnader
foreslås kompensert.
Bakgrunn/fakta
Innstramming i reglene for føring av pensjonskostnader og vedtak i Stortinget har medført
store årlige svingninger i pensjonskostnadene. Helse- og omsorgsdepartementet har de siste
årene tatt ansvar for disse svingningene.
Pensjonskostnadene for Helse Nord i 2011 er samlet ca 134 mill kroner høyere enn de
budsjettpremisser som ble lagt til grunn for budsjett 2011. I styresak 38-2011 Justering av
økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 2 vedtok derfor styret i Helse Nord RHF å bevilge
130 mill kroner til helseforetakene som kompensasjon for økte pensjonskostnader. Samtidig
ble styringsmålet for Helse Nord RHF redusert tilsvarende.
I revidert nasjonalbudsjett foreslås at helseregionene få tildelt kompensasjon for økte
pensjonskostnader. Denne kompensasjonen foreslås fordelt mellom regionene basert på
nasjonal inntektsmodell, noe som innebærer at Helse Nord RHF foreslås kompensert med 204
mill kroner.
I forbindelse med automatisk frikortordning innen pasientreiser foreslås det i RNB at Helse
Nord RHF’s basisramme reduseres med 0,6 mill kroner. Bakgrunn for dette er bortfall av
manuelle rutiner og mer effektiv forvaltning i pasientreisekontorene.
Samlet foreslås Helse Nord styrket med 203,4 mill kroner i 2011.
Vurdering
Som følge av at styret i Helse Nord RHF har finansiert opp økte pensjonskostnader i
helseforetakene i styresak 38-2011, foreslås kompensasjon på 203,4 mill kroner i RNB
benyttet til:
1. Øke sentralt overskudd fra 78 mill kroner til 208 mill kroner som i vedtatt budsjett. Dette
er en viktig forutsetning for realisering av investeringsplanen og innebærer at
foretaksgruppen samlet budsjetterer med overskudd på 250 mill kroner i 2011.
2. Sette av 73,4 mill kroner til styrets disposisjon. Midlene kan evt. benyttes til engangstiltak
i 2011.
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Adm. direktør foreslår at redusert basisramme i forbindelse med automatisk frikortordning
håndteres sentralt.
Konklusjon
Økte pensjonskostnader i helseforetakene ble finansiert opp i styresak 38-2011. Foreslått
kompensasjon i RNB benyttes derfor til å øke sentralt overskudd som lagt til grunn i vedtatt
budsjett. Resterende midler settes av til styrets disposisjon.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Med forbehold om at Stortinget vedtar forslag til Revidert Nasjonalbudsjett, økes
budsjettert overskudd i Helse Nord RHF fra 78 mill kroner til 208 mill kroner. Midlene
benyttes til realisering av investeringsplanen.
2. De resterende 73,4 mill kroner settes av til styrets disposisjon.

Bodø, den 16. juni 2011

Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2011

side 81

Møtedato: 21. og 22. juni 2011
Arkivnr.:

Styresak 76-2011/5

Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic/Jan Norum

Dato: 16.6.2011

Helgelandssykehuset HF brudd på
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
– oppfølging av styresak 40-2011/2 Referatsaker
Sakspapirene ettersendes.
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.

