Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

28. oktober 2015

Sted:

Scandic Ishavshotel, Tromsø

Kl.:

8.30 til ca. 13.00

Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:
2014/711-70/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 106-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 28. oktober 2015:
Sak 106-2015
Sak 107-2015
Sak 108-2015
Sak 109-2015
Sak 110-2015
Sak 111-2015
Sak 112-2015

Sak 113-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte
30. september 2015
Tertialrapport nr. 2-2015
Virksomhetsrapport nr. 9-2015
Saksdokumenter ettersendes.
Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer
Budsjett 2016 Helse Nord RHF
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Regionalt program for traumekompetanse informasjon
4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015
- orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging
av styresak 91-2014
Referatsaker
1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad.
tertialrapport nr. 2-2015
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved
møtestart.
2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad.
budsjett 2016 for foretaksgruppen
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved
møtestart.
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21.
oktober 2015
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved
møtestart.
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. oktober 2015 ad.
budsjett 2016 for Helse Nord RHF
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved
møtestart.
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Sak 114-2015

Eventuelt

Side 106

Bodø, den 16. oktober 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:
2014/711-71/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 107-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

30. september 2015

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 30. september 2015
til godkjenning.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 30. september 2015 godkjennes.
Bodø, den 16. oktober 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2014/711-68/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Tilstede

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Tromsø, 28.10.2015

Styremøte i Helse Nord RHF
30. september 2015 - kl. 8.30
Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Navn:
Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Eirik Holand
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Line Miriam Sandberg
Sissel Alterskjær
Svein Are Jenssen
Mildrid Pedersen
Forfall

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
observatør fra Regionalt brukerutvalg

Navn:
Arnfinn Sundsfjord

Fra administrasjonen

styremedlem

Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Kristian I. Fanghol
Geir Tollåli
Rune Sundset
Hilde Rolandsen
Tor Solbjørg

adm. direktør
stabsdirektør
kommunikasjonsdirektør
fagdirektør
kvalitets- og forskningsdirektør
direktør for eieravdelingen
revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte Eva Stensland ved SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering) om kvalitetsregistre i nord.

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
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Styresak 92-2015
Sak 92-2015
Sak 93-2015
Sak 94-2015
Sak 95-2015
Sak 96-2015
Sak 97-2015
Sak 98-2015

Sak 99-2015
Sak 100-2015
Sak 101-2015
Sak 102-2015
Sak 103-2015

Sak 104-2015
Sak 105-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2015
Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan,
oppfølging av styresak 75-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen
Saksdokumentene var ettersendt.
Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering/flytting og
konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015
Helse Nord IKT – fremtidig organisering
Virksomhetsrapport nr. 8-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - informasjon
Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - utkast
Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene i
Nord-Norge
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. NSTs 1 fremtidige rolle - nasjonal del
Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
16. september 2015
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. september 2015 ad. sak om
Ny organisasjonsform for Helse Nord IKT - inkl. beskrivelser av
konsekvenser for samhandlingen med HF-ene, mandat (jf.
styresak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig organisering)
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Eventuelt
Nøytral merverdiavgift i helseforetakene - høringsuttalelse fra Helse
Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt
saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.

1

NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
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Styresak 93-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. august 2015

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. august 2015 godkjennes med den endringen som kom
frem under behandling av saken (protokolltilførsel i styresak 77-2015
Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling og innsparing, oppfølging av styresak 642015).

Styresak 94-2015

Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument,
handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med handlingsplaner i
helseforetakene for å redusere ventetider og fristbrudd (jf. Oppdragsdokument 2015
- tilleggsdokument) til orientering.
2. Styret viser til status for ventetider og fristbrudd og helseforetakenes
handlingsplaner, og ber adm. direktør om å se til at helseforetakene sørger for
nødvendig fremdrift i gjennomføringen av tiltakene med konkrete tidsfrister.

3. Styret forutsetter at styrene i helseforetakene om å følge opp situasjonen sørger
for nødvendig fremdrift med konkrete tidsfrister under behandling av
tilleggskravene i hvert styremøte fremover, jf. foretaksmøte 4. september 2015.

Styret ber videre om at brukermedvirkning ivaretas i arbeidet med planlegging
og gjennomføring av tiltakene i helseforetakene.

4. Styret forutsetter at helseforetakene i Helse Nord samarbeider og utveksler
erfaringer, slik at alle når de nasjonale mål for fristbrudd og ventetider.

5. Styret ber adm. direktør om å utarbeide et mandat til det regionale innsatsteamet i
Helse Nord.

6. Styret ber adm. direktør om å bidra til at de regionale helseforetakene samarbeider
og lærer av hverandres erfaringer.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med handlingsplaner i
helseforetakene for å redusere ventetider og fristbrudd (jf. Oppdragsdokument 2015
- tilleggsdokument) til orientering.
2. Styret viser til status for ventetider og fristbrudd og helseforetakenes
handlingsplaner, og ber adm. direktør om å se til at helseforetakene sørger for
nødvendig fremdrift i gjennomføringen av tiltakene med konkrete tidsfrister.

3. Styret forutsetter at styrene i helseforetakene sørger for nødvendig fremdrift med
konkrete tidsfrister under behandling av tilleggskravene i hvert styremøte
fremover, jf. foretaksmøte 4. september 2015.

Styret ber videre om at brukermedvirkning ivaretas i arbeidet med planlegging og
gjennomføring av tiltakene i helseforetakene.

4. Styret forutsetter at helseforetakene i Helse Nord samarbeider og utveksler
erfaringer, slik at alle når de nasjonale mål for fristbrudd og ventetider.

5. Styret ber adm. direktør om å utarbeide et mandat til det regionale innsatsteamet i
Helse Nord.

6. Styret ber adm. direktør om å bidra til at de regionale helseforetakene samarbeider
og lærer av hverandres erfaringer.

Styresak 95-2015

Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med
informasjonssikkerheten i foretaksgruppen til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig plan innen utgangen av 2016
for lukking av svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport Riksrevisjonens
kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015),
del II, sak 2 og 3.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med
informasjonssikkerheten i foretaksgruppen til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig plan innen utgangen av 2016
for lukking av svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport Riksrevisjonens
kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015),
del II, sak 2 og 3.

Styresak 96-2015

Sentralt datasenter i Helse Nord migrering/flytting og konsolidering,
oppfølging av styresak 55-2015

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres
innenfor en ramme på 150 mill. kroner.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en konkret redegjørelse for innholdet i
delprogrammene innen 30. april 2016.

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av innhold og omfang av
ytterligere migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. april
2016.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres
innenfor en ramme på 150 mill. kroner.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en konkret redegjørelse for innholdet i
delprogrammene innen 30. april 2016.

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av innhold og omfang av
ytterligere migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. april
2016.
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Styresak 97-2015

Helse Nord IKT – fremtidig organisering

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette prosessen med etablering av
Helse Nord IKT som eget helseforetak heleid av Helse Nord RHF.

2. Styret forutsetter at prosessen med etableringen av Helse Nord IKT som eget
helseforetak skjer med god medvirkning fra helseforetakene og i tett samarbeid med
tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens
bestemmelser

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem sak om endelig beslutning ad. etablering av
Helse Nord IKT som helseforetak, heleid av Helse Nord RHF, når nødvendig
dokumentasjon foreligger.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette prosessen med etablering av
Helse Nord IKT som eget helseforetak heleid av Helse Nord RHF.

2. Styret forutsetter at prosessen med etableringen av Helse Nord IKT som eget
helseforetak skjer med god medvirkning fra helseforetakene og i tett samarbeid med
tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens
bestemmelser
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem sak om endelig beslutning ad. etablering av
Helse Nord IKT som helseforetak, heleid av Helse Nord RHF, når nødvendig
dokumentasjon foreligger.

Styresak 98-2015

Virksomhetsrapport nr. 8-2015

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2015 til orientering.

2. Styret ber om at adm. direktør fortsatt gir høyeste prioritet til arbeidet med
tiltakene som reduserer fristbrudd og ventetid.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2015 til orientering.

2. Styret ber om at adm. direktør fortsatt gir høyeste prioritet til arbeidet med
tiltakene som reduserer fristbrudd og ventetid.

Styresak 99-2015

Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 informasjon

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Forskningsstrategi i Helse
Nord 2016-2020 til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Forskningsstrategi i Helse
Nord 2016-2020 til orientering.

Styresak 100-2015

Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 utkast

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Kvalitetsstrategi i Helse
Nord 2016-2020 til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Kvalitetsstrategi i Helse
Nord 2016-2020 til orientering.

Styremøte i Helse Nord RHF
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Styresak 101-2015

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og
fylkeskommunene i Nord-Norge
Under behandling av denne saken fratrådte styremedlem
Line Miriam Sandberg.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
Styret i Helse Nord godkjenner samarbeidsavtalen med Finnmark, Troms og Nordland
fylkeskommune slik den ble lagt frem i denne saken med den endringen som kom frem
under behandling av saken.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord godkjenner samarbeidsavtalen med Finnmark, Troms og Nordland
fylkeskommune slik den ble lagt frem i denne saken med den endringen som kom frem
under behandling av saken.

Styresak 102-2015

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Åpning av Pingvinhotellet Tromsø, den 1. september 2015: Informasjon
- Besøk av statsråd Bent Høie i Alta og Karasjok, den 1. og 2. september 2015:
Informasjon
- Møte med Sametinget ad. Nasjonal helse- og sykehusplan m. m., den 2. september
2015: Informasjon
- Styrets egenevaluering 2015 - informasjon
o Evalueringen gjennomføres ved hjelp av en spørreundersøkelse med
påfølgende gjennomgang av resultatene.
o Styreevalueringen gjennomføres i tilknytning til styremøtet 28. oktober
2015.
- Oppnevning av styret i Helse Nord RHF 2016-2018
o Informasjon om prosessen
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025, mandat for det videre arbeidet oppfølging av styresak 52-2015:
o Informasjon om status i arbeidet med mandatet og kontakt med Helse- og
omsorgsdepartementet.
o Styret i Helse Nord RHF holdes orientert om prosessen fortløpende.
- Grønn beredskap i Finnmarkssykehuset HF på grunn av økt strøm av flyktninger,
informasjon
Styremøte i Helse Nord RHF
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Møte med Sametinget ad. Nasjonal helse- og sykehusplan m. m., den 2. september
2015 - sammen med styreleder Kaldhol: Informasjon
- Åpning av HINAS’ regionkontor i Tromsø, den 3. september 2015: Informasjon
- Dialogmøte Nordlandssykehuset Vesterålen, den 7. september 2015: Informasjon
- Møter i København ad. det norske system for innføring av nye
metoder/medikamenter i spesialisthelsetjenesten, den 10. september 2015: Møte
med Dagens Medicin, Folketingsrepresentant Carolina Magdalene Maier og
reportasje med Danmarks Radio/TV.
- Internseminar Helse Nord RHF, den 14. og 15. september 2015 på Kjerringøy:
Informasjon
- Nordkalottmøte, den 16. til 18. september 2015 på Svalbard: Informasjon om
møtet og Nordkalottsamarbeidet
- Besøk av EU-kommisær Andriukaitis, den 21. september 2015 på Svalbard:
Informasjon
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 28. september 2015 - sammen
med representanter fra Universitetet i Tromsø ad. Tromsøundersøkelsen og
midler på Statsbudsjettet 2016.
- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen:
o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall.
Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens
Helsetilsyn foreligger, jf. brev av 18. september 2015: Det er ikke nødvendig
med tilsynsmessig oppfølging i saken. Årsaken til dette er at saken er godt
opplyst, og at det ikke er tegn til svikt.
o Sak nr. 2: Pasient under behandling på fødeinstitusjon - alvorlig hendelse.
Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens
Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
- Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015, tilleggsanskaffelse i området
Midt-Troms, oppfølging av styresak 91-2015, sak A:
o Det ble vist til styrets vedtak i styresak 91-2015, sak A - vedtakets punkt 2:
Styret ber adm. direktør om en orientering i neste styremøte om resultatet fra
tilleggsanskaffelsen som for tiden gjennomføres i området Midt-Troms.
o Informasjon om status i tilleggsanskaffelsen.
3. NSTs 2 fremtidige rolle - nasjonal del
-

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

2

NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Styremøte i Helse Nord RHF
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Styresak 103-2015

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. september 2015 ad. sak om Ny
organisasjonsform for Helse Nord IKT - inkl. beskrivelser av konsekvenser for
samhandlingen med HF-ene, mandat (jf. styresak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig
organisering)
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 104-2015

Styresak 105-2015

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene høringsuttalelse fra Helse Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere
utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. nøytral merverdiavgift i
helseforetakene.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. nøytral merverdiavgift i
helseforetakene.

Styremøte i Helse Nord RHF
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Tromsø, den 28. oktober 2015
____________________
Bjørn Kaldhol

____________________
Inger-Lise Strøm

____________________
sett: Arnfinn Sundsfjord

____________________
Eirik Holand

____________________
Inger Jørstad

____________________
Kari Jørgensen

____________________
Kari B. Sandnes

____________________
Line Miriam Sandberg

____________________
Sissel Alterskjær

____________________
Svenn Are Jenssen

Styremøte i Helse Nord RHF
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:

Styresak 108-2015

Saksbeh/tlf:
Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Tertialrapport nr. 2-2015

Formål
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2015 på de
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøtet 30. september
2015 behandlet styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 som omhandler
økonomi- og aktivitetsdata for første tertial. Økonomi- og aktivitetsdata har derfor
begrenset plass i tertialrapporten. Denne rapporten vektlegger i all hovedsak kvalitetsog pasientsikkerhetsdata.
Kvalitet, trygghet og respekt
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialrapporten bidrar til å
skape kvalitet og trygghet ved å gi en status for utviklingen.

Bakgrunn/fakta
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 2-2015:
Risikostyring og internkontroll
Helseforetakene i Helse Nord styrebehandler ledelsens gjennomgang i henhold til
kravene i lovgivningen.

Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med
underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for
Helse Nord 2015-2018.

•
•
•

Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet
Innfri de økonomiske mål i perioden
Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling

Alle helseforetakene har risikovurdert de tre identifiserte hovedmålene definert for
2015.

Ventetider og fristbrudd
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial i 2015 for hele regionen er
73,1 dager. Helgelandssykehuset HF skiller seg ut og er innenfor styringskrav med
gjennomsnittlig ventetid på 55,4 dager. Både Helgelandssykehuset HF og
Finnmarkssykehuset HF har redusert gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
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Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for
hele regionen i andre tertial 2015 er 6,1 % (6,8 % i første tertial 2015). Resultat for
august 2015 er 7,9 % (6,4 % i april 2015 og 7,7 % i august 2014). Ingen av
helseforetakene har nådd kravet. Selv om to av fire helseforetak hadde bedre resultat i
april 2015 enn i april 2014, er verdiene høyere i august 2015 enn i august i 2014, med
unntak av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Utviklingen til helseforetakene varierer. Selv om alle helseforetak følger den årlige
sesongvariasjonen (utviklinger går opp i andre tertial, med høyest punkt i august), er
andel fristbrudd i Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF
lavere i denne perioden i 2015 sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. De andre
to helseforetak skiller seg ut ved at andel fristbrudd øker og ligger over siste årets verdi.

Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå
Funksjonsregnskapet viser at somatiske fagområder har hatt høyere vekst enn psykisk
helsevern, mens TSB har hatt høyere vekst enn somatiske fag. Samlet har TSB og
psykisk helsevern vokst 6,5 % og somatiske fag vokst 8,9 %.
For andre tertial 2015 har helseforetakene rapportert høyere vekst i årsverk i
somatiske fag enn for psykisk helsevern og TSB. Helseforetakene har for perioden
hovedsakelig rapportert kortere ventetid for psykisk helsevern og TSB enn for
somatiske fag. Samlet vurderes det å ha vært noe større aktivitetsvekst i psykisk helse
og TSB enn i somatiske fag.

Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer
Helseforetakene i Helse Nord har hatt hovedfokus på å implementere pakkforløpene for
kreft i 1. og 2. tertial 2015. Helseforetakene oppgir at dette arbeidet har vært svært
ressurskrevende, og har blitt prioritert fremfor arbeidet med andre pakkeforløp.

Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer
I Helse Nord er andelen kreftpasienter registrert i pakkeforløp i 2. tertial 2015 på ca. 75
%.
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av
type pakkeforløp er 70 %
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid i Helse Nord til og
med 2. tertial 2015 er 71,9 %.

Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet
UNN viser til tall fra hjerneslagsregistret for mai og juni 2015, som viser at andelen som
ble lagt direkte på slagenhet var 73 %. Nordlandssykehuset HF (NLSH) viser til tall fra
nasjonalt hjerneslagsregister for 2013 hvor NLSH Bodø hadde en andel på 88,2 %, NLSH
Lofoten en andel på 90,8 % og NLSH Vesterålen en andel på 78,8 %. Gjennomsnittet for
landet var 84,4 %.
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Ved Helgelandssykehuset HF varierer andelen pasienter som er lagt direkte inn i
slagavdeling mellom sykehusenhetene: Mosjøen 28 %, Mo i Rana 73 % og Sandnessjøen
80 %. Grunnen til at andel pasienter lagt inn i slagavdeling i Mosjøen er lav, skyldes
uklarheter i registrering i DIPS. Dette er nå rettet opp og andelen pasienter direkte til
slagenhet er 61 %.
Finnmarkssykehuset rapporterer at begge sykehusene ligger på 90-100 %.

Brutto månedsverk – eksklusiv innleie
Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF representerer over halvparten av
økningen i bemanning pr. 2. tertial. Tallene viser en økning blant mange
stillingsgrupper med hovedvekt innen leger, sykepleiere, diagnostisk personell,
driftsteknisk og forskning.
Ved Helgelandssykehuset HF har veksten i månedsverk forsterket seg med ca. 10
sammenlignet med 1. tertial 2015. Ved Nordlandssykehuset HF har veksten i
månedsverk blitt halvert, som gjenspeiler seg blant alle yrkesgruppene.

Andre områder som behandles i tertialrapporten
I tillegg til de nevnte områdene behandles følgende områder i vedlegget til styresaken:
innkjøp, fritt sykehusvalg, pasientreiser, sørge for at pasientadministrative rutiner og
systemer godt ivaretar nye pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og
brukerrettighetsloven, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft, andel
pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med
trombolyse, andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av
alder og diagnose, etablere tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk
språk og kulturforståelse, omskjæring av gutter, åpne dokumenter, andel
legemiddelgjennomganger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek Nord,
antall legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek
Nord, offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid, andel
deltid og sykefravær.
Medbestemmelse
Tertialrapport nr. 2-2015 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 23. oktober 2015. Protokoll fra
drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart.

Brukermedvirkning
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 22015 i møte, den 11. november 2015. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for
styret i etterkant.
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Konklusjon
Helse Nord er fortsatt ikke i mål, når det gjelder ventetid og fristbrudd. Arbeidet med
kreftpakkeforløp er godt i rute, der det foreligger registrering. Nytt i årets
oppdragsdokument er at helseforetakene skal rapportere i månedlig
virksomhetsrapport på pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker. Dette gjør at man
har en tettere oppfølging med innføring av tiltakspakkene. Innenfor smittevern ser man
at tallet på sykehusinfeksjoner er for høyt i regionen, og det bør være stort fokus videre
på forebygging av infeksjoner.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2015 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med
tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.
Bodø, den 16. oktober 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Tertialrapport nr. 2-2015
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2. tertial 2015
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre
viktigste plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Tertialrapporten er en
viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen
mellom våre plandokumenter.

Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord
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1 Om rapporten
Tertialrapportene for 2015 er en del av tertial- og årlig melding for 2015. Den tertialvise
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2015 og
virksomhetsrapport nr. 8-2015.
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametre
som skal rapporteres til eier pr. 2. tertial 2015.

Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne
rapporten.
Sammenstilling av indikatorer

Tall for 1. tertial 2015

Mål

1.1

Universitetssy
Helgelandsyke
Helse
Nordlandsyke
Helse Nord
kehuset Nordhuset HF
Finnmark HF
huset HF
RHF, Privat
Norge HF

Helse MidtNorge RHF

Helse Nord
RHF

Helse SørØst RHF

Helse Vest
RHF

Hele landet

Somatisk helse

Pasienter med blodpropp i hjernen som får
trombolysebehandling
Epikrisetid ved utskriving

20 %
100 %

6,7

9,4

25,5

14,7

12,0

15,6

13,0

20,9

14,5

78,2

80,8

69,5

75,5

82,8

74,9

78,6

84,3

80,0

Korridorpasienter

0%

1,7

1,1

1,4

3,5

1,1

2,4

2,0

2,5

2,1

Utsettelse av planlagte operasjoner

0%

7,8

10,7

12,2

3,1

6,9

7,2

5,4

4,3

5,5

Lårhalsbrudd operert innen 48 timer

100 %

88,9

79,4

66,7

69,4

71,2

72,2

62,7

64,2

65,2

8,5

22,0

13,2

18,7

19,1

16,3

16,5

12,7

16,0

90,1

79,6

96,2

99,1

98,3

91,0

95,2

92,6

94,6

6,6

1,5

1,9

1,2

0,6

2,4

3,5

0,6

2,3

59,1

74,6

78,7

78,2

66,8

74,7

72,7

69,7

71,5

0%

1,1

0,6

1,7

1,0

1,0

1,2

1,4

0,6

1,2

0%

6,0

1,7

9,7

4,8

2,9

6,2

6,6

2,7

5,1

100 %

84,4

84,7

73,3

81,4

77,7

100 %

43,9

56,5

60,1

61,0

57,6

Keisersnitt
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg
(fysisk helse)
Fristbrudd for pasienter på venteliste somatisk helsetjeneste
Ventetid - somatisk helsetjeneste
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk
helsetjeneste
Fristbrudd for pasienter som har startet
helsehjelp - somatisk helsetjeneste
Gjennomførte pakkeforløp innen
standardforløpstid
Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp for
lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og
endetarmskreft
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
koloninngrep
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
fjerning av galleblære (kolecystektomi)
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
innsetting av totalprotese (hofte)
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
innsetting av hemiprotese (hofte)
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
utført keisersnitt
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
aortakoronar bypass

15
100 %
0%

65

100 %

95,0

100,0

100,0

94,0

93,0

97,0

95,0

93,0

95,0

100 %

93,0

95,0

93,0

85,0

91,0

91,0

90,0

83,0

88,0

100 %

100,0

100,0

100,0

100,0

96,0

100,0

98,0

94,0

97,0

100 %

82,0

100,0

88,0

100,0

92,0

94,0

93,0

84,0

92,0

100 %

89,0

90,0

96,0

97,0

90,0

95,0

91,0

84,0

90,0

93,0

97,0

-

96,0

93,0

100 %

Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2015. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.
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Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg
(BUP)
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg
(VOP)
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg
(TSB)

Mål

Tall for 1. tertial 2015

Universitetssy
Helgelandsyke
Helse
Nordlandsyke
Helse Nord
kehuset Nordhuset HF
Finnmark HF
huset HF
RHF, Privat
Norge HF

Helse MidtNorge RHF

Helse Nord
RHF

Helse SørØst RHF

Helse Vest
RHF

Hele landet

100 %

72,9

75,0

100,0

95,8

95,3

87,4

92,9

98,8

93,3

100 %

85,8

75,0

100,0

95,2

97,9

86,7

98,4

89,8

94,8

100 %

87,5

84,4

96,6

92,3

100,0

91,3

97,2

95,6

96,4

Brudd på vurderingsgaranti PHV

0%

3,3

3,7

2,0

2,6

2,1

2,7

1,6

1,6

2,2

Brudd på vurderingsgaranti TSB

0%

1,5

4,3

3,6

3,2

3,1

3,3

2,4

1,8

2,4

100 %

100,0

97,6

96,4

93,4

98,8

96,2

95,6

98,7

96,8

100 %

100,0

100,0

93,6

94,0

98,7

96,1

99,6

100,0

99,2

Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering
innen 10 dager
Barne- og ungdomsgarantien: Behandling
innen 65 dager
Ventetid PHBU

65

33,2

36,6

49,4

54,4

53,7

45,8

48,3

52,0

49,6

Ventetid PHV

65

61,8

55,8

61,5

53,5

62,8

57,0

50,1

50,1

53,7

Ventetid TSB

65

88,4

44,1

51,9

37,1

50,9

49,6

49,9

39,7

48,0

Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU

0%

6,6

2,4

6,7

7,1

1,4

5,2

0,3

0,0

0,9

Fristbrudd for pasienter på venteliste PHV

0%

2,3

7,4

1,9

5,9

1,0

4,9

0,3

5,9

2,1

Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB

0%

18,5

0,0

0,0

2,7

7,2

9,8

8,5

7,3

8,2

0%

0,0

0,7

11,0

16,5

3,1

9,0

1,1

0,6

2,1

0%

3,3

13,6

14,6

11,4

1,8

10,8

1,2

5,7

3,4

0%

4,8

3,8

4,7

0,0

6,3

2,9

2,7

4,8

3,6

Fristbrudd for pasienter som har startet
helsehjelp PHBU
Fristbrudd for pasienter som har startet
helsehjelp PHV
Fristbrudd for pasienter som har startet
helsehjelp TSB
Epikrisetid ved utskrivning PHV

100 %

79,2

78,8

75,2

77,6

85,2

76,5

73,2

70,7

73,8

Epikrisetid ved utskrivning TSB

100 %

62,5

86,4

71,4

89,6

82,7

59,3

71,7

84,2

73,9

Registrering av hovedtilstand TSB

100 %

93,8

83,3

42,9

73,3

84,4

79,9

91,5

92,6

90,2

Registrering av hovedtilstand PHBU

100 %

97,7

69,9

79,3

83,7

76,6

83,1

87,2

90,9

85,9

Regsitrering av hovedtilstand PHV

100 %

90,8

87,2

91,4

94,2

99,6

91,5

95,9

93,8

95,5

100 %

0,0

31,3

0,0

19,2

19,7

16,7

38,2

35,1

30,9

100 %

66,9

99,2

76,5

86,8

46,4

81,1

87,4

88,0

81,7

Individuell plan for pasienter med diagnose
schizofreni - Voksne med schizofreni som
har fått individuell plan
Kompletthet i henvisningsformalitet ved
henvisning til psykisk helsevern for voksne

Figur 3 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 1. tertial 2015 Helse Nord og resten av
landet. Kilde NPR.

2

Felles økonomiske krav og rammebetingelser

2.1 Risikostyring og internkontroll
Kravet er at helseforetakene skal gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.

Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Aktiviteter
som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.
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Ledelsens gjennomgang har som formål å synliggjøre virkningen av internkontrollen
(kvalitetssystemet) [1] i det enkelte helseforetak og undersøke og bedømme om systemet
for internkontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt. Dersom det i
gjennomgangen avdekkes mangler, skal ledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen
av internkontrollen.
Helseforetakene i Helse Nord styrebehandler ledelsens gjennomgang i henhold til
kravene i lovgivningen.

Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges
opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets
målsettinger vil bli oppfylt.
Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med
underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for
Helse Nord 2015-2018.

Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet
o Iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid til <= 65 dager og sikre at
det ikke forekommer fristbrudd.
o Sørge for at alle innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet videreføres og tas
i bruk i daglig drift.
o Iverksette tiltak i 2015 slik at vi når 0-visjonen for sykehuspåførte infeksjoner innen
utgangen av 2016.
o Oppfylle tidskravene i de nasjonale kreftforløpene, og implementere tiltak i regional
kreftplan.
Innfri de økonomiske mål i perioden
o Planlegge langsiktig med nøkterne forutsetninger. Dermed skjermes helseforetakene
mot større svingninger i inntektsforutsetningene.
o Ta ut gevinstene av FIKS–programmet og andre investeringer.

Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling
o Sikre at vedtatt investeringsplan inklusive endringer gjennomføres i henhold til plan.
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.

Alle helseforetakene har risikovurdert de tre identifiserte hovedmålene definert for
2015.

UNN HF gjennomfører risikovurderinger basert på hovedmålene med alle klinikkene i
foretaket. Resultatene oppsummeres på foretaksnivå.

Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte
krav (mål) til kvalitet.

[1]
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Nordlandssykehuset HF gjennomfører møter med klinikksjefer, senterledere og ledere
for de største stabene. Disse møtene har til hensikt å etablere risikoreduserende tiltak
slik at organisasjonen oppnår økt måloppnåelse- kvalitet i tjenesten og
pasientsikkerhet.

Helgelandssykehuset HF ble i august 2015 miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2004.
Foretaket gjennomfører revisjoner av beredskapsplaner. Disse blir forelagt styret når
planene er revidert. HSYK HF gjennomførte beredskapsøvelse juni 2015 og vil delta i
beredskapsøvelse med øvrige etater i slutten av oktober 2015.

2.2 Innkjøp
Samordning
Det er en målsetning om man i størst mulig grad greier å samordne innkjøpsprosessene
som kjøres innad i regionen. Det har derfor vært stilt krav til at de lokale foretakenes
innkjøpsstrategi skulle støtte opp under den regionale innkjøpsstrategien. I tillegg er
deltakelse i utforming og oppfølging av handlingsplan for etisk handel trukket fram som
et konkret krav.

Felles for foretakene er at det ikke foreligger egne innkjøpsstrategier, men den regionale
strategiplanen samt den nasjonale (HINAS) handlingsplanen ligger til grunn for den
anskaffelsesvirksomhet som pågår og de planer som foretakene har. Det gjennomføres
fellesregionale anskaffelser både i regi av RHFet samt av HFene.
Samtlige foretak med unntak av UNN har pr 1.10.15 innrapportert plan for MTU
anskaffelser for 2016. Disse vil bli forsøkt samordnet til en felles anskaffelsesplan for
Helse Nord.

Målkrav vedrørende omsetning gjennom Clockwork (CWL)
Foretaksgruppen har som krav i løpet av 2015 å ha nådd delmål om totalt 1 mrd kroner i
omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer. Helseforetakene har fått i krav om å
utarbeide planer for hvordan dette målet skal nås for sin andel av omsetningen av denne
milliarden, der anslagsvis nøkkel er: UNN (50 %), NLSH (30 %), HSYK (10 %) og FIN (10
%).
Til tross for at det har blitt stilt lignende krav tidligere år, har omsetningen gjennom
systemet vært rimelig stabil. Store enkeltkjøp som har blitt prosessert gjennom
systemet vil skape svingninger, men over tid er trenden rimelig konstant.
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Omsetning i foretakene totalt i forhold til målsetning, pr måned.

Figur 4 Omsetning i forhold til målsetning (1 mrd) pr. tertial
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Måloppnåelse 2. tertial har vært som følger:

FIN har 36 % (42 % i hele 2014), NLSH har 64 % (65 % i hele 2014), HSYK har 69 % (51
% i hele 2014) og UNN har 64 % (67 % i hele 2014).
Finnmark rapporterer ikke på status eller tiltak gjennomført etter 1.tertial.

Nordlandssykehuset rapporterer i tillegg til omsetning i CWL, omsetning som går
igjennom andre fagsystemer. Denne ligger rett oppunder omsetningen gjennom CWL.
Det etterlyses funksjonalitet i systemet som gjør det mer fullstendig (tjenestekjøp), dette
jobbes det regionalt med å få på plass
UNN viser til at ressurssituasjonen har medført fokus på systemet ikke har vært
tilstrekkelig. Det vises det til konkrete tiltak som vil gjøre at man på sikt vil kunne nå
målsetningen for 2015, men at disse tiltakene vil kun gi begrenset effekt for
inneværende år. Også UNN viser til funksjonalitet i systemet knyttet til tjenestekjøp.

Helgelandssykehuset er det foretaket med mest positiv utvikling, selv om også de er et
stykke unna måloppnåelse. Det synliggjøres konkrete tiltak som er gjennomført og som
har gitt resultat. Disse vil bli videreført.

Ingen av foretakene ligger an til å være i nærheten av å nå målsetningen om deres andel
av det regionale målet om en milliard kroner i omsetning gjennom CWL.
Helgelandssykehuset og Universitetssykehuset er de foretakene som er mest konkret på
tiltak som gjøres og planlegges, og det er de foretakene som har den mest positive
utviklingen.

2.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvalting
Innen utgangen av 2. tertial skal helseforetakene utarbeide en plan for å realisere
gevinster/effekter av FIKS3-prosjektet. Planen skal vise de viktigste gevinstområder,
konkrete tiltak som er nødvendig for å realisere gevinsten, samt tidsfrist og hvem som er
ansvarlig for å hente ut gevinstene.

•
•
•
•

UNN har oversendt dokument – men bes redegjøre for sine vurderinger i møtet.
Planer er etterlyst hos FS, HSYK og NLSH, pr. 9. oktober ikke mottatt
Tema blir diskutert i direktørmøte 14. oktober
Tema står på agenda i tertialoppfølging 21. oktober
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3

Pasientens helsetjeneste

Ventetider og fristbrudd

Figur 5 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2014 til august
2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)

Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2013 – august 2015 i Helse Nord. Kilde:
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)
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Figur 7 Antall nyhenviste i perioden januar 2014 – september 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database

RHF/HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Finnmark HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Totalsum

Gj. ventetid
avviklede 2014 T2

Gj. ventetid
avviklede 2015 T2

Endring

58,5
71,0
70,1
75,4
70,7

55,4
68,4
73,5
81,5
73,1

-3,1
-2,6
3,4
6,1
2,4

Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak i første og andre tertial i 2015. Kilde: Norsk
pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS)

Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial i 2015 for hele regionen er
73,1 dager. Helgelandssykehuset HF skiller seg ut og er innenfor styringskrav med
gjennomsnittlig ventetid på 55,4 dager. Både Helgelandssykehuset HF og
Finnmarkssykehuset HF har redusert gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Helse Nord RHF har implementert et helhetlig venteliste-analyseverktøy i andre tertial i
2015. Denne er basert på NPR anonymisert database som har blitt integrert i Helse Nord
LIS 1-systemet. Regionalt Fagsjefmøte bruker dette verktøyet som felles grunnlag for å
følge opp og for å analysere utviklingen av ventetid og fristbrudd, samt for å kartlegge
flaskehalser og identifisere problemområder. Alle HF har rett og mulighet til å utvikle
verktøyet videre og etablere nye analyser basert på felles. Helse Nord RHF fortsetter å
videreutvikle analyseverktøyet.

1

Løsning for virksomhetsstyring i Helse Nord
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Helse Nord RHF har i styresak 94- 2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument,
handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 bedt helseforetakene lage konkrete
tiltaksplaner for redusering av fristbrudd og ventetider. Disse ble presentert i
styresaken, og følges opp månedlig i styringslinjen.
Ved Finnmarkssykehuset jobber ventetidsprosjektet kontinuerlig med reduksjon av
ventetid.

Helgelandssykehuset rapporterer at gjennomførte tiltak har ikke hatt så stor effekt som
de burde. Utfordringene er fortsatt størst innen hudsykdommer, men det har vært en
positiv utvikling med reduksjon fra 95 til 36 ventende fristbrudd innen fagområdet.
Denne utviklingen forventes å fortsette pga innsatte ressurser i poliklinikken og økt
innleie av hudleger i løpet av høsten. Øvrige avdelinger har stort sett < 10 fristbrudd.
Mange nye av disse skyldes at administrative rutiner ikke blir fulgt.
Nordlandssykehuset vil utover høsten rette et særskilt fokus mot langtidsventende, slik
at de får avviklet de pasientene som har stått lenge på venteliste. Dette vil dra opp
ventetid til behandlingsstart, sannsynligvis så mye at ventetid til behandlingsstart ikke
vil reduseres ned til 65 dager i løpet av 2015.

I arbeidet mot klinikkene vil de i 2015 ikke fokusere på gjennomsnittlig ventetid til
behandlingsstart, men på antall langtidsventende (> 180 dager), totalt antall ventende,
andel ventende som er gitt time og gjennomsnittlig ventetid på de 5 pasientene som har
ventet lengst.

Ventetidene i UNN er ikke bragt under 65 dager i gjennomsnitt. Det arbeides fortsatt
med tiltakene for å bringe gjennomsnittlig ventetid ned. I 2. tertial har nedgangen i
antall langtidsventere fortsatt og ved utgangen av august hadde UNN 558 pasienter som
har ventet lengere enn 365 dager. Ventetid rapporteres månedlig i
viksomhetsrapportene. UNN har satt i gang ulike tiltak for å få ned ventetidene.
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Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2014 – august 2015. Kilde: Norsk
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)

RHF/HF

Antall avviklede Antall fristbrudd Andel fristbrudd
med frist
avviklere
avviklede

Helgelandssykehuset HF
Helse Finnmark HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Totalsum

885
565
1 314
1 808
4 572

73
41
137
109
360

8,2 %
7,3 %
10,4 %
6,0 %
7,9 %

Antall ventende Antall fristbrudd Andel fristbrudd
med rett
ventenfe
ventende

2 134
1 450
3 743
4 698
12 025

171
46
144
110
471

3,1 %
0,9 %
1,2 %
0,7 %
1,3 %

Figur 9 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, august 2015. Kilde:
Norsk pasientregister
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Figur 10 Andel fristbrudd i Helse Nord 2011 til april 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert
database (Helse Nord LIS)

Figur 11 Andel fristbrudd for perioden januar 2014 til august 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database
(Helse Nord LIS)
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Tabell 2 Ventetidsindikatorer til Helse Nord for perioden fra januar 2015 til august 2015 (hittil i år, 8 mnd).
Kilde: Norsk pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS)

Tabell 3 Ventetidsindikatorer til Helse Nord for perioden fra mai 2015 til august 2015 (andre tertial 2015, 4 mnd). Kilde:
Norsk pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS)

Figur 12 Månedlig utvikling til andel fristbrudd p/helseforetak for perioden januar 2011 til august 2015. Kilde: Norsk
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)

Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for
hele regionen i andre tertial er 6,1 % (6,8 % i første tertial). Resultat for august 2015 er
7,9 % (6,4 % i april 2015 og 7,7 % i august 2014). Ingen av helseforetakene har nådd
kravet. Selv om to av fire foretak hadde bedre resultat i april 2015 enn i april 2014, er
verdiene høyere i august 2015 enn i august i 2014 – unntatt for Universitetssykehuset
Nord-Norge HF.
Styremøte i Helse Nord RHF
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Utviklingen til helseforetakene varierer. Selv om alle helseforetak følger den årlige
sesongvariasjonen(utviklinger går opp i andre tertial, med høyest punkt i august), er
andel fristbrudd i Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF
lavere i denne perioden i 2015 sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. De andre
to helseforetak skiller seg ut ved at andel fristbrudd øker og ligger over siste årets verdi.
Nordlandssykehuset hadde en fin utvikling på antall fristbrudd både hos ventende og
blant avviklede utover våren, men har fått en betydelig økning i løpet av sommeren.
Dette kan tyde på at den polikliniske virksomhet må organiseres annerledes på
sommeren. Innføring av pakkeforløp kreft har redusert den polikliniske kapasitet fordi
timer holdes åpne for pakkeforløp. Dette har gitt resultater innen forløpstider på
pakkeforløp kreft som de er fornøyde med.

Utviklingen i antall fristbrudd ved UNN viser en sakte nedadgående trend. Ved utgangen
av august var det registrert 89 bestående fristbrudd. Det er utarbeidet varslingsrapport
der truende fristbrudd kan identifiseres og korrigeres pga. manglende time eller for sent
oppsatt time. 40 % av avviklede fristbrudd er avviklet innen 1 uke etter fristens utløp.
Dette indikerer at pasientene settes opp til time kort tid etter fristens utløp, og at
utfordringen i hovedsak er av administrativ karakter og ikke en reell
kapasitetsutfordring. Ved aktiv bruk av varslingsrapporten vil dette kunne identifiseres
og korrigeres enklere.

Fritt sykehusvalg
Styringsparameter måler antall ventetider på www.frittsykehusvalg.no fra enheter som
er eid av eller har avtale med de regionale helseforetakene. Tallene viser andelen
oppdaterte ventetider siste 28 dager. Måltall er 100 %.
Etter en periode med positiv utvikling har sykehusene i Helse Nord fått svakere tall i
andre tertial 2015. Tjenesten Fritt sykehusvalg jobber kontinuerlig med å forbedre
oppdateringen, og det sendes fortsatt ut månedlig påminnelse i god tid fra ansatte ved
informasjonstjenesten om oppdatering av tallene til alle helseforetak og private
institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF. Sykehusene har ansvaret for at
ventetidene er oppdatert til rett tidspunkt, og alle helseforetak i Helse Nord har fått
tildelt eget passord og ID til nettsiden for å kunne oppdatere tallene selv for sin
institusjon. Det er planlagt opplæring med helseforetakene på grunn av
at oppdateringen av ventetidene skal flyttes til Helsetjenestekatalogen. Under opplæring
skal Fritt sykehusvalgtjeneste ta opp viktighet av oppdatering på nye sider.
Andel ventetider oppdatert siste 4 uker på www.frittsykehusvalg.no
2015
Regionalt helseforetak, månedsberegning
jan
feb
Helse Sør-Øst
95,8 %
94,2 %
Helse Vest
94,4 %
87,7 %
Helse Midt-Norge
98,9 %
97,7 %
Helse Nord
94,9 %
70,4 %
Totalt alle regioner
96,0 %
87,5 %
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mar
97,3 %
94,2 %
97,5 %
97,7 %
96,7 %

apr
96,9 %
98,5 %
98,4 %
97,9 %
97,9 %

mai
94,1 %
98,3 %
95,7 %
84,6 %
93,2 %

jun
jul *
96,1 %
99,5 %
95,7 %
93,2 %
96,1 % #DIV/0!
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aug
92,5 %
97,4 %
96,9 %
81,4 %
92,1 %

Pasientreiser
Saksbehandlingstiden for Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og
Finnmarkssykehuset var litt økende i juli og august. Helgelandssykehuset kom over
kravet på 21 dager i august ved slutten av tertialet, men har i løpet av de første ukene i
september kommet seg innenfor.

UNN har hatt en fin utvikling i saksbehandlingstiden i juli og august og har tatt unna en
stor del av restansene. Dette har de gjort ved hjelp av innleie av ressurser fra
Pasientreiser ANS og bistand fra erfarne saksbehandlere ved Nordlandssykehuset.
Spesielt sistnevnte har vært et veldig effektivt tiltak. I slutten av august kom UNN
innenfor kravet på 21 dager. UNN er nå innenfor det nasjonale målet på 14 dager, og har
per midten av september en saksbehandlingstid på cirka en uke.
Arbeidet med produktivitetsøkning og reduksjon av sykefravær fortsetter for å holde
saksbehandlingstiden lav.
Som en følge av at Nordlandssykehuset saksbehandlet for UNN i en periode tidlig på
sommeren, så steg deres saksbehandlingstid noe i denne perioden.
45

Saksbehandlingstid - PRK status per mnd

40
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15
Nordlandssykehuset Lofoten
Pasientreiser Helgelandssykehuset HF
Pasientreiser Finnmarkssykehuset HF
Pasientreiser Tromsø
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5
0
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Figur 13 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.
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Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer
Helseforetakene i Helse Nord har hatt hovedfokus på å implementere pakkforløpene for
kreft i 1. og 2. tertial. Helseforetakene oppgir at dette arbeidet har vært svært
ressurskrevende, og har blitt prioritert fremfor arbeid med andre pakkeforløp.
Ved UNN er det etablert 28 standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale
retningslinjer for kreftpakkeforløp. Det er utnevnt forløpskoordinatorer for hvert forløp,
som har tilstrekkelige fullmakter og opplæring til å overvåke og kode pasientforløpene,
samt svare på henvendelser fra pasienter og fastleger. Ytterligere behov for fullmakter,
tilganger og opplæring kartlegges i september.

Nordlandssykehuset har i 2.tertial ikke etablert mange nye standardiserte pasientforløp.
Det er planlagt internrevisjon på noen av forløpene fra Utviklingsprogrammet, og
erfaringer fra dette vil bli brukt i det videre arbeidet med pasientforløp. Slagalarm
(pasientforløp for trombolysebehandling ved hjerneslag) er etablert i Bodø og
Vesterålen, og vil nå bli implementert også i Lofoten.
Helgelandssykehuset har ikke hatt kapasitet til å arbeide med andre forløp enn
kreftforløpene. Fra 1. september er det avsatt mer ressurser til kvalitetsarbeid, og
arbeidet med pakkeforløp til andre pasientgrupper kan starte.

Finnmarkssykehuset har etablert pasientforløp for hjerneslag, kne og hofteprotese,
skulderpasienter, overvektspoliklinikk, lungekreft, blære- og tykktarmskreft. Flere
kreftforløp er under arbeid. Innen psykisk helse og rus er det etablert pasientforløp for
poliklinikk og døgntilbud.

Sørge for at pasientadministrative rutiner og systemer godt ivaretar nye
pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven,
ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft.
Helse Nord RHF har koordinert kurs og samlinger for kodemiljøene i helseforetakene for
å sikre lik forståelse for hvordan pakkeforløpene skal registreres. Alle helseforetak har
nå fått på plass forløpsansvarlige og pakkeforløpskoordinatorer, og følger opp
registrering og koding internt.

Det er gjort endringer i DIPS i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven:
• Nye felt for å registrere «Vurdert dato fra annet sykehus» og «Helfo kontaktet».
• Når henvisning er mottatt, er feltet i rettighetsvurderingen endret slik at «Nei» gråes
ut og ikke kan velges.
• Det er også kommet noen nye malvariabler, dvs. kode i brev som trekker automatisk
inn tekst fra ulike felter i dette bildet, bl.a. uke.
• I ventelisten er det kommet et nytt felt som angir tentativ uke.
• Det må også gjøres et stort arbeid med brevmaler i alle foretakene for å sikre at vi gir
rett (ny) informasjon til pasientene.
• Gis mulighet for å velge ny henvisningstype ikke rettighetsvurderes.
For arbeidet med fritt behandlingsvalg vises det til tertialrapport for 1. tertial.
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Ved UNN er det opprettet to fagfora som skal bidra i implementering av nye
pasientadministrative rutiner. Det er laget en handlingsplan for endringer som følge av
den nye pasient- og brukerrettighetsloven. Handlingsplanen er vedtatt av foretakets
ledergruppe. Opplæringen inkluderer nasjonalt e-kurs om ny Pasient- og
brukerrettighetslov, samt opplæring i ny DIPS- funksjonalitet. Det er et lederansvar i
klinikkene å sørge for at aktuelle medarbeidere gjennomfører opplæringen. DIPS blir
utfordret til å lage løsninger for å ta ut rapporter som viser at pasientene håndteres
etter det nye lovverket. Rapportene skal bidra til overordnet mulighet til å følge opp at
endringene implementeres korrekt.

Nordlandssykehuset har ikke laget prosedyrer for DIPS som tar hensyn til endringene i
pasient- og brukerrettighetsloven, men vil gjøre det så snart de vet hvilke endringer som
kommer. Arbeidet er planlagt til slutten av oktober. E-læringskurs er tilgjengelig.
Pakkeforløp for kreft registreres slik forutsatt.
Helgelandssykehuset har sørget for informasjon om endringene i pasient og
brukerrettighetsloven og e-læringskurs til leger og personell som ivaretar
pasientadministrative rutiner. DIPS er oppdatert i juni med tilpasninger som nevnt
ovenfor. Systemene er tilpasset til registrering av pakkeforløp og det er ansatt
forløpskoordinatorer ved alle sykehusenhetene.
Finnmarkssykehuset har ivaretatt informasjon om nytt lovverk. Koding knyttet til
pakkeforløp for kreft gjøres fortløpende. Det er ikke iverksatt tiltak knyttet til fritt
behandlingsvalg, men arbeidet vil starte så snart lover er vedtatt og iverksatt.

3.1 Psykisk helsevern og rus
Økt vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå
Den gylne regel innebærer at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) relativt sett skal vokse mer enn somatikk. Prinsippet har vært en del av
styringsbudskapet til de regionale helseforetakene siden 2002. Fra 2015 er det også
presisert at TSB og psykisk helsevern, hver for seg, skal vokse mer enn somatikk.
Høyere vekst skal være målt gjennom endring i:
1. Kostnader
2. Årsverk
3. Ventetid
4. Aktivitet
1. Kostnader/økonomi
Funksjonsregnskapet viser at somatiske fagområder har hatt høyere vekst enn psykisk
helsevern, mens TSB har hatt høyere vekst enn somatiske fag.
Samlet har TSB og psykisk helsevern vokst 6,5 % og somatiske fag vokst 8,9 %.

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert
Funksjon
R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor
R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015
Somatikk, inkl lab/rtg
868 372
851 693
6 682 253
7 280 067 7 243 846
(36 222)
8,9 % 11 207 415
Psykisk helse
176 820
185 279
1 509 509
1 587 003 1 657 354
70 351
5,1 % 2 559 164
TSB (Rusbehandling)
34 012
30 582
225 154
260 820
260 499
(321)
15,8 %
401 381
Prehospitale tjenester
158 162
165 758
1 372 828
1 446 222 1 429 956
(16 266)
5,3 % 2 201 747
Personal, regionale felleskostnader
14 112
28 653
197 534
215 731
252 830
37 099
9,2 %
407 738
Sum driftskostnader
1 251 477
1 261 965
9 987 279 10 789 843 10 844 484
54 641
8,0 % 16 777 444
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2. Årsverk
For andre tertial har helseforetakene rapportert høyere vekst i årsverk i somatiske fag enn
for psykisk helsevern og TSB.
3. Ventetid
Helseforetakene har for perioden hovedsakelig rapportert kortere ventetid for psykisk
helsevern og TSB enn for somatiske fag.
4. Aktivitet
Helse Nord
Aktivitet Psykisk helse og TSB
Antall utskrivninger PHV
Antall liggedøgn PHV
Antall dagopphold PHV
Antall polikliniske konsultasjoner PHV
Antall utskrivninger PHBU
Antall liggedøgn PHBU
Antall polikliniske konsultasjoner PHBU
Antall utskrivninger Rusomsorg
Antall liggedøgn Rusomsorg
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg

Akkumulert per Aug
Resultat
Årsplan
Resultat
2014
2015
Plan 2015
Avvik
Endring % 2015
3 923
3 848
75
3 929
0%
5 776
65 207
63 101
2 106
66 212
-2 %
94 804
169
0
169
172
-2 %
243
90 829
88 998
1 831
82 310
10 %
140 734
261
296
-35
259
1%
446
6 655
6 162
493
6 703
-1 %
9 580
46 248
44 823
1 425
46 090
0%
68 780
635
615
20
621
2%
905
18 809
19 443
-634
19 395
-3 %
29 682
9 226
9 278
-52
8 086
14 %
14 155

Helse Nord - somatisk aktivitet

Hittil 2014

Sum opphold+konsultasjoner

Hittil 2015

Prosentvis endring

394 130

399 241

1,3 %

96 061

94 446

-1,7 %

dagopphold poliklinikk
dagopphold innlagte
heldøgnsopphold innlagte

28 723
11 829
55 509

28 191
11 677
54 578

-1,9 %

Polikliniske konsultasjoner

298 069

304 795

2,3 %

Totalt antall opphold somatikk
herav

-1,3 %
-1,7 %

Samlet vurderes det å ha vært noe større aktivitetsvekst i psykisk helse og TSB enn i
somatiske fag.

Nasjonale indikatorer for den gylne regel
En nasjonal arbeidsgruppe under ledelse av Helse Midt-Norge har levert et forslag til
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på indikatorer for den gylne regel.
Arbeidet er basert på forutsetningen om at det skal være kun en indikator per
måleområde, dvs. for utviklingen i kostnader, bemanning, ventetid og aktivitet. Regelen
gjelder på RHF-nivå, knyttet til sørge-for-ansvaret, og sammenligningen skal gjøres på
endring mellom år, mellom utvikling i psykisk helsevern og TSB, sammenlignet med
somatiske fag.
Fra 2016 vil Helse Nords rapportering av den gylne regel følge nytt nasjonalt
indikatorsett.
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3.2 Somatikk
Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling
med trombolyse . Mål 20 %.
Indikatoren viser andel pasienter 18- 80 år med blodpropp i hjernen som har fått
behandling med trombolyse, en intravenøs medisin som løser opp blodpropp. Rask
innleggelse i sykehus er viktig for at de som har nytte av trombolyse skal få denne
behandlingen så fort som mulig.

Figur 14 Andel pasienter (%) under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling
for perioden 2011 - 1. tertial 2015 fordelt på regioner. Kilde: Helsenorge.no

Figur 15 Andel pasienter (%) under 80 år med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse
for perioden 2011 – 1. tertial 2015 fordelt på helseforetak i Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no

Tall for Helse Nord (kilde helsenorge.no, 1. tertial) viser at ved UNN er andelen som får
trombolysebehandling 14,7 %, ved Nordlandssykehuset 25,5 %, ved
Finnmarkssykehuset 9,4 % og ved Helgelandssykehuset bare 6,7 %. Variasjonene
mellom sykehusene er store, fra 0 i Narvik, Harstad og Sandnessjøen til 44,4 % i
Vesterålen. Tall for 2. tertial er ikke fullstendig og tilgjengelig enda.
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Helgelandssykehuset skal gjennomgå rutinene i helseforetaket for registrering til
slagregisteret og andre kvalitetsregistre for å bedre kvaliteten av arbeidet med
innmelding og bruk av registerdata.

Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer

Tabell 4 Andel kreftpasienter som registrertes ikke i et definert pakkeforløp i Helse Nord – andre tertial 2015 (kilde: Helse
Nord LIS) merknad: 25 kreft pakkeforløp er inkludert.

I Helse Nord er andelen kreftpasienter registrert i pakkeforløp i 2. tertial på ca 75 %.
UNN rapporterer noen utfordringer knyttet til ferieavviklingen som trekker ned
gjennomsnittet. Det eneste forløpet i UNN som har hatt vedvarende problem med
inklusjon er prostataforløpet. Det jobbes fortsatt med dette fra flere hold.
Nordlandssykehuset lå like under målet i 1. tertial.
Helgelandssykehuset ligger på 56 %, og årsak til manglende måloppnåelse vil bli
undersøkt nærmere og etterrapportert.
Finnmarkssykehuset har 100 % måloppnåelse.

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uahengig av type
pakkeforløp er 70 %

Tabell 5 Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uahengig av type pakkeforløp, fra januar 2015
til august 2015 (Kilde: Norsk Pasientregister) merknad: 14 kreft pakkeforløp er inkludert.

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid i Helse Nord tom. 2.
tertial 2015 er 71,9 %.

Ved UNN er vel 80 % av forløpene gjennomført innenfor anbefalt total forløpstid. Det ser
imidlertid ut som det er noe vanskelig å oppfylle alle delintervallene på anbefalt tid,
spesielt tid fra ferdig utredning til start av kirurgisk behandling. Foreløpig observeres
det at ca 50 % av pasienter som skal til kirurgi for brystkreft og tykk- og endetarmskreft
må vente lengre enn anbefalt. Årsaken er knapp operasjonskapasiteten ved UNN.

Nordlandssykehuset ligger godt over 80 %. Brystdiagnostisk senter har gjennom lang tid
har hatt gode resultater, og registreringen av pakkeforløp viser at 91,9 % av våre
brystkreftpasienter starter behandling innenfor standard forløpstid.
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Helgelandssykehuset har en andel på 78,4 % som har gjennomført pakkeforløp innen
standard forløpstid.
Finnmarkssykehuset rapporterer 85 % i Hammerfest og 67 % i Kirkenes. Samlet sett
ligger Finnmarkssykehuset over 70 %.

Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og
diagnose
UNN har fortsatt ikke igangsatt målinger på denne indikatoren for alle pasienter.
Nordlandssykehuset har ikke rapportert data for 2. tertial, men lå på 18-20 % i 1. tertial.
Helgelandssykehuset oppgir at andel reinnleggelser er 15,8 % innen somatikk, omtrent
uforandret fra 1.tertial (15,9 %). Variasjonen internt i foretaket er henholdsvis 17,5 % i
Mo i Rana, 16,3 % i Mosjøen 14,1 % i Sandnessjøen.
Finnmarkssykehuset registrerer ikke fullgodt i dag, og har derfor ikke rapportert på
andel reinnleggelser. Finnmarkssykehuset hadde gjerne sett at det kunne lages
regionale prosedyrer på området.

Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet
UNN viser til tall fra hjerneslagsregistret for mai og juni, som viser at andelen som ble
lagt direkte på slagenhet var 73 %. Det er vanskelig å rapportere korrekte tall, da
registreringen gjøres etterskuddsvis for å sikre at alle pasienter registreres. Videre vil
det være en gruppe som av flere årsaker ikke legges direkte på slagenhet, for eksempel
pasienter som får slag på andre avdelinger, kommer inn med uklart symptombilde eller
sendes direkte til kirurgi eller intensiv.
Nordlandssykehuset viser til tall fra nasjonalt hjerneslagsregister for 2013 hvor NLSH
Bodø hadde en andel på 88,2 %, NLSH Lofoten en andel på 90,8 % og NLSH Vesterålen
en andel på 78,8 %. Gjennomsnittet for landet var 84,4 %. Nyere data er fortsatt ikke
tilgjengelig.

Ved Helgelandssykehuset varierer andelen pasienter som er lagt direkte inn i
slagavdeling mellom sykehusenhetene: Mosjøen 28 %, (Grunnen til at andel pasienter
lagt inn i slagavdeling i Mosjøen er lav skyldes uklarheter i registrering i DIPS. Dette er
nå rettet opp og andelen pasienter direkte til slagenhet er 61 %), Mo i Rana 73 % og
Sandnessjøen 80 %. Data er ufullstendig pga mangelfull innrapportering til Norsk
Hjerneslagregister fra sykehusenheten Sandnessjøen.
Rutinene i helseforetaket for registrering til slagregisteret og andre kvalitetsregistre
skal nå gjennomgås mtp kvalitetsforbedring av arbeidet med innmelding og bruk av
registerdata.
Finnmarkssykehuset rapporterer at begge sykehusene ligger på 90-100 %.
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Etablere et tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk språk og
kultur
Finnmarkssykehuset har i planene for samisk helsepark prioritert å etablere
ambulerende geriatriteam til den samiske befolkningen. Foreløpig mangler midler til
oppstart. Innen rehabilitering legger klinikkene til rette for å ivareta samisk språk og
kultur.

UNN Tilbyr tolketjenester ved behov. OGT 2 Nord-Troms har tilbud som ivaretar samisk
språk og kultur. Sykepleiere med samisk språk er med under behandlingen fra
terapeuter, trening i ADL og samtaler med pasient og pårørende.
Nordlandssykehuset har vært i kontakt med ulike instanser innenfor samisk miljø for å
konkretisere oppdraget, samt kartlagt hva UNN har gjort. Arbeidet pågår og planlegges
sluttført innen utgangen av 2015.
Ved Helgelandssykehuset vil brukerrepresentant fra samisk miljø være representert i
planarbeidet som pågår innenfor geriatri og rehabilitering.
Tolkeprosjektet
Finnmarkssykehuset har tilsatt prosjektleder for implementering av tolkeprosjektet,
som tiltrer stillingen 1.1.2016.

Etablere ventelister innenfor røntgenområdet samt rapportere ventetidene til NPR 3
innen utgangen av 2015.
Helse Nord har innført ny Sectra løsning. Inntil nylig foregikk rapportering i form av
manuelle rutiner. Den nye løsningen er innført i Helgelandssykehuset og under innføring
i Finnmarkssykehuset. I sistnevnte gjenstår å ferdigstille opplæring av ansatte. Ved
Nordlandssykehuset er Sectra allerede innført, men en oppgradering er nødvendig.
Denne er planlagt nå i høst. Våren 2016 vil løsningen også etableres ved UNN. Da vil
regionen ha en forbedret løsning for direkte rapportering. De tekniske utfordringene
mellom Sectra og DIPS gjør at det ikke kan gis en tilfredsstillende rapportering i dag,
men den forventes å være operativ i løpet av 2016.
I dag gis pasienter fortløpende time når henvisninger mottas. For disse har vi således
ikke ventelister. I de tilfeller hvor røntgenavdelingen er behandler (eks BDS 4 og
intervensjonsradiologi) er det som nevnt betydelige utfordringer inntil Sectra løsningen
er innført og integrert mot DIPS.
Åpne dokumenter
UNN arbeider med å få kontroll med antall åpne dokumenter og åpne
henvisningsdokumenter uten ny kontakt. Det er etablert to fagfora i sykehuset som
arbeider med dette.
Klinikkene har startet en kontrollaktivitet for å sikre at antallet åpne dokumenter
reduseres. Problemstillingen diskuteres månedlig i de etablerte fagfora.
2

Områdegeriatrisk team
Norsk pasientregister
4
Brystdiagnostisk senter
3
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Klinikkene har også startet en kontrollaktivitet for å sikre at antallet pasienter uten
planlagt kontakt blir avsluttet korrekt. Problemstillingen diskuteres månedlig i de
etablerte fagfora. Det varierer hvor langt klinikkene er kommet med dette arbeidet og
UNN har ved utgangen av august 29.000 pasienter som står uten planlagt kontakt
tilbakedatert fra 2010. 10.000 av disse er røntgenhenvisninger i DIPS som er håndtert i
røntgensystemet.

Ved utgangen av august hadde UNN 22.000 åpne dokumenter eldre enn 14 dager. Det er
stor variasjon i ”normalt nivå” ut fra avdelingenes virksomhet. Også her er det variasjon
i hvor langt klinikkene er kommet i arbeidet med å definere sitt normale nivå.
Det er planlagt målrettet undervisning i pasientadministrative rutiner i forbindelse med
ny pasientrettighetslov. I den forbindelse vil det bli gjennomgått rutinemessig korrekt
pasientadministrative registrering. Opplæringen skal være gjennomført innen
1.11.2015.
UNN vil i tredje tertial etablere felles krav til godkjenning av ulike dokumenttyper i DiPS
der dette er mulig, og en handlingsplan for å nå de mål som settes.
Nordlandssykehuset ser behov for økt ledelsesfokus på disse områdene fordi dagens
status er langt fra tilfredsstillende. Det er allerede laget regionale prosedyrer
vedrørende åpne henvisningsperioder uten planlagt kontakt (PR27718) og for å finne
åpne dokumenter eldre enn 14 dager (PR 25760). Det er ønskelig at antallet åpne
dokumenter skal bli mulig å vise i Visual Analytix på avdelingsnivå, slik at også ledere
som ikke har tilgang til DIPS kan få en oversikt over dette. Inntil videre brukes DIPS
rapport D-9586 og D-9582 i dette arbeidet.
Arbeidet med åpne dokumenter har bidratt til at antallet ikke øker, men nivået er
fortsatt høyere enn ønsket normalnivå.
Åpne dokumenter mer en 14 dager gamle
Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer
enn 14 dager gamle

jan

22 086

feb

mar

20 909

20 572

apr

19 880

mai

21 588

jun

jul

22 285

aug

20 521

I forbindelse med HOS trinn 2 gjøres det en ryddejobb med gjennomgang av alle felles
arbeidsgrupper. Dette skal bidra til å få lukket mange av de eldre åpne dokumentene slik
at en kommer nærmere å definere et normalnivå.
Pasienter med åpen henvisningsperiode

Antall pasienter med åpen
henvisningsperiode uten ny
planlagt kontakt

jan

feb

mar

apr

mai

30812

31782

32254

32716

34192

jun

Jul

35085

aug

35012

Antallet pasienter med åpen henvisningsperiode er alt for høyt, og arbeidet har så langt
kun stoppet veksten, men ikke redusert antallet i særlig grad. Dette området vil bli fulgt
opp videre.
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Helgelandssykehuset har laget handlingsplan for arbeidet. Antall åpne dokumenter og
åpne henvisningsdokumenter er ikke brakt under kontroll innen utgangen av 2. tertial,
men i løpet av 2. tertial er antall åpne dokumenter redusert med 11 % og antall åpne
henvisningsdokumenter redusert med 25 %. Arbeidet i tråd med handlingsplanen har
gått seinere enn forutsatt under sommeravviklingen, men arbeidet intensiveres og
oppfølging av handlingsplanen er også rapportert til Helse Nord sammen med
handlingsplan for arbeid med ventelister/fristbrudd og langtidsventende 22.09.2015.

Finnmarkssykehuset har laget handlingsplan for åpne dokumenter og åpen henvisning.
Denne finnes i Docmap, og er sendt på høring til klinikksjefene. Flere klinikker har
allerede startet arbeidet iht. handlingsplanen. Hammerfest har dette i sin tiltaksplan for
2015 og følger opp lederne slik at antall åpne dokumenter og åpne henvisninger går ned
og holdes under måltall. Målet på ikke godkjente dokumenter er satt til 300, klinikken
ligger pr i dag på 319. Åpne henvisninger har et måltall på 150, klinikken ligger pr i dag
på 417.

Ventetid for rekonstruksjon av bryst
Ventetiden ved UNN for primærrekonstruksjon og sekundær rekonstruksjon av bryst er
nå innenfor nasjonale retningslinjer. For pasienter som skal ha korreksjoner, utskifting
av rekonstruksjonsballonger og brystvorterekonstruksjon er ventetiden 12-16 måneder
lengre enn ønsket. Manglende operasjonskapasitet er hovedårsaken til at disse
pasientene ikke blir ferdigbehandlet innen nasjonale frister.
Ved Nordlandssykehuset er ventetiden etter brystkreft ca 12 måneder.

Helgelandssykehuset har hatt bedre kapasitet og har derfor kunnet ta imot pasienter fra
andre deler av regionen. De har behandlet to pasienter med rekonstruksjon av bryst, og
mottatt ca 25 pasienter fra UNN i 2015. Alle har fått tid for behandling eller er
ferdigbehandlet.
Omskjæring av gutter
Nordlandssykehuset har per i dag ingen operatører eller opererende team som ønsker å
delta i rituell omskjæring av gutter. Etablering av tilbud gjennom private aktører har
heller ikke lykkes. Det er derfor gjort avtale med Helse Midt-Norge om at gutter kan
henvises til St. Olavs hospital for rituell omskjæring.
Andel legemiddelgjennomganger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek
Nord
Legemiddelgjennomganger er gjennomført i alle sykehusforetak med unntak av
Finnmarkssykehuset, der det bare er gjort legemiddelsamstemminger.
Totalt har farmasøyter ansatt i Sykehusapotek Nord gjennomført 1065
legemiddelgjennomganger per 2. tertial 2015.
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Ved UNN er det gjort til sammen 309 legemiddelgjennomganger i 2. tertial, fordelt
mellom sengepost for urologi, gynekologi og endokrin kirurgi (13), intensiv (112),
alderspsykiatrisk avdeling (150) og pasientsentrert helsetjenesteteam (34). Intensiv,
alderspsykiatrisk avdeling og pasientsentrert helsetjenesteteam har
legemiddelgjennomgang som fast aktivitet. Ved andre avdelinger gjøres det sporadisk på
forespørsel.
Nordlandssykehuset er det gjennomført 180 legemiddelgjennomganger av farmasøyt
ansatt i Sykehusapoteket.
Helgelandssykehuset har gjennomført 10 legemiddelgjennomganger i 2. tertial.
Farmasøyt deltar fast i ortogeriatrisk team.
Finnmarkssykehuset har bare gjort legemiddelsamstemming.

Antall legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek
Nord
Legemiddelsamstemminger er gjennomført i alle sykehusforetak, både i prosjekt
SamStem og som en del av ordinær klinisk farmasi.
I tillegg til samstemminger utført av farmasøyt gjøres samstemminger også av leger og
sykepleiere i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN, dette som en følge av
prosjekt SamStem.
Farmasøyter ansatt i Sykehusapotek Nord har gjennomført 299
legemiddelsamstemminger per 2. tertial 2015.

Ved UNN er det gjort 48 legemiddelsamstemminger i 2. tertial i forbindelse med
SamStem- prosjektet. Nordlandssykehuset har gjennomført 67.

Helgelandssykehuset har gjennomført 19 i SamStem-prosjektet, og viser også til at
gjennomsnittlig andel pasienter med dokumentert samstemt legemiddelliste ved
innleggelse og utskrivelse i 2. tertial er hhv 68 og 69 %.

For Finnmarkssykehuset vises det til punktet ovenfor om legemiddelgjennomgang.
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4

Kvalitet og pasientsikkerhet

Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid
Foretakene deltar i den nasjonale pasienterfaringsundersøkelsen (PasOpp) for å
framskaffe systematisk informasjon om pasient og brukers erfaringer med
helsetjenesten, som ledd i forbedringsarbeidet på den enkelte avdeling.

Resultatene fra PasOpp-undersøkelsen gjennomgås med relevante sykehusenheter for å
velge ut fokusområder for videre oppfølging, og offentliggjøres gjennom
styrebehandling eller internettsider. UNN, Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset
gjennomfører lokale pasienterfaringsundersøkelser i tillegg til den nasjonale PasOppundersøkelsen. Foretakene involverer pasient og bruker for å få med
pasientperspektivet i forløpsarbeidet.
Åpenhet om uønskede hendelser er viktig informasjon når pasient og bruker skal
vurdere helsetjenesten og ta beslutninger i eget behandlingsopplegg. Foretakene legger
fortløpende utvalgte 3 – 3 meldinger på sine internettsider.
Ha god kvalitet på pakkeforløp og bidra til å lage rapporteringsløsninger i HN LIS
Foretakene har arbeidet godt med å sette opp ansvarsforhold knyttet til
forløpskoordinatorene og registrering av pakkeforløpene. Opplæring er gitt til alle
forløpskoordinatorene. Hos UNN har man også dedikert noen felles ressurser som vil
holde kodekurs jevnlig fremover for å sikre god kvalitet i koderegistreringen.
Foretakene har også deltatt aktivt i å få opp en rapporteringsløsning for å følge opp
pakkeforløp kreft registreringen. Det er laget en rapport med overordnede tall som kan
brukes til styring av arbeidet med pakkeforløpene og en rapport som
forløpskoordinatorene kan bruke til å skaffe seg oversikt over sine pasienter.
Det har vært noen tekniske utfordringer med å få løsningen i drift. Men disse er
forventet løst innen uke 43.
Sykehusinfeksjoner
Indikatoren måler andel sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt
tidspunkt. Fire typer infeksjoner medregnes i denne indikatoren: urinveisinfeksjoner,
nedre luftveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonssår og blodforgiftninger. En pasient
kan ha flere typer infeksjoner. Denne prevalensundersøkelsen skal gjennomføres to
ganger årlig. De siste resultatene som foreligger, er fra undersøkelsen i mai 2015.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

28

side 46

Figur 16 Utvikling i prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, fra mai 2012 til mai 2015,
fordelt på regionalt helseforetak. Kilde: Helsenorge.no (2012-2014), Folkehelseinstituttet prevalensundersøkelsen våren 2015

Tabell 6 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, mai 2015 fordelt på regionalt helseforetak. Kilde:
Folkehelseinstituttet - prevalensundersøkelsen våren 2015.

Beredskap/informasjonssikkerhet
Samtlige av Helseforetakene har behandlet status for området informasjonssikkerhet i
sine styrer jfr. bestilling i oppdragsdokumentet. Dessverre er ikke styresakene konkrete
nok på tidsplan for lukking av de avvik som er identifisert. Det vurderes derfor slik at
ingen av helseforetakene vil lukke kjente avvik innen fristen 31.12.15. Helse Nord RHF
har med denne bakgrunn bedt om ytterligere konkretisering av helseforetakene jfr.
bestilling under.
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•

•

UNN, NLSH og Finnmarkssykehuset bes redegjøre for sin risikovurdering knyttet til
informasjonssikkerhet i henhold til sjekkliste i faktaark nr 6 i Norm for
Informasjonssikkerhet samt redegjøre for planlagte korrektive tiltak med tidsfrister
som bringer området i tråd med myndighetskrav.
HSYK har rapportert i tråd med faktaark nr 6, og bes redegjøre for identifiserte
korrektive tiltak med tidsfrister som bringer området i tråd med myndighetskrav.

De svakheter som fortsatt foreligger vil inngå i det tertialvise oppfølgingsmøtet med
Helse- og Omsorgsdepartementet 19.oktober 2015. Her vil i tillegg ytterligere avvik
identifisert i rapport fra Riksrevisjonen med tilhørende tiltaksplanen presenteres.
Tiltaksplanen er utarbeidet av Helseforetakene i samarbeid med Nasjonal IKT HF.
Området informasjonssikkerhet er i tiltaksplanen benevnt B.3 og B.5.

5

Personell, utdanning og kompetanse

Brutto månedsverk – eksklusiv innleie
Det vises til styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015, herunder økningen i
bemanningen for 2. tertial 2015.
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset representerer over halvparten av
økningen. Økningen fordelt på stillingsgrupper framgår av tabellen under.
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Foretak
HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK)

Yrkesgruppe
01. Adm. og ledere
02. Pasientrettede stillinger
03. Leger
04. Psykologer
05. Sykepleiere
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier
07. Diagnostisk personell
09. Drifts/teknisk personell
10. Ambulansepersonell
11. Forskning
SUM ENDRING

2014
229
161
169
40
446
72
55
113
112
0

2015 Endring
233
4
167
6
193
24
45
5
472
26
71
-1
66
11
119
5
116
3
0
0
83

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)

01. Adm. og ledere
02. Pasientrettede stillinger
03. Leger
04. Psykologer
05. Sykepleiere
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier
07. Diagnostisk personell
09. Drifts/teknisk personell
10. Ambulansepersonell
11. Forskning

646
512
448
87
1084
188
136
182
167
2

628
515
459
90
1100
186
138
190
166
16

Totalsum
Tabell 7 Gjennomsnittlig endring månedsverk 2. tertial 2015 versus 2014, Helgelandssykehuset og

Nordlandssykehuset

Tabellen viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen leger,
sykepleiere, diagnostisk personell, driftsteknisk og forskning.

Ved Helgelandssykehuset har veksten i månedsverk forsterket seg med ca. 10
sammenlignet med 1. tertial. Ved Nordlandssykehuset har veksten i månedsverk blitt
halvert, som gjenspeiler seg blant alle yrkesgruppene.

Andel deltid
Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fastansatte, men det er stor variasjon mellom
helseforetakene. Utfordringen i arbeidet med heltidskultur er større ved
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF enn helseforetakene lenger nord i
regionen.

Arbeidet med heltidskultur er et langsiktig arbeid. Trenden i 2015 er at andelen deltid
går ned, og at gjennomsnittlig stillingsandel øker. Men blant stillingsgruppene er det stor
variasjon.
Blant stillingsgruppene helsefagarbeider, forskning og diagnostisk personell er trenden
en økende andel deltid. Helsefagarbeidere er også den gruppen hvor
gjennomsnittalderen er høy og sykefraværet relativt høyt.
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-18
3
10
3
16
-2
2
8
-2
14
34

At andelen deltid øker for forskningspersonell er forventet, da flere har forskning som
en del av sitt samlede arbeid.
For stillingsgruppene sykepleiere, drifts-/teknisk og psykologer er trenden en
avtagende andel deltid. Øvrige grupper har marginale variasjoner

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) (Finnmarkssykehuset og
Helgelandssykehuset)
Foretaksgruppen har i Tilleggsdokumentet fått pålegg om at alle poliklinikker skal ha en
bemanningsplanleggingshorisont på minimum 6 måneder. Dette skal være
implementert innen 1. januar 2016.
Foretakene har i ulik grad jobbet med ABP-konseptet. Det er investert i flere Gatmoduler for å legge til rette for systemteknisk støtte.

Finnmarkssykehuset har i tillegg til plan lyst ut og tilsatt stilling som prosjektleder.
Utover et samarbeid med Helse Nord, nevnes spesielt at foretaket har et nært samarbeid
med UNN HF.
Helgelandssykehuset har utarbeidet en plan som beskriver hva foretaket skal oppnå ved
ABP og hva som skal gjøres.
Helgelandssykehuset sier i sin plan at de skal kunne bruke aktivitetsbasert
bemanningsplanlegging fra 01. januar 2016.
ABP er en forutsetning for å kunne ha en lang planleggingshorisont.

5.1 Helse, miljø og sikkerhet
Gjennom Oppdragsdokumentet 2015 er det stilt krav om at helseforetakene utarbeider
måltall og handlingsplaner for å redusere sykefraværet. For handlingsplaner og tiltak
vises til styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær - kunnskapsgrunnlag og gevinster.

FIN
UNN
NLSH HSYK
HN IKT HN RHF SANO
2013 8,6 % 8,9 % 8,2 % 7,0 % 3,9 % 2,5 % 7,1 %
Måltall 2014
7,0 % 8,4 % 7,5 % 6,0 % 5,0 %
2014 8,7 % 8,8 % 8,0 % 7,2 % 5,3 % 3,5 % 6,6 %
Hiå 2015
9,4 % 8,9 % 8,4 % 8,0 % 4,9 % 4,5 % 6,3 %

Tabell 8 Måltall sykefravær i Helse Nord – Hiå 2015

Sykefraværet hittil i år 2015 viser til og med august. Fraværet var unormalt høyt i
februar for hele regionen og påvirker tertialfraværet i stor grad. Det er allikevel viktig at
foretakene fortsetter å øke kunnskapsgrunnlaget og realiserer gevinster gjennom ulike
tiltak.
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:

Styresak 109-2015

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Virksomhetsrapport nr. 9-2015
Saksdokumenter ettersendes.
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:

Styresak 110-2015

Saksbeh/tlf:
Jan Petter Monsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Budsjett 2016 foretaksgruppen,
rammer og føringer

Formål
Denne styresaken fremmes for å:
 redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2016
 vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for 2016
 redegjøre for helseforetakenes økonomiske bæreevne i planperioden

Saken bidrar til å oppfylle Helse Nords strategi gjennom å gi presise rammebetingelser
og føringer som grunnlag for god virksomhetsstyring.
Utredningen gjengir detaljer fra statsbudsjettet (med hovedfokus på økonomiske
forutsetninger), forslag til fordeling mellom helseforetak/prioriteringer og
helseforetakenes økonomiske bæreevne.

Beslutningsgrunnlag
Forslag til statsbudsjett 2016
I sum medfører forslag til statsbudsjett 2016 Helse Nord et noe strammere opplegg enn
lagt til grunn i styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen
2016-2023 (styremøte 17. juni 2015).

I plan 2016-2019 var det forutsatt en økning i basisrammen på 161 mill. kroner. Helse
Nord får en realvekst på 127 mill. kroner, det vil si en svikt på 34 mill. kroner. I tillegg
får Helse Nord nye oppgaver og kostnadsøkninger tilsvarende om lag 80 mill. kroner,
uten at det følger med ny finansiering. Det anslås at Helse Nord får en netto skjerpelse i
størrelsesorden 114 mill. kroner i forhold til forutsetningene i plan 2016-2019. Dette er
et litt større avvik enn forventet, men det er håndterbart på kort sikt. I tillegg får
helseforetakene en skjerpelse i form av 0,5 % effektiviseringskrav knyttet til
aktivitetsbaserte inntekter. Dette utgjør om lag 20 mill. kroner.

Forslag til statsbudsjett 2016 sikrer finansiering av tiltakene i plan 2016-2019 og gir
grunnlag for gjennomføring av investeringsplanen.

Forventet lønns- og prisstigning er 2,7 %, men basisrammen justeres med 2,2 %. I
tillegg er reduksjon som følge av nasjonal inntektsmodell og trekk i basisrammen til
fullfinansiering av kommunale ø-hjelpsplasser noe større enn forutsatt. På den andre
siden er lønnsoppgjøret i 2015 lavere enn kompensert, noe som både reduserer
kostnadene i 2015 og innebærer at helseforetakene får et bedre utgangspunkt i 2016.
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Statsbudsjettet (inklusive lavere lønnsvekst samlet 500 mill. kroner i sektoren) legger
til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 2,5 % på nasjonalt nivå. Det er krav til at
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en
årlig vekst som er høyere enn somatikk. Adm. direktør følger opp styrets vedtak i plan
2016 og foreslår å disponere 20 mill. kroner til ulike tiltak for oppfølging av psykisk
helse og TSB.
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Basisrammen til
Helse Nord reduseres med 60,9 mill. kroner (i tillegg reduseres aktivitetsavhengige
inntekter med anslagsvis 20 mill. kroner). Parallelt med reformen økes
basisbevilgningen med 64,4 mill. kroner for å gi rom til bl.a. investeringer.
Nye oppgaver og endringer som krever økt finansiering er
 ansvar for overgrepsmottak (HF) (10 mill. kroner)
 særskilt tilskudd til innføring av nødnett bortfaller (RHF) (9 mill. kroner)
 ny spesialistutdanning/spesialiststruktur for leger (HF) (1 mill. kroner)
 den generelle MVA-satsen (lav sats) økes fra 8 til 10 % (betydning særlig for
kostnader til pasientreiser) (i hovedsak HF) (14 mill. kroner)
 forventet økt betaling til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som følge av lavere
rentenivå (RHF) (45 mill. kroner ut over plan 2016)
I sum estimeres kostnadsøkninger opp mot 80 mill. kroner.

Forslag til prioritering
Adm. direktør legger til grunn at nødvendig effektivisering i foretaksgruppen realiseres
med bakgrunn i økonomiske resultatkrav og årlig omstillingsbehov. Helseforetakene
pålegges et effektiviseringskrav som følge av at aktivitetsbaserte inntekter kun justeres
med 2,2 %.
Adm. direktør foreslår at helseforetakene kompenseres 2,7 % i lønns- og prisvekst
(basisramme og øvrige ikke-aktivitetsbaserte inntekter). Omstillingskravet til
helseforetakene er betydelige, og det tilrådes ikke å øke behovet for omstilling
ytterligere i helseforetakene sent i budsjettprosessen.

Adm. direktør foreslår at helseforetakene kompenseres for nye oppgaver og endringer
som medfører økte kostnader. Videre at det settes av 15 mill. kroner til styrets
disposisjon for håndtering av uforutsette forhold. Sammen med andre avsetninger står
det til sammen 42,2 mill. kroner til styrets disposisjon.

Basisrammen til RHF-et foreslås økt med 5 mill. kroner, blant annet til oppfølging av
pasientsikkerhet.
For å finansiere dette foreslås det å redusere sentralt overskuddskrav med 67 mill.
kroner til nytt resultatkrav på 327 mill. kroner. Foretaksgruppen vil dermed
budsjettere med et samlet overskudd på 429 mill. kroner.
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Investeringsplan 2016-2023
Oppretting av feil i plan 2016-2023
Styresak 64-2015 inneholdt en feil i resultatkravet for RHF-et som var satt til 414 mill.
kroner. Det korrekte var 394 mill. kroner. I denne saken foreslås å redusere
resultatkravet med 67 mill. kroner fra 394 mill. kroner til 327 mill. kroner.

I styresak 64-2015 var det også to feil i investeringsplanen slik den ble lagt frem. Disse
sakene tas nå opp til formell behandling.
I investeringsoversikten var P85-reserven (47 mill. kroner) for Universitetssykehuset
Nord-Norge Tromsø, A-fløy feilaktig lagt inn to ganger - både i Universitetssykehuset
Nord-Norge HFs (UNN) rammer og i Helse Nord RHFs ramme. Dette innebærer isolert
sett at likviditeten i perioden bedres tilsvarende.

I saken var det opplyst at det var en besparelse i forhold til P85-rammen for
pasienthotellet i UNN. Det riktige er at det blir en besparelse i forhold til P50-rammen.
Det frigjøres derfor ytterligere 33 mill. kroner. Ny endelig ramme pasienthotell blir 328
mill. kroner. Frigjort investeringsramme foreslås tilført UNN som økt ramme til
medisinsk-teknisk utstyr.
Ansvarsoverføring av investeringsramme
PET-senteret er nå godkjent igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
gjennom tilsagn om lån på til sammen 375 mill. kroner. Det foreslås derfor at P50rammen overføres fra Helse Nord RHF til UNN.

Fremskynding av vedtatt prosjekt
IKT-prosjektet elektronisk medikasjon og kurve ønskes forsert. Det innebærer at
investeringsramme på 16,6 mill. kroner fremskyndes fra 2017 til 2016.

Nye prosjekt
Finnmarkssykehuset HF ber om å få økt investeringsrammen med 15 mill. kroner for å
investere i varmepumpe ved Hammerfest sykehus. Prosjektet har en nedbetalingstid på
fem år. Dette vil bidra til å styrke helseforetakets fremtidige økonomi og tilrås
gjennomført.
Det er satt av 30 mill. kroner i vedtatt plan til diverse investeringer i regi av Helse Nord
RHF. Det vil sannsynligvis bli nødvendig å gjennomføre en investering i IKT-løsning for
å svare ut kravet om å levere kostnadsdata pr. pasient (KPP). Det foreslås derfor en økt
investeringsramme på 7,0 mill. kroner for RHF-et. For nærmere detaljer vises det til
styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF.

De fire regionale helseforetakene er blitt enige om å finansiere investeringer i felleseide
selskap i form av lån i stedet for tilskudd. Det er derfor behov for å øke rammen til utlån
noe. Det foreslås en økning på 7,5 mill. kroner i 2016.
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Likviditet og kassakreditt
Det skjer store endringer i likviditet knyttet til avvik mellom pensjonskostnad og
pensjonspremie, og rammen for kassakreditt vil reduseres betydelig. Dette vil
innarbeides i rullering av plan 2017-2020.

Adm. direktør legger opp til at helseforetakene gis anledning til å ta opp investeringslån
hos Helse Nord RHF i 2016 tråd med fremdriften i prosjektene.
Helseforetakenes økonomiske bæreevne
Det er fremdeles kun Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF som har
utarbeidet og legger frem en bærekraftsanalyse som viser at de økonomiske mål kan
realiseres i perioden. Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger opp
omstilling og kontinuerlig forbedringsarbeid. Alle helseforetakene har krav om å
behandle endelig budsjett for 2016 innen desember 2015.
Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i sin bærekraftsanalyse synliggjort et behov for
omstilling for 2016 på ca. 132 mill. kroner. Bærekraftsanalysen viser at
omstillingsbehovet for NLSH vil øke ytterligere frem til 2019. For å håndtere dette,
legger NLSH opp til at det identifiseres tiltak tilsvarende 170 mill. kroner med virkning
fra og med 2016.

UNN står overfor en omstillingsutfordring på 106 mill. kroner i 2016 og økende til over
200 mill. kroner i 2023. Helseforetaket anslår effekt av tiltak til i størrelsesorden 156
mill. kroner årlig fra og med 2016.
Finnmarkssykehuset HF står overfor uløste omstillinger fra 15 mill. kroner til 47 mill.
kroner i perioden.
Bærekraftsanalysen for Helgelandssykehuset HF viser positive avvik på 8 til 47 mill.
kroner i perioden 2016-2022.

Sykehusapotek Nord HF har ingen større endringer i sine forutsetninger og har en
utfordring på 2 mill. kroner i 2016, stigende til ca. 4 mill. kroner i årene fremover. Det er
utarbeidet tiltak for å løse utfordringen.

Medbestemmelse
Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023 ble drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 16. juni 2015 med
følgende enighetsprotokoll:

1. Partene er enige om at forutsetningene i Plan 2016-2019, inkludert rullering av
investeringsplan 2016-2023 skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for
langsiktig planarbeid i helseforetakene.
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2. Partene er enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i
helseforetakene som synliggjøres ved god kvalitet og sunn økonomi. Balansen mellom
investeringer og drift må være slik at trygg pasientbehandling ivaretas.
Forbedringsarbeidet skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og
brukernes representanter. Økt oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle
nivå er et viktig element i dette arbeidet.
3. Partene vil understreke at god gjennomføringskraft er avgjørende for å realisere
omstillingene i helseforetakene. Det forutsettes at helseforetakene øker
oppmerksomheten mot godt lederskap og medarbeiderskap, der pasientbehandling og
støttetjenester ytes.
4. Partene er videre enig om at omstillingsutfordringer ved alle store
investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med
tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent
med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus
i regionen.
5. Partene er enige i forslag om å gi Nordlandssykehuset HF en omstillingsbevilgning de
neste fire årene på ca. 30 mill. kroner pr. år, for å hjelpe helseforetaket med
omstillingsutfordringene i denne perioden.
6. Partene støtter forslaget om å tilføre Nordlandssykehuset HF økt likviditet gjennom
økt kassakreditt på 100 mill. kroner.
7. Partene ber om at kravene om prioritering av tilbudet innenfor psykisk helsevern og
rus konkretiseres i den planlagte styresaken om rammer og føringer for budsjett 2016
som skal drøftes og styrebehandles i oktober 2015.
Budsjett 2016 foretaksgruppen – rammer og føringer vil bli drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 23. oktober 2015.
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart.

Brukermedvirkning
Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023 ble behandlet av det
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 10. juni 2015, jf. RBU-sak 372015. RBU fattet følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med Plan 2016-2019,
inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023 til orientering.
2. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse Nords viktigste mål i
planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse.
Budsjett 2016 - plan og premisser vil bli behandlet av det Regionale brukerutvalget i
Helse Nord RHF i møte, den 21. oktober 2015, jf. RBU-sak 61-2015. Protokoll fra møtet
ettersendes/legges frem ved møtestart.
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Adm. direktørs vurdering
Forslag til Statsbudsjett 2016 er noe strammere enn forutsatt, men endrer ikke
gjennomføringen av plan 2016-2019. Det er forsvarlig å redusere overskuddet i 2016,
fordi resultatet i 2015 forventes større enn planlagt, og dette utligner likviditetseffekten
av lavere planlagt overskudd i 2016. I tillegg rettes det opp feil i planen (47 mill.
kroner), og vi får 25 mill. kroner mer i lån enn forutsatt til PET-senter. Full
gjennomgang av forutsetningene for investeringsplanen gjøres i rulleringen av plan
2017-2020 i juni 2016.
Adm. direktør foreslår at planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i
helseforetakene skal innrettes mot områder med lange ventetider og fristbrudd og
gjennomføring av fagplanene. Styringskrav fra eier om at veksten skal være større i
psykisk helse og TSB foreslås fulgt opp gjennom å stille krav til helseforetakene om
større vekst innen psykisk helse for voksne og videreføre krav om å fjerne fristbrudd og
redusere ventetider innenfor alle fagområder.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av
investeringsplanen 2016-2023 (styremøte 17. juni 2015). Denne skal ligge til grunn
for virksomheten i 2016.
2. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot
områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av fagplanene.

3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i
somatisk virksomhet. Fristbrudd skal fjernes og ventetidene reduseres innen alle
fagområder.
4. Resultatkrav for 2016 vedtas slik:
Helse Nord RHF/styrets disposisjon
Finnmarkssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Helse Nord IKT
Sum
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5. Basisrammen for 2016 fastsettes til (i 1000 kr):

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter
Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland RHF
Totalt
Ambulanse
180 413
317 702
222 551
138 345
370 686
1 229 697
Pasientreiser
244 389
202 208
240 263
139 357
25 955
852 172
Psykisk helse
289 049
957 078
793 304
255 738
106 384
2 401 554
TSB (rus)
38 682
191 539
65 605
46 602
35 042
377 470
Somatikk
729 642 3 056 999 1 480 819
757 797
678 923
6 704 180
Overgangsordninger
25 015
78 261
74 788
11 801
189 864
Kapital
79 303
289 452
243 290
69 654
258 001
939 701
Felleskostnader/adm
186 533
186 533
Totalt
1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294 1 661 523 12 881 171

6. Investeringsrammen som stilles til disposisjon for styret i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF økes med 33 mill. kroner til investering i utstyr.
7. Investeringsrammen til Finnmarkssykehuset HF økes med 15 mill. kroner til
investering i varmepumpe i Hammerfest.
8. Investeringsrammen for PET-senter (P50) overføres fra Helse Nord RHF til
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

9. IKT-prosjektet Elektronisk Kurve og Medikasjon forseres, og investeringsrammen på
16,6 mill. kroner fremskyndes fra 2017 til 2016. Ramme for 2016 er 42,6 mill.
kroner.

10. Basisrammen til Helse Nord RHF økes med 5 mill. kroner, blant annet til oppfølging
av pasientsikkerhet.

11. Helseforetakene kan i 2016 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i
prosjektene innenfor følgende rammer:
a. Nordlandssykehuset HF: 300 mill. kroner til Nordlandssykehuset Bodø
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 50 mill. kroner til PET-senter og 250 mill.
kroner til A-fløy
c. Finnmarkssykehuset HF: Resterende låneramme på 768 mill. kroner til nye
Kirkenes sykehus

Bodø, den 16. oktober 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Utredning
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Utredning
Hovedpunkter fra Forslag til statsbudsjett 2016 og helseforetakenes økonomiske
bæreevne.
Særskilte satsningsområder i forslag til statsbudsjett 2016
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte vil for 2016 samles i følgende
hovedområder:
• Ventetid og effektivitet
• Kvalitet og pasientsikkerhet
• Personell, utdanning og kompetanse
• Forskning og innovasjon
• Samordning på tvers av regioner
• IKT
• Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse
Satsningsområdene vurderes å være i godt samsvar med plan 2016-2019.

Aktivitetsforutsetninger og overslagsbevilgning
Forslag til statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2,5
% på nasjonalt nivå, inkludert 0,3 % vekst til Fritt behandlingsvalg.

ISF-prisen justeres med 1,7 % til kroner 42.163,-. Polikliniske takster innen psykisk
helse og TSB justeres med 2,2 %. Takster innen laboratorie- og røntgen justeres mindre
enn prisvekst.
Adm. direktør tilråder at planlagt aktivitetsvekst i foretakene fremdeles skal innrettes
mot områder med lange ventetider, fristbrudd og gjennomføring av fagplanene.
”Den gylne regel”
Også i 2016 er det krav til større vekst innen TSB og psykisk helsevern enn i somatisk
sektor Adm. Direktør foreslår at det stilles krav til helseforetakene om sterkere vekst
innen psykisk helse for voksne, og et generelt krav om fjerning av fristbrudd og
reduksjon av ventetid innen psykisk helse og TSB. Dekningen innen barne- og
ungdomspsykiatri er større i Helse Nord enn landet for øvrig. Helse Nord vil derfor
særlig øke veksten innenfor voksenpsykiatri og redusere ventetider og fristbrudd.

Adm. direktør foreslår videre at det disponeres 20 mill. kroner til oppfølging av
fagområdene psykiske helse og TSB. 2,5 mill. kroner foreslås lagt til RHF til finansiering
av traumekompetanse program, strategisk plan for psykisk helse og TSB og
prosjektmidler for å utrede medikamentfri tilbud i Helse Nord. 3 mill. kroner foreslås
fordelt til helseforetakene for å styrke poliklinisk aktivitet innen TSB. Nasjonale tall
viser at det er lav poliklinisk aktivitet i TSB i landsdelen sammenliknet med resten av
landet. Aktiviteten er under 50 % av det nasjonale snittet. 14,5 mill. kroner foreslås lagt
til styret for senere disponering.
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Låneopptak og kassakreditt
Det gis lånetilsagn til PET-senter (375 mill. kroner, hvorav 50 mill. kroner tas opp i
2016).

I tillegg fortsetter låneopptak til NLSH Bodø, UNN Tromsø A-fløy og Kirkenes sykehus.

Samlet låneramme for 2016 er 597,5 mill. kroner. Dette er noe lavere enn lagt til grunn i
plan, men det er kun endret periodisering av utbetaling og har liten praktisk betydning.
Rammen for kassakreditt for Helse Nord RHF vil nedjusteres som følge av lavere
pensjonspremier i 2015 og 2016. Dette vil innarbeides i rullering av plan 2017-2020.

Adm. direktør legger opp til at helseforetakene tar opp investeringslån i 2016 tråd med
fremdriften i prosjektene:
NLSH HF kan ta opp lån inntil 300 mill. kroner i 2016 til NLSH Bodø
UNN HF kan ta opp lån inntil 50 mill. kroner til PET og 250 mill. kroner til A-fløy
Finnmarkssykehuset HF kan ta opp lån på resterende låneramme på 768 mill. kroner.

Endringer i inntektsrammer
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/ Styrking av rammene
Som i 2015 pålegges sektoren et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene.
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 60,9 mill. kroner. ISF 1-prisen og polikliniske
refusjonstakster reduseres også med 0,5 %.

Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 64,4 mill. kroner for å gi rom til bl.a.
investeringer.
Fritt behandlingsvalg
Reformen fritt behandlingsvalg innføres november 2015 (i hovedsak innen tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern). I 2016 økes bevilgningen med
12,9 mill. kroner (overheng). I tillegg bevilges 7,2 mill. kroner til fritt behandlingsvalg
innen somatikk. Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og
stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.

Ressursene fordeles til helseforetakene basert på de respektive inntektsmodeller. Det er
stor usikkerhet knyttet til omfang og økonomiske effekter av ordningen.
Oppdatering av nasjonal inntektsmodell
Helse Nord får samlet et trekk på 56,8 mill. kroner ved oppdatering av nasjonal
inntektsmodell mot forutsatt -33 mill. kroner i sak 64-2015.
Kvalitetsbasert finansiering (KBF)
Kvalitetsbasert finansiering videreføres på samme nivå som i 2015.

Helse Nord kommer noe bedre ut enn i 2015 (realvekst på 0,5 mill. kroner).

1

Innsatsstyrt finansiering (somatisk virksomhet)
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Den nasjonale modellen brukes internt i Helse Nord, med noen mindre tilpasninger som
følge av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå. Styret har i 2015 i tillegg fordelt
ytterligere 5 mill. kroner i tråd med resultatene innen kvalitetsbasert finansiering, og
dette foreslås videreført for 2016.
Endringer for 2016 skyldes i stor grad relative endringer innenfor pasientopplevelser.
KBF
Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland
Sum
* nominell endring

Bevilgning 2016
Basisramme 2016
Sum
9 907
693
31 565
2 209
20 465
1 432
11 432
800
73 369
5 135

10 600
33 774
21 897
12 232
78 504

Endring fra i fjor*
2 251
-4 628
4 218
365
2 207

Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,7 %, hvorav lønnsvekst 2,7 % og
prisstigning på varer og tjenester 2,7 %. Basisrammen justeres imidlertid kun med 2,2
%. Dette skyldes at pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen. Begrunnelsen for
dette er at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) kompenserer kostnadsøkninger
innenfor pensjon særskilt. Dette gir 66 mill. kroner mindre inntekter enn forutsatt.

Adm. direktør foreslår at helseforetakene kompenseres 2,7 %. Basisrammen som
finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en styrking av
kapitaltilskuddet til helseforetakene.

Tilskudd til ”raskere tilbake” videreføres
Ordningen videreføres i 2016, men rammene mellom regionene fordeles ikke i forslag til
Statsbudsjett. Helse Nord RHF vil i dialog med helseforetakene fordele rammene fram
mot desember.
Pensjonskostnader
Helseforetakenes økte pensjonskostnader ble i sak 64-2015 kompensert med en samlet
inntektsvekst på 150 mill. kroner. Bevilgningen inkluderer kompensasjon for økt
betaling til Helse Nord IKT IKT som følge av endrede pensjonsparametre.
Forskning
Helse Nord har fått en reduksjon i forskningstildelingen, men denne er i hovedsak av
teknisk karakter. Finansieringen av nasjonale prosjekter løftes ut fra rammene til
regionene og finansieres direkte.

Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes
inntektsrammer. Tilskudd til UNN HF inkluderer også 4 mill. kroner til Klinisk
forskningsavdeling (del av fast bevilgning), 0,5 mill. kroner til forskningsleder rus, 2
mill. kroner til Jebsen senter (jf avtale med Helse Nord og Universitetet i Tromsø (UiT),
utbetales UNN HF). Tilskudd til NLSH HF inkluderer 0,66 mill. kroner til somatisk
forskningssenter. Nye bevilgninger vil som tidligere justeres i mars/april 2015. UNN HF
og NLSH HF får deler av bevilgningen som økt basisramme og deler som øremerket
tilskudd.
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Øyeblikkelig hjelp i kommunene
Redusert basisramme som følge av fullfinansiering av nye ø-hjelpsplasser i
kommunene/taksendringer i kommune er 18 mill. kroner mer enn forutsatt i styresak
64-2015. Adm. direktør foreslår at dette håndteres sentralt.
Nye legemidler
Statsbudsjettet foreslår at finansieringsansvaret for følgende legemidler overføres
spesialisthelsetjenesten:
• Veksthormoner
• Blodkoagulasjonsfaktorer
• Immunstimulerende legemidler
• Anemilegemidler
• Nye legemidler til behandling av hepatitt C

Bevilgningene øker med til sammen 150,6 mill. kroner som foreslås fordelt
helseforetakene i henhold til inntektsmodell for somatikk. Det er stor risiko knyttet til
omfanget og kostnader knyttet til legemidlene, særlig legemidler til behandling av
hepatitt C.

Vridning fra døgn til dag innen psykisk helsevern for voksne
For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk
helsevern, er Helse Nords basisbevilgning redusert med 6,4 mill. kroner. Reduksjonen
foreslås videreført helseforetakene basert på inntektsmodellen for psykisk helse.

Innsatsstyrt finansiering og helsepersonell
Basisrammen reduseres med 22,1 mill. kroner som følge av at flere
helsepersonellgrupper inkluderes i ISF for gitte fagområder. Det forventes dermed økte
ISF-inntekter. Rammereduksjon fordeles helseforetakene basert på inntektsmodell for
somatikk.
Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i Norge
Spesialisthelsetjenesten får ansvar for å dekke utgifter til gjennomføring av dom på
overføring til tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i Norge.
Basisrammen økes med 1,6 mill. kroner og bevilgningen fordeles mellom UNN HF og
NLSH HF.

Nukleærmedisin
Nukleærmedisinske undersøkelser inngår i den polikliniske finansieringsordningen for
radiologi. Basisrammen økes med 4,6 mill. kroner i forbindelse med omlegging av
finansiering av radiofarmakum (radioaktivt sporstoff som anvendes i undersøkelsen).
Bevilgningen fordeles mellom UNN HF og NLSH HF etter størrelse.
Andre forhold
Nasjonale kompetansetjenester – Særskilt tilskudd
Adm. direktør foreslår at bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester i 2015
prisjusteres med 2,7 % i 2016.
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NST
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin foreslås avviklet fra 2016 og videreføres
som et nasjonalt forskningssenter. 35,9 mill. kroner flytter kapittel i statsbudsjettet.

Adm. direktør foreslår i tillegg en bevilgning på 9,6 mill. kroner til UNN HF, som bidrag
til finansiering av det nye forskningssenteret.
Sykestuer
Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres (9,1 mill. kroner).
Transporttilbud psykisk syke
Tilskudd videreføres (4,1 mill. kroner).

Andre forslag til prioriteringer
Nye oppgaver som ikke er finansiert fra HOD:

 Endring MVA sats fra 8 til 10 %
Endringen medfører at særlig kostnader til pasientreiser og reiser for ansatte vil øke.
Dette er anslått til ca. 14 mill. kroner totalt for helseforetakene og dette foreslås
kompensert i henhold til inntektsfordeling for pasientreiser.

 Etablering av overgrepsmottak
Helseforetakene får ansvar for å sørge for at det finnes robuste overgrepsmottak i hvert
foretak. Erfaring fra overgrepsmottak i Bodø er at dette koster i overkant av 2 mill.
kroner. Det foreslås at hvert helseforetak kompenseres med 2,5 mill. kroner for å
håndtere oppgaven.

 Ny spesialistutdanning/spesialiststruktur for leger
Det foreslås at UNN HF kompenseres med 1 mill. kroner for å ivareta oppgaven for Helse
Nord.
Sosialpediatere ved barnehus
Det foreslås at UNN HF og NLSH HF kompenseres 1,25 mill. kroner for å sørge for at det
finnes sosialpediatere ved barnehusene i helseforetakene.

Nødnett
Nasjonal innføring av nytt nødnett ferdigstilles i 2016. For Helse Nord betyr dette at
store og små kontrollrom (AMK, akuttmottak og legevaktsentraler) i NLSH HF, UNN HF
og Finnmarkssykehuset HF skal gå i drift på nytt nødnett etter ferdigstilling av tekniske
installasjoner og opplæring av instruktører og brukere. Helse Nord har også ansvaret
for opplæring av kommunale brukere. Fra regionalt nødnett sitt budsjett for 2016
fordeles 8,7 mill. kroner tilhelseforetakene tilpasset de oppgaver som skal løses

Fristbrudd og ventetid
Adm. direktør foreslår at det settes av 8 mill. kroner for å følge opp krav til reduksjon av
fristbrudd og ventetid. Adm. direktør kommer tilbake med forslag til hvordan midlene
skal disponeres.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

side 64

Investeringsplan 2016-2013
Sak 64-2015 inneholdt en feil i resultatkrav for RHF som var satt til 414 mill. kroner. Det
korrekte var 394 mill. kr. I denne saken foreslås å redusere resultatkravet med 67 mill.
fra 394 kroner til 327 mill. kroner.
Oppretting av feil i plan 2016-2023
I styresak 64/-2015 var det to feil i investeringsplanen slik den ble lagt frem. Disse
sakene tas nå opp til formell behandling.

I investeringsoversikten var P85 reserven (47 mill. kroner) for A-fløy Tromsø feilaktig
lagt inn to ganger både i UNN HF sine rammer og i RHF rammen. Dette innebærer isolert
sett at likviditeten i perioden bedres tilsvarende.

I saken var det opplyst at det var en besparelse i forhold til P85 rammen for
pasienthotellet i UNN HF. Det riktige er at det blir en besparelse i forhold til P50rammen. Det frigjøres derfor ytterligere 33 mill. kroner. Ny endelig ramme pasienthotell
blir 328 mill. kroner. Frigjort investeringsramme foreslås tilført UNN HF som økt ramme
til medisinteknisk utstyr.
Ansvarsoverføring av investeringsramme.
PET- senteret er nå godkjent igangsatt av HOD gjennom tilsagn om lån på til sammen
315 mill. kroner. P50 rammen overføres fra RHF til UNN HF.
Fremskynding av vedtatt prosjekt.
IKT prosjektet medikasjon og kurve ønskes forsert. Det innebærer at
investeringsramme på 16,6 mill. kroner fremskyndes fra 2017 til 2016. Ansvar for
gjennomføring i 2016 legges til FIKS-programmet.

Nye prosjekt
Finnmarkssykehuset HF ber om å få økt investeringsrammen med 15 mill. kroner for å
investere i varmepumpe ved Hammerfest sykehus. Prosjektet har en nedbetalingstid på
5 år. Dette vil bidra til å styrke foretakets fremtidige økonomi og tilrås gjennomført.
Det er satt av 30 mill. kroner i vedtatt plan til diverse investeringer i RHF regi. Det vil
sannsynligvis bli nødvendig å gjennomføre en investering i IKT-løsning for å svare ut
kravet om å levere kostnadsdata pr pasient (KPP). Det foreslås derfor en økt
investeringsramme på 7,0 mill. kroner for RHF. For detaljer, se RHF budsjett.

De fire RHF-ene er blitt enige om å finansiere investeringer i de felleseide, selskapene i
form av lån i stedet for tilskudd. Det er derfor behov for å øke rammen til utlån noe.
Foreslår en økning på 7,5 mill. kroner i 2016.
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Detaljerte endringer inntektsrammer fremkommer av vedlegg. Funksjonsfordelt
basisramme fremkommer nedenfor (i 1000 kr):

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter
Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland RHF
Totalt
Ambulanse
180 413
317 702
222 551
138 345
370 686
1 229 697
Pasientreiser
244 389
202 208
240 263
139 357
25 955
852 172
Psykisk helse
289 049
957 078
793 304
255 738
106 384
2 401 554
TSB (rus)
38 682
191 539
65 605
46 602
35 042
377 470
Somatikk
729 642 3 056 999 1 480 819
757 797
678 923
6 704 180
Overgangsordninger
25 015
78 261
74 788
11 801
189 864
Kapital
79 303
289 452
243 290
69 654
258 001
939 701
Felleskostnader/adm
186 533
186 533
Totalt
1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294 1 661 523 12 881 171

Budsjett Helse Nord RHF (morselskap)
Tabellen viser budsjettforslag 2016 for Helse Nord RHF.
Budsjett 2016 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr)

Regnskap 2014 Vedtatt budsjett 2015

Budsjettforslag 2016

Basistilskudd
Kvalitetsbasert finansiering
Aktivitetsbasert inntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

10 703 888
0
3 257 663
702 842
14 664 392

12 320 279
71 297
3 374 937
737 086
16 503 599

12 980 806
73 369
3 543 597
897 352
17 495 124

Kjøp av helsetjenester
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

13 571 254
0
200 030
83 819
401 439
14 256 543

15 362 885
0
248 655
107 676
497 323
16 216 539

16 135 954
0
267 489
168 890
647 567
17 219 900

407 849

287 060

275 224

158 763
1 153 941
-73 635
1 646 919

148 350

123 040

-70 410
365 000

-71 264
327 000

Driftsresultat
Finansinntekt
Resultat fra datterforetak
Annen finanskostnad
Årsresultat

Helseforetakenes økonomiske bæreevne
I styresak 64-2015 fremgår det at alle helseforetakene, med unntak av
Helgelandssykehuset, står foran store økonomiske utfordringer. Etter styrets vedtak i
sak 64-2015 Plan 2016-2019, inkl. rullering av investeringsplan er rammer og føringer for
helseforetakene oppdatert. Helseforetakene har lagt de oppdaterte premissene til grunn
for sine analyser.

For at det skal være forsvarlig å gjennomføre de store byggeprosjektene, må
helseforetakene sannsynliggjøre at de vil være i stand til å drive helseforetaket videre og
realisere resultatkravene, når kostnadene som følger av investeringene slår inn i
regnskapene. I tillegg må helseforetaket ha tilstrekkelig likviditet til å håndtere løpende
drift og investeringene.
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Det er fremdeles kun Helgelandssykehuset HF som har utarbeidet og legger frem en
bærekraftsanalyse som viser at de økonomiske mål kan gjennomføres i perioden uten
vesentlige omstillinger. Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger
opp omstilling og kontinuerlig forbedringsarbeid. Helseforetakene vil behandle sine
budsjetter for 2016 i løpet av desember 2015.
Tabellen illustrerer omstillingsutfordringen fremover (utfordring før effekter av
identifiserte tiltak):
Omstillingsbehov 2016

Finnmarkssykehuset HF
UNN HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Sum

Sum
omstillingsbehov
(mill kroner)

34
106
132
-8
2
266

Budsjetterte
drifts-inntekter
(mill kroner)

Omstillingsbehov i % av
budsjetterte
driftsinnteker

1 989
7 259
4 055
1 895
415
15 613

1,7 %
1,5 %
3,3 %
-0,4 %
0,5 %
1,7 %

Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF står overfor uløste omstillinger fra 15 mill. kroner til 47 mill.
kroner i perioden. Helseforetaket har en omstillingsutfordring i 2016 på 34 mill. kroner.
Det er identifisert tiltak som gjør at foretaket per nå sitter igjen med uløste
omstillingsutfordringer i 2016 på omlag 15 mill. kroner.

Utfordringene i foretaket har økt siden analysen ble gjort våren 2015. Hovedårsakene til
dette er økte estimerte IKT kostnader, og forventet resultat av oppdatert inntektsmodell
for psykisk helsevern og rus Hovedfokuset i omstillingsarbeidet vil være i psykisk
helsevern og rus, da det er dette området som vil ha størst utfordringer fremover.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Bærekraftsanalysen til UNN HF viser en omstillingsutfordring på 106 mill. kroner i 2016
og økende til over 200 mill. kroner i 2023. Helseforetaket har i tillegg satt opp et
planlagt overskudd som er 50 mill. kroner høyere enn resultatkravene fra Helse Nord
RHF, og dette vil øke omstillingsutfordringen tilsvarende.
UNN HF har en omstillingsutfordring i 2016 på 106 mill. kroner, forutsatt at
inngangshastigheten er i henhold til resultatkravet for 2015 (+40 mill. kroner). UNN HF
planlegger tiltak med årlig effekt på 156,5 mill. kroner fra og med 2016.
UNN HF jobber med å kvalitetssikre og detaljere tiltakene i hele organisasjonen.
Tiltakene skal være ferdig detaljert, konsekvensutredet og risikovurdert til i
månedsskiftet oktober/november.

Nordlandssykehuset HF
Fremskrivningen for NLSH HF, viser at helseforetaket står overfor omstillingsutfordring
på 132 mill. kroner i 2016.
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Utfordringen for NLSH HF vil øke ytterligere frem til 2019. For å imøtekomme også
fremtidige behov for omstilling, samt nødvendig «buffer» for tiltak som kan gi forsinket
gevinst, er det derfor stilt krav til klinikker og stabsavdelinger om utarbeidelse av
tiltaksplaner tilsvarende 170 mill. kroner i økonomisk gevinst fra og med 2016.

Helgelandssykehuset HF
Fremskrivningen viser at helseforetaket ikke har uløste omstillingsbehov i perioden.
Bærekraftsanalysen viser positive avvik på 8 til 47 mill. kroner i 2016 - 2022.

Dersom de vedtatte resultatkrav realiseres, vil likviditeten styrkes betydelig i løpet av
perioden. Dette er et godt grunnlag for utvikling av Helgelandssykehuset HF.
Vedlegg:

Inntektsrammer
Investeringsrammer (endringer fra vedtatt plan i rødt)
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Inntektsrammer
Basisramme 2016

Sum vedtatt basisramme 2015

RHF

Styrets disp
1 304 944

415 422

Finnmark
1 488 502

UNN

NLSH

4 763 276

Helgeland

2 912 859

1 308 619

Sum
12 193 621

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 2015

-11 220

Oppdatering nasjonal inntektsmodell

-33 000

(11 220)
(33 000)

Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år

130 000

130 000

Ø-hjelp siste år med trekk

-8 062

-26 706

-15 668

-8 864

(59 300)

Oppdatering inntektsmodell psykisk helse

-4 985

20 890

-15 214

-690

0

999

-4 910

-4 411

8 322

0

-5 143

19 751

-1 463

6 854

(0)

Oppdatering inntektsmodell TSB, inklusive ansvarsoverføring LAR
Innfasing inntektsmodell somatikk (oppdatering og siste år innfasing)

-20 000

Forventet videreført RNB - økte pensjonskostnader

225 000

Reserver og avslutning prosjekter RHF

-35 000

35 000

Avslutte innføring nødnett

-20 000

20 000

Forskning

225 000
-

34 000

Tromsø 7 undersøkelse avsluttet bevilgning

-30 000

-4 000

-

3 000

-3 000

-

KORSN avsluttet bevilgning

250

-250

-

Funnke avsluttet bevilgning

2 270

-2 270

-

Kvalitetsmidler 2014 avsluttet bevilgning

1 000

-1 000

-

10 564

-10 564

-

4 645

-4 645

Nasjonalt senter for telemedisin
Nevromuskulært kompetansesenter
Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50 %)

-600

Nye Kreftmedisiner

-15 000

Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark
Drift luftambulansebase Evenes
Pasientskadeerstatning

26 000

600

2 377

6 376

3 889

2 358

2 000

-

-9 500

9 500

-

-26 000

-

Fagplaner helårseffekt

-33 100

3 960

11 330

11 270

6 540

Kreft (medisin mv)

-20 000

3 169

8 502

5 185

3 144

Prostatasentre

-3 000

1 500

1 500

PET senter oppstart støtte

-4 000

4 000

Kapitalkompensasjon NLSH Bodø

-11 000

Kompensasjon økte pensjonskostader
Styrking HF

40 273

22 396

-50 000

8 335

20 512

13 756

7 397

Prosjekter i regi av RHF

10 000

-10 000
-1 700

Kvalitetstiltak

10 000

-10 000

Utvikling psykisk helse

20 000

-20 000

Utvikling og omstilling Helse Nord

-

63 526

-20 000

(0)
-

11 000
23 804

20 000

-

-150 000

Styrking forskning
Medisinerutdanning Finnmark

0

-2 000

(0)
0
-

1 700

-

-30 000

30 000

-

700

-

URE - helseteam

-1 400

700

Antibiotika senter (bevilgning i tillegg til styrking av øremerket tilskudd)

-1 000

1 000

-

Astma allergisenter

-2 000

2 000

-

Felleseide selskaper

1 100

-1 100

-

Pasientsikkerhet

2 600

-2 600

-

1 373 644

358 931
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1 514 655

4 851 519

2 990 276

1 356 076

12 445 101
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Basisramme 2016
Vedtatt basisramme 2016 - per juni 2015

RHF

Styrets disp
1 373 644

358 931

Finnmark
1 514 655

UNN

NLSH

4 851 519

2 990 276

Helgeland

Sum

1 356 076

12 445 101

Avbyrå kra ti s eri ngs - og effekti vi s eri ngs reform 2016

-60 912

(60 912)

Oppda teri ng na s jona l i nntekts model l - a vvi k fra foruts etni ng i pl a n

-23 832

(23 832)

Forventet rea l veks t a kkumul ert - a vvi k fra foruts etni ng i pl a n
Lønns - og pri s veks t

41 200
34 666

-46 781

Styrki ng ka pi ta l

41 200
40 131

116 845

71 542

35 205

251 608

2 075

7 574

6 078

1 823

17 550

Pens jons kos tna der a vvi k fra foruts etni ng i pl a n

26 100

26 100

Økt ba s i s bevi l gni ng (jf effekti vi s eri ngs reform

64 400

64 400

-18 384

(18 384)

Ø-hjel p a vvi k fra foruts etni ng i pl a n
Legemi ddel bereds ka p

700

700

Nukl eærmedi s i n
Legemi dl er overført fra fol ketrygden
Hepa ti tt C overført fra fol ketrygden
Hel s enett ps ykol oger

3 000

1 600

4 600

11 615

31 159

19 004

11 523

73 300

12 249

32 859

20 041

12 151

77 300

800

800

800

800

Tvungent ps yki s k hel s evern pa s i enter i kke bos a tt i Norge
Redus ert a poteka va ns e

1 600

-1 200

Utvi del s e hel s epers onel l ISF, ti l ka p. 2752.70 og ka p. 732.76

(1 200)
-3 755

-10 074

-6 144

-3 726

1 020

2 738

1 670

1 012

6 440

-3 163

-4 191

-3 679

-2 168

(13 200)

132

-375

242

1

0

FBV - s oma ti kk

1 141

3 061

1 867

1 132

7 200

FBV - PH og TSB

2 011

5 107

3 974

1 808

12 900

Døgn ti l da g PH

-998

-2 509

-2 005

-888

(6 400)

Lei ekos tna der retts medi s i n, ti l ka p. 710.01

-2 600

Egena ndel er - kompens a s jon for ma ngl ende pri s omregni ng
Økte egena ndel er pol i kl i ni kk fra 1.6.2016, pa s i entrei s er, opptreni ngs i ns t og beha ndl i ngs rei s er fra 1.1.2016
Na rkoti ka progra m med doms tol s kontrol l

(2 600)

600

Kva l i tets ba s ert fi na ns i eri ng endri ng i ba s i s ra mme

(23 700)

600

Sa mha ndl i ngs porta l

-

Tel emedi s i n

-9 600

9 600

-

1 250

1 250

s os i a l pedi a ter ved ba rnehus

-2 269

-231

Ti l ta k fri s tbrudd/venteti d

-8 000

8 000

2 500

-5 500

501

1 171

845

482

-

Endri ng MVA-ordni ng 8-10 %

-14 000

4 141

3 426

4 071

2 361

-

Overgreps motta k

-10 000

2 500

2 500

2 500

2 500

-

Den gyl ne regel - s tyrki ng a v pol i kl i ni s k ts b

Ny s pes i a l i s tutda nni ng/s pes i a l i s ts truktur for l eger
AD's di s p (pa s i ents i kkerhet med mer)
Fors kni ng
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-

-1 000
5 000

1 000

-

-5 000

-37 000
-8 708
1 361 333

-

300 191

33 000

4 000

-

2 240

3 778

2 690

-

1 586 495

5 093 238

3 120 621

1 419 294

12 881 171
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Øvrig ramme 2015
Oml eggi ng a rbei ds gi vera vgi ft
Sykes tuer Fi nnma rk
Kva l i tets regi s tre
NST
Tra ns portti l bud ps yki s k s yke
Ti l s kudd ti l turnus tjenes te
SUM øvrig ramme 2016 - per okt 2015

RHF

TOTAL SUM tilskudd fra RHF
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Finnmark

UNN

793

NLSH
52 757

Helgeland

Sum

27 292

795
9 895

2 055
90 712

1 692
28 984

859
859

80 842
9 100
32 390
35 900
4 100
5 500
167 832

Finnmark
9 907
9 907

UNN
31 565
31 565

NLSH
20 465
20 465

Helgeland
11 432
11 432

Sum
73 369
73 369

9 100
32 390
35 900
4 100
100
37 383

Kvalitetsbasert finansiering
Vedta tt ra mme 2015
SUM kvalitetsbasert finansiering - per okt 2015
Øremerket tilskudd 2015
Na s jona l kompeta ns etjenes te, a nti bi oti ka res i s tens
Na s jona l kompeta ns etjenes te, a nti bi oti ka res i s tens s tyrki ng
Na s jona l komp.tjenes te for ba rn og unge med funks jons neds .
Na s jona l komp.tjenes te for i nkonti nens og bekkenbunns yk.
Sa mi s k na s jona l kompeta ns etjenes te - ps yki s khel s evern og rus
Na s jona l kompeta ns etjenes te for døvbl i nde
Ufordel t Na s jona l e tjenes ter
Døvbl i ndes entre
Fors kni ng res ul ta tba s ert
SUM øremerket 2016 - per okt 2015

Styrets disp

RHF

Styrets disp
-

RHF

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

Sum

3 741
3 081

3 741
3 081
2 255
2 255
3 800
2 730
660
48 578
71 900
139 000

2 255
2 255
3 800
2 730
660
41 176
33 546
76 977
1 475 693

660
300 851

3 800
1 610 097

7 402
34 826
54 035
5 269 550

3 528
3 528
3 173 598

1 431 585

13 261 373
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Investeringsrammer (endringer fra vedtatt plan i rødt)
Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og
byggelånsrenter

Finnmarkssykehuset
Rus institusjon
Spesialist poliklinikk Karasjok
Spesialist senter Alta
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass
Kirkenes nybygg
Hammerfest nybygg
VAKe
Nødnett
ENØK
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer
Sum Finnmarkssykehuset
UNN
Utvikling RUSbehandling
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård
Rehabilitering Narvik
Nytt sykehus Narvik
A-fløy Tromsø
Tromsø undersøkelsen
Pasienthotell UNN Tromsø
Regionalt PET-senter
Datarom UNN Tromsø
Heliport UNN Harstad
Heliport UNN forsterkning
VAKe
Nødnett
ENØK
Tiltak i kreftplanen
Økt ramme MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer
Sum UNN
Nordlandssykehuset
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5
Prisjustering Bodø
Endret konsept Bodø
Varmesentral og medisinrobot Bodø
Modernisering NLSH, G-fløy p50
Modernisering NLSH, Vesterålen
Prisjustering Vesterålen
NLSH Lofoten
Heliport/akuttheis NLSH Bodø
VAKe
Nødnett
ENØK
Blodbestrålingsenhet
Tiltak i kreftplanen
MTU, ambulanser, rehab med mer
SUM NLSH
Helgelandssykehuset
VAKe
Utvikle Helgelandssykehuset
Nødnett
ENØK
Økt MTU/rehabilitering
MTU, ambulanser, rehab med mer
SUM Helgelandssykehuset
Helse Nord IKT
Programvare og IKT-utstyr
Økning Migreringsprosjektet
IKT i store byggeprosjekt
HN IKT datarom UNN Tromsø
Datarom
SUM Helse Nord IKT
Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler
FIKS
FIKS-prosjektet
FIKS-testregime
Medikasjon og kurve
SUM FIKS
Helse Nord RHF
Felles regionale IKT-prosjekt
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal
Medikasjon og kurve
Utlån til felleseide selskap
Reserver
G-fløy NLSH Bodø p 85
PET senter P85
Datarom UNN Tromsø P 85
Finnmarkssykehuset Kirkenes p 85
A-fløy UNN Tromsø p 85
FIKS-prosjektet P 85
Sum Helse Nord RHF
Sum investeringsplan
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Tidligere år

30 000
20 000
6 000
30 000
281 000
0
650
0
1 100
0

2015

2016

20 000
44 000
10 000
337 000

16 300
3 000
10 000
950
0
14 100
70 000

2 057 900
19 100
35 000
36 000
0
981 200
6 800
17 000
0
950
0
7 800
4 700

2018

2019

2020

2021

2022

2023

SUM

70 000

20 000

280 000

300 000

400 000

200 000

40 000
60 000

40 000
320 000

50 000
350 000

50 000
450 000

50 000
250 000

400

30 000
441 400
20 000
90 000
141 000
0
329 000
10 000
280 000

150 000
10 000
792 000

2017

15 000
20 000
30 000
1 017 000

30 000
100 000

40 000
40 000

20 000
106 300
141 000
1 050 000
1 547 000
15 000
328 000
493 100
16 300
3 000
10 000
950
1 000
14 100
71 000

16 300

290 000

217 000

10 000
421 000

50 000

100 000

318 100

1 000
133 000
100 000
619 300

80 000
70 000
490 000

100 000
417 000

150 000
899 100

410 600

400 000

400 000

287 000

80 000
82 000

45 000

9 100

9 100

290 000
5 000
48 000
25 000

60 000

250 000

500 000

230 000

150 000
210 000

150 000
400 000

200 000
700 000

200 000
430 000

1 000

200 000
200 000
3 574 600
35 000
36 000
125 000
1 070 000
17 000
18 200
950
500
7 800
4 700
9 000

500

9 000
40 000
631 200

50 000
504 100

70 000
470 000

70 000
357 000

70 000
70 000

70 000
70 000

80 000
80 000

100 000
100 000

100 000
100 000

10 000

50 000

50 000

400 000

700 000

50 000
42 500
92 500

42 500
52 500

45 000
95 000

50 000
100 000

50 000
450 000

60 000
760 000

21 800

60 000

950
400
50 000
37 100
87 500

50 000
42 500
92 500

50 000
42 500
92 500

77 100

110 200
23 000

59 500
20 000

47 000
66 900
191 000

133 200

79 500

37 800

13 000

3 000

3 000

3 500

300 900
0

69 300

107 800

300 900

69 300

60 000

0

0

0

0

478 000
18 000
42 600

18 000

0
25 000

42 600
150 400
24 000
13 000
0
15 000

950
1 210 000
400

43 000
16 000
60 300
66 900

16 000
13 300
0

30 000
40 000
270 000
50 000
1 410 000
1 200 000
650
400
16 100

18 000
30 000

30 000

30 000

48 400
7 800
60 000

45 000
8 000

45 000
8 000

138 400
40 000

40 000

9 400
43 200

43 200

6 000
50 000
47 000
25 000

20 000
87 400

196 200

173 200

83 000

0

0

40 000

40 000

2 067 700

2 478 100

1 386 200

1 602 600

535 500

885 000

1 230 000

1 470 000

1 350 000
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:

Styresak 111-2015

Saksbeh/tlf:
Trine B. Amundsen, 75 51 29 48

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Budsjett 2016 Helse Nord RHF

Formål
Formålet med denne styresaken er å behandle og vedta budsjett 2016 for Helse Nord
RHF, inklusive Helse Nord IKT.
Denne styresaken følger opp styrets vedtak i styresak 64-2015 Plan 2016-2019, inkl.
rullering av investeringsplanen 2016-2023.

Detaljert informasjon om forslag til budsjett for Helse Nord RHF, inkl. Helse Nord IKT
2016 følger av vedlegg.

Beslutningsgrunnlag
Prioritering
Budsjettopplegget videreføres som forutsatt i styresak 64-2015 med følgende forslag til
endringer fra adm. direktør:
Lønns- og prisjustering
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering i Helse Nord RHF som for 2016 utgjør
34,6 mill. kroner.

Gylne regel
Det ble i plan 2016-2019 satt av 20 mill. kroner til utvikling av psykisk helsevern for
2016. Adm. direktør foreslår følgende for bruk av midlene:
- RHF-et styrkes med 2,5 mill. kroner som skal benyttes til videre oppfølging av
kompetansehevende tiltak for traumebehandling, jf. styresak 78-2014 Plan 20152018 – inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 (styremøte 18. juni 2014).
- Helseforetakene styrkes med til sammen 3,0 mill. kroner til økning av poliklinisk
kapasitet i jobben med tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer
(TSB), jf styresak 110-2016 Budsjett 2016 foretaksgruppen – rammer og føringer.
- 14,5 mill. kroner ønskes brukt i forbindelse med iverksetting av strategisk plan for
psykisk helsevern og rus. Midlene holdes foreløpig sentralt og fordeles i justert
budsjett 2016.
Økt kjøp helsetjenester
Det er inngått avtaler for økt kjøp av private helsetjenester i løpet av 2015 for i
underkant av 50 mill. kroner. Radiologi er økt med 15,3 mill. kroner, somatikk har en
økning på 4,5 mill. kroner, og rehabilitering er økt med 30,1 mill. kroner.
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Erfaringene fra tidligere år er at det tar noe tid, før alle avtaler utnyttes fullt ut. I tillegg
vil økt kjøp somatikk medføre økte inntekter i form av ISF. Adm. direktør foreslår derfor
kun å øke budsjettet med 19 mill. kroner, ut over kompensasjon for lønns- og
prisstigning, til økt kjøp fra private institusjoner/sykehus innenfor rehabilitering,
radiologi og somatiske helsetjenester. Det er i tillegg foreslått omdisponert 1,0 mill.
kroner fra rammen til avtalespesialister til økt kjøp fra private, slik at den totale
økningen er på 20 mill. kroner for 2016.

Til disposisjon adm. direktør
Det foreslås at 15,4 mill. kroner settes av hos adm. direktør for blant annet å styrke
pasientsikkerhetsarbeidet og for utvidet antallet stillinger for LIS 1-leger, blant annet på
ambulansebasen på Evenes.
Kvalitetsmidler
Det ble i styresak 64-2015 satt av 10 mill. kroner sentralt til kvalitetsfremmede tiltak
for 2016. Adm. direktør foreslår å fordele midlene til følgende prosjekter i tråd med
kvalitetsstrategien for 2016-2020:
- Regionale forbedringsagenter
2,5 mill. kroner
- Klinisk fagrevisjon
3,0 mill. kroner
2
- Lokale pasienterfaringsundersøkelser (PREM )
3,0 mill. kroner
- Videreutvikling av Automatisert journal undersøkelser (ASJ) 1,5 mill. kroner
Deler av disse midlene skal fordeles til helseforetakene, når innhold i og ansvaret for
oppgavene er avklart.

Fristbrudd og ventetid
Adm. direktør foreslår at det settes av 8 mill. kroner for oppfølging av krav til reduksjon
av fristbrudd og ventetid. Adm. direktør kommer tilbake med forslag til hvordan
midlene skal disponeres. Midlene budsjetteres i først omgang sentralt, og fordeles
senere til HF-ene.

Kvalitetsmidler Sykehusapotek Nord HF
Adm. direktør foreslår videreføring av kvalitetsmidler til Sykehusapotek Nord HF på 3,5
mill. kroner for 2016. Midlene brukes til farmasøyter og samarbeid med
helseforetakene knyttet til samstemming av legemiddellister (budsjetteres og utbetales
fra RHF-et).
Sykehusbygg HF
Sykehusbygg HF er nå etablert, og Helse Nords andel av felleskostnader for 2016 er
anslått til 8,5 mill. kroner. Adm. direktør foreslår å sette av 3,5 mill. kroner utover
rammen for 2015 som er på 5,0 mill. kroner.

1
2

LIS: Leger i spesialisering
patient reported experience measurement
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Opplæring egenkontroll Marevan
Adm. direktør foreslår å sette av midler til prosjekt i regi av NOKLUS 3 vedrørende
opplæring egenkontroll Marevan med 2,5 mill. kroner.

Helsenorge.no
Prosjektet Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal skal etablere en
felles internettløsning for hele spesialisthelsetjenesten. Formålet er at det skal bli
enklere for pasienter og pårørende å finne tilpasset informasjon i tillegg til at det skal
gjøre pasienter og pårørende bedre i stand til å mestre egen sykdom. Adm. direktør
foreslår å sette av 2,4 mill. kroner for å dekke Helse Nords andel av kostnadene i
prosjektet.
Kostnad pr. pasient(KPP)
Adm. direktør foreslår å øke beløpet til utvikling av KPP-data med 2,0 mill. kroner. I
sum foreslås det dermed 4 mill. kroner til prosjektet i 2016, inklusive 1 mill. kroner
fordelt til HF-ene. Prosjektet er en oppfølging av krav fra Helse- og
omsorgsdepartementet om å utvikle og sette i verk et system for dokumentasjon av
kostnader pr. pasient. Systemet skal være i drift fra 1. januar 2017.

Anskaffelse saksbehandlingssystem
Adm. direktør foreslår å sette av 1,5 mill. kroner til anskaffelse av nytt elektronisk
arkiv- og dokumenthåndteringssystem for saksarkiv i Helse Nord. Bakgrunnen er at
dagens leverandør av løsning ikke lenger oppgraderer/utvikler den versjonen Helse
Nord har.

Økt drift Helse Nord RHF
Adm. direktør foreslår å sette av 6,2 mill. kroner til generell styrking av driftsbudsjettet
til RHF-et. Midlene skal finansiere ny stilling som sikkerhetsansvarlig Helse Nord, ny
stilling kommunikasjonsdirektør, helårseffekt av 1,6 årsverk medisinsk rådgiver og økt
husleie/kostnader i forbindelse med utvidelse av kontorlokaler.
Kompensasjon inntektssvikt Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Adm. direktør foreslår å sette av 0,85 mill. kroner til SKDE som en kompensasjon for
bortfall av tilskudd fra Universitetet i Tromsø.

Forbedringspris
Adm. direktør foreslår å sette av 0,75 mill. kroner for utdeling av tertialets
forbedringspris til helseforetak. Prisen er et godt bidrag til å motivere og inspirere til
forbedringsarbeid i helseforetakene, der en baserer tildelingen på dokumentasjon av at
endringen er en faktisk forbedring.
Miljø og klimatiltak
Adm. direktør foreslår å sette av 0,6 mill. kroner til å dekke Helse Nords andel av
kostnader i det nasjonale klima- og miljøprosjektet.
3

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus
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Tilskudd til Senter for distriktsmedisin (NSDM)
Helse Nord RHF gir et årlig tilskudd til NSDM, og adm. direktør foreslår å sette av 0,38
mill. kroner for å øke tilskuddet for 2016. NSDM produserer rapporter om blant annet
samhandlingsreformen, legerekruttering og legeløse/-ustabile kommuner og vil i årene
som kommer være en viktig bidragsyter til oppdatert kunnskap for Helse Nord.
Mulighetsstudie eiendomsdrift
Adm. direktør foreslår å sette av 0,2 mill. kroner til mulighetsstudie eiendomsdrift.
Eiendomsforum er i gang med å finne frem til effektiviseringsgevinster innenfor
eiendomsdrift.

Prosjekter Helse Nord RHF
I styresak 64-2015 ble RHF-budsjettet redusert med 35,9 mill. kroner for
prosjekter/tiltak som ble besluttet avsluttet.
Følgende prosjekter videreføres i 2016, jf tabell under:
Prosjektnavn
Budsjett 2016
Nasjonalt nødnett
Helsenorge.no
Kostnad per pasient (KPP)
Utdanningsprogram VOP/BUP
Internasjonal helse
Master i helseledelse
Samhandlingsportal UNN
Kunnskapssenteret
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Kompetanseheving DPS
Utredning medikamentfritt tilbud i Helse Nord
Nordområdesatsning
Klima og miljø
Et friskere Nordland
Strategisk plan for psykisk helse og TSB
Ny plan avtalespesialister
Samhandlingsutvalg for fastleger
Mulighetsstudie eiendomsdrift
Regional perinatalkomité
SUM

11 292 000
3 100 000
3 000 000
2 400 000
2 000 000
1 500 000
1 400 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
985 000
725 000
550 000
500 000
500 000
342 200
200 000
70 000
32 564 200

Nye prosjekter med oppstart i 2016 er:
- Utredning medikamentfritt tilbud i Helse Nord
- Strategisk plan for psykisk helse og TSB
- Mulighetsstudie eiendomsdrift

Prosjektene er i hovedsak omtalt nærmere i vedlegget.
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Styrets disposisjonskonto
Adm. direktør har følgende forslag til midler satt av på styrets disposisjonskonto for
2016. Beløpet skal dekke:
- Forvaltning av tjenester på Helsenorge.no i forbindelse med prosjekt Pasientens
innsyn i egen journal.
- Eventuelle nye oppgaver/krav som kommer i oppdragsdokument for 2016.
- 14,5 mill. kroner til tiltak for å utvikle psykisk helse og TSB (den gylne regel).
- 8,0 mill. kroner for oppfølging av krav til reduksjon av fristbrudd og ventetid.
- 0,6 mill. kroner for narkotikakontroll med domstolskontroll.

Tidligere er 2,9 mill. kroner satt av til astma- og allergisenter ved UNN, jf. styresak 642015. 1,2 mill. kroner til rituell omskjæring, jf. styresak 116-2014 Budsjett 2015
foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014).
Totalt står det 42,2 mill. kroner til styrets disposisjon for 2016.

Investeringsramme Helse Nord RHF
Det er satt av 30,0 mill. kroner i vedtatt plan til investeringer i regi av RHF-et. Adm.
direktør foreslår at investeringsrammen til Helse Nord RHF økes med 7,0 mill. kroner
for å gjennomføre investering i IKT-løsning for å svare ut kravet om å levere
kostnadsdata pr. pasient (KPP).

Det foreslås også en omdisponering av tidligere års ubrukte investeringsmidler på 3,7
mill. kroner til investeringer i 2016. For detaljer, se eget avsnitt om investering i
vedlegg.

Medbestemmelse
Budsjett 2016 Helse Nord RHF vil bli drøftet med de lokale tillitsvalgte og vernetjenesten
i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2015. Protokoll fra drøftingsmøtet
ettersendes/legges frem ved møtestart.
Oppsummering
Handlingsrommet i Helse Nord RHF for 2016 foreslås disponert til:
- Økning antall stillinger i administrasjonen med 3,6 årsverk for å styrke områder
innenfor sikkerhet, psykiatri og rus, somatikk og informasjon.
- Det planlegges med økt kjøp av helsetjenester fra nivået i 2015. Økt kjøp skal bidra
til å øke tilbudet til behandling innen rehabilitering, redusere fristbrudd og
ventetider og ivareta Helse Nords sørge-for-ansvar.
- Midler satt av til tiltak for å følge opp den gylne regel og til reduksjon av fristbrudd
og ventetid.
- Ytterligere styrking av prosjekter som videreføres i 2016 og midler til nye
prosjekter.
- Sette av midler til styrets disposisjon for å håndtere kostnader til prosjekt
Pasientens innsyn i egen journal og til håndtering av mulige nye krav i
oppdragsdokumentet for 2016
- Økning av investeringsrammen for Helse Nord RHF for å ta høyde for innføring av
system for dokumentasjon av KPP.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslaget til budsjett for Helse Nord
RHF, inkludert Helse Nord IKT for 2016.
Bodø, den 16. oktober 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Budsjett 2016 Helse Nord RHF, inkl. Helse Nord IKT
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Nærmere om budsjett 2016 Helse Nord RHF, inkl. Helse Nord IKT
Driftsbudsjett 2016
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF (inkl. styrets disposisjonskonto) økes reelt med
108,6 mill. kroner fra 2015, inkludert alle endringene som er beskrevet tidligere.
I forslag til budsjett 2016 for Helse Nord RHF er det disponert til sammen 108 mill.
kroner til nye tiltak og prosjekter. Økningen er finansiert gjennom midler i plan 2016, jf.
styresak 64-2015, økt brukerbetaling fra helseforetakene, forslag om økning av
ytterligere 5 mill. kroner i egen styresak dette møtet (styresak 110-2015 Budsjett 2016
foretaksgruppen – rammer og føringer) og besparelser i Helse Nord RHF for 2016.

Styret
Internrevisjon
Brukerutvalg
Tillitsvalgte*)
Adm RHF*)
SKDE
HN - IKT
Prosjekter RHF*)
Tjenestekjøp RHF*)
Sum

Vedtatt budsjett Forslag
Realvekst
2015
2016
3 709
3 809
18
3 845
3 949
19
5 438
5 585
27
5 198
5 338
26
84 895
89 977
3 214
46 486
51 387
3 878
434 275
564 400
120 571
86 543
48 476
-39 971
1 369 596
1 420 529
20 802
2 039 985
2 193 450
108 585

*) Budsjett for tillitsvalgte er skilt ut på egen linje. Det er gjort en justering mellom
administrasjon og prosjekter. Midler til prosjekt Helsenorge.no er flyttet fra
administrasjon til prosjekter. Det er også foretatt en justering mellom tjenestekjøp og
prosjekter etablering av ambulansehelikopter Evenes og tjenester knyttet til Nasjonal IKT
defineres ikke lengre som prosjekter og er tatt med under tjenestekjøp. For at tallene
skal være sammenlignbare, er justeringen også gjort for 2015.
Økning for Helse Nord IKT følger av at FIKS-prosjekter (nye kliniske systemer) og større
infrastrukturprosjekter driftsettes/ferdigstilles de nærmeste årene. Dette genererer
både økte avskrivningskostnader, rentekostnader, lisenskostnader og kostnader knyttet
til systemdrift og brukerstøtte.

Økning i tjenestekjøp kommer hovedsakelig av at tidligere prosjekter etablering av
ambulansehelikopter Evenes og tjenester knyttet til Nasjonal IKT på til sammen 57,9 mill.
kroner ikke lengre defineres som prosjekter og er for 2016 tatt med under tjenestekjøp.

Nedgang i prosjektporteføljen henger sammen med forklaring i avsnitt over.

Økning administrasjon er økte kostnader i forbindelse med utvidelse av kontorlokaler
og opprettelse av nye stillingshjemler for 2016 i forhold til vedtatt budsjett 2015.
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Budsjett 2016 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr)

Regnskap 2014

Vedtatt budsjett 2015 Budsjettforslag 2016

inkl HN IKT

Basistilskudd
Aktivitetsbasert inntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

1 439 880
61 387
418 335
1 919 602

1 753 129
63 600
580 316
2 397 045

1 666 509
64 600
737 565
2 468 674

Kjøp av helsetjenester
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

851 728
102
199 075
71 905
369 487
1 492 297

1 256 331
0
248 655
107 676
497 323
2 109 985

1 109 504
0
267 489
168 890
647 567
2 193 450

Driftsresultat

427 305

287 060

275 224

Finansinntekt
Annen finanskostnad
Årsresultat

129 467
-61 835
494 936

148 350
-70 410
365 000

123 040
-71 264
327 000

Bemanning i Helse Nord RHF
Årsverk Helse Nord RHF Regnskap 2014 Vedtatt budsjett 2015 Plan 2016

RHF administrasjon
FIKS
SKDE
HN IKT
Sum

59,6
21,3
15,0
229,0
324,9

65,5
28,5
16,2
245,0
355,2

68,0
28,6
19,1
256,0
371,7

I forhold til budsjett 2015 slik det ble vedtatt i styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse
Nord RHF, planlegges en økning av bemanningen i Helse Nord RHF for 2016 samlet med
16,5 årsverk, noe som tilsier en økning på 5 %.

Økningen skyldes i hovedsak:
• Helse Nord IKT: Økning i forvaltnings- og driftsoppgaver, samt styrking av ITarkitektur og integrasjonsutvikling.
• Helse Nord RHF (administrasjon): Styrkes med ny stilling sikkerhetsansvarlig Helse
Nord, ny stilling kommunikasjonsdirektør og helårseffekt av 1,6 årsverk medisinsk
rådgiver.
• FIKS: FIKS-prosjektet avsluttes i 2016. Det vil medføre en nedbemanning av ansatte i
FIKS-prosjektet, hovedsakelig mot slutten av året. Tidspunkt for når de enkelte
årsverk avsluttes eller går over i annen stilling avhenger av fremdrift i prosjektene.
• SKDE: Planlagt opprettet ny stilling som medisinsk rådgiver i nasjonalt servicemiljø
for medisinske kvalitetsregister for å komplettere servicemiljøet med nødvendig
medisinsk arbeidskraft og kompetanse. To årsverk som hadde permisjon i 2015 er
tilbake i 2016.
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Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden
Styret pekte i styresak 64-2015 Plan 2016-2019, inkl. rullering av investeringsplan 20162023 på Helse Nords syv viktigste mål i perioden. Nedenfor er det i korte trekk
beskrevet hvordan det planlegges at budsjett 2016 skal bidra til å nå Helse Nords
viktigste mål i perioden

1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet
Kvalitetsstrategi
Det er i løpet av 2015 foretatt en evaluering av og utarbeidet en ny kvalitetsstrategi for
2016–2020. Evaluering av forrige strategi sammen med helseforetakene viser at det
fortsatt gjenstår arbeid før alle tiltaksområdene i strategien er gjennomført.
Helseforetakene ønsker større grad av prosessbeskrivelser. I Helse Nords nye
kvalitetsstrategi for 2016–2020 videreføres rammene fra den forrige kvalitetsstrategien
med mer utfyllende prosessbeskrivelser av de oppgaver vi ønsker gjennomført. De fire
satsingsområdene videreføres fra forrige strategi: pasientens helsetjeneste,
pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis.
Kvalitetsstrategien følges opp aktivt og har høy ledelsesmessig fokus
Regionale forbedringsagenter
Kontinuerlig forbedring skal være en naturlig del av arbeidshverdagen til alle ansatte i
Helse Nord. Ledere og ansatte trenger kunnskap om metoder og verktøy for å lede og
gjennomføre forbedringsprosesser på en effektiv måte. Helse Nord vil sette opp en
regional utdanning for forbedringsagenter.

Klinisk fagrevisjon
Internkontroll på sykehusene har bedt om hjelp til å kjøre revisjon av klinisk praksis.
Målet er å revidere klinisk kompetanse, prosedyrer, veiledere og beste praksis innenfor
et avgrenset klinisk område. I Helse Nord ønsker man å sette i stand fagrådene til å
gjennomføre fagrevisjonene
Lokale pasienterfaringsundersøkelser (PREM)
Helseforetakene skal gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkelser på laveste
enhetsnivå og bruke resultatene i forbedringsarbeidet. For å øke kvaliteten og minske
arbeidsbelastningen ved å hente inn pasienterfaringer ønsker man å legge til rette for
innhenting av resultatene i et datavareverktøy.

Videreutvikling av ASJ 1
Videreutvikle løsningen for innhenting av uønskede pasienthendelser ved triggertreff i
journal. Løsningen må legges over på ny plattform. Disse midlene kommer i tillegg til
allerede allokerte midler for utrulling til alle sykehusene i regionen.

Pasientsikkerhet
Det jobbes videre med det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet som ble
påbegynt i 2014. Programmet bygger videre på tiltak fra den nasjonale
pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender.

1

Automatisert journalundersøkelse
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Felles innføring kliniske IKT-systemer (FIKS)
Felles innføring kliniske IKT-systemer (FIKS) ble i 2011 organisert som en egen seksjon
under eieravdelingen i Helse Nord RHF. FIKS-programmet skal både ivareta
standardisering og felles plattform for kliniske IKT-systemer, og minst like viktig;
muliggjøre effektive pasientforløp. Programmet skal bidra til økt pasientsikkerhet,
kortere ventetid og bedre ressursutnyttelse. I budsjettet for 2016 er det tatt høyde for at
det kan investeres for 107,8 mill. kroner i tillegg til ubenyttede rammer fra tidligere år.
I 2013 ble det besluttet at kostnader som tilhører fellesområde og programledelse ikke
skal være en del av investeringen, men kostnadsføres og viderefaktureres
helseforetakene månedlig. Helseforetakene har fått økt bevilgning fra RHF for å dekke
denne kostnaden. For 2016 er det estimert fra FIKS at denne kostnaden beløper seg til
8,8 mill. kroner.

Fra 1. oktober er også planleggings - og forprosjektet til elektronisk kurve og
medikasjonssystem (EKM) tatt inn i FIKS-programmet. Forprosjektet skal være
ferdigstilt innen utgangen av 2016. Det er satt av en egen ramme på 42,6 mill. kroner til
ferdigstilling av disse to prosjektfasene.
FIKS har i 2015 ferdigstilt samlingen av regionens journalsystemer i en database, og er
nå godt i gang med neste fase hvor helseforetakenes organisering gjenspeiles i felles
journal. Nytt felles radiologisystem er implementert for Finnmarkssykehuset og
Helgelandssykehuset. Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester tilbys nå til
samtlige legekontor som ønsker å bruke tjenesten, og vil være ferdig implementert for
disse ved årsskiftet.

Leverandøren er forsinket med utviklingen av neste generasjons journalsystem, og dette
vil derfor ikke bli innført før programmet avsluttes ved utgangen av 2016. Samtlige
prosjekter i FIKS-programmet er innenfor budsjettrammene. Ved beslutningspunkt om
gjennomføring av EKM-prosjektet, vil også videreføring av arbeidet med Arena tas
hensyn til.
Kjøp fra private
Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å
oppfylle Helse Nords «sørge for»-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et
viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. Budsjettet for 2016 har en foreslått
ramme på 20,0 mill. kroner utover 2015-nivå, inkludert 2,7 % prisstigning.

Hovedtrekkene i budsjettet for 2016 svarer på krav i oppdragsdokumentet hvor økt
aktivitet og reduserte ventetider er sentrale elementer

Vi har i 2015 erfart kapasitetsutfordringer innenfor rehabiliteringsområdet som har
medført lang ventetid for pasientene. I mai 2015 ble det på denne bakgrunn gjort avtaler
om tilleggskjøp av rehabiliteringstjenester på 50 mill. kroner. Her ble de fleste ytelsene
økt, med hovedvekt på muskel og skjelett lidelser.
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Helse Nord er i gang med forhandlinger av nye avtaler innenfor radiologi og somatikk.
Anskaffelsen innenfor radiologiområdet gjelder både institutt og teleradiologi.
Anskaffelsens størrelse er fordelt på institutt 17,4 millioner i Tromsø og 17 millioner i
Bodø. Teleradiologien utgjør 6 millioner. Innenfor teleradiologi er det i tillegg behov for
anskaffelse av vakttjeneste for lokalsykehusene. Anskaffelsen er basert på
behovsanalyser og utgjør en vesentlig økning av det private tilbudet innenfor radiologi
fra 28,1 millioner i 2015 til 43,4 millioner. Avtalene er planlagt gjeldende fra 1.1.2016.
På bakgrunn av lavere forbruk enn avtalebeløp de siste årene er det lagt inn budsjett på
26 mill. kroner for 2016.

Anskaffelsen innenfor somatikk gjelder prosedyrer innenfor ortopedi, håndkirurgi, ørenese-hals, plastikk kirurgi, søvnapne, indremedisin, kardiologi og urologi. Anskaffelsens
omfang er fordelt på Tromsø og Bodø med henholdsvis 18,0 og 7,7 mill. kroner. Totalt er
dette en økning på 4,6 millioner kroner utover dagens avtale. Planlagt oppstart for
avtalen er 2. halvår 2016 og det er foreløpig ikke lagt inn økt ramme for 2016 på grunn
av usikkerhet knyttet til hvor stor ISF-refusjon som de nye avtalene vil gi.

Budsjettet for private avtalespesialister ligger på samme nivå som for 2015. Helse Nord
har driftsavtaler med 93 avtalespesialister som tilsvarer ca. 75 årsverk fordelt på legeog psykologspesialister, dette inkluderer også avtalehjemler som per tiden står vakant
eller er under utlysning. Rekruttering av avtalespesialister er utfordrende i Helse Nord
sitt område. Vi jobber kontinuerlig med å fylle vakante hjemler. Det planlegges med
bakgrunn i vedtatt fagplan for hud å opprette nye legespesialisthjemler i Svolvær og Alta
og øke størrelsen på en legespesialisthjemmel i Mo i Rana fra 40 til 100 %. I tillegg har vi
valgt å øke eksisterende delhjemler inne psykologi i henhold til målet om flest mulig
fulltidshjemler.
Doman
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2016 på samme nivå som for
2015.

Utlandsbehandling
Kjøp av helsetjenester i utlandet, inkludert protonbehandling, videreføres med 10 mill.
kroner for 2016.
Docmap
Videreutvikling av Docmap, foretaksgruppens verktøy for dokumentstyring og
avvikshåndtering, fortsetter i 2016. Bedre brukervennlighet og opplæringstiltak er
vesentlige elementer, når brukere skal finne de styringsdokumenter de trenger.
Registrering og behandling av forbedringsforslag og avvik er en viktig del av
forbedringsarbeid. I tillegg er videreutvikling av Docmap en viktig del av
kvalitetsarbeidet i regionen.

Fagråd
Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd innenfor områder som gynekologi,
ortopedi, radiologi, kardiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin,
kreft, lunge, nyre, rus og psykisk helsevern voksne/psykisk helsevern for barn og unge.
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Nordområdesatsningen
Prosjekt Nordområdesatsningen viderefører sitt arbeid fra 2015 med å styrke
samarbeidet mellom landene i Barentsregionen gjennom nettverksbygging, konferanser
og delvis støtte til enkeltprosjekter. Budsjett for 2016 er på 1,0 mill. kroner.

Regional perinatalkomité
Regional perinatalkomité videreføres i 2016 med en budsjettramme på 0,07 mill.
kroner. Komiteen har en sekretær i 50 % stilling. Komiteen er organisert med en
Regional komité og to lokale komiteer:
• Nord – bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF
• Sør – bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF
2. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige
pasientforløp
Samhandlingsportal
I styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste er et tiltak
etablering av en samhandlingsportal ved UNN. Tiltaket skal gjøre tilbud om opplæring
og utdanning og tilby e-læring tilgjengelig. Målet er økt kompetanse og bedre kvalitet.

Støtte til samhandlingsportal foreslås videreført for 2016 med 1,4 mill. kroner. Midlene
budsjetteres sentralt.

Et friskere Nordland – samarbeidsprosjekt med Nordland Fylkeskommune
Støtte til samarbeidsprosjektet Et friskere Nordland med Nordland Fylkeskommune
videreføres på sammen nivå som for 2015 og har en budsjettramme på 0,55 mill. kroner
for 2016. Prosjektet er en samordnet økt satsing for å redusere forekomsten av
overvekt, fedme, type 2-diabetes og relaterte helseproblemer i Nordland. Resultater og
erfaringer fra prosjektarbeidet vil fortløpende kunne overføres inn i det nordnorske
folkehelsesamarbeidet.
3. Realisere forskningsstrategien
Ny strategi for forskning og innovasjon implementeres fra 2016. En del grunnleggende
satsinger vil videreføres, og nye vil komme til. Noe av dette vil få effekt fra 2017, da det
legges i utlysningen av forskningsmidler i 2016.

Forskningsbevilgningen for 2016 utgjør 147,6 mill. kroner. Av dette er 71,9 mill. kroner
øremerkede midler over statsbudsjettet. Det er en nedgang fra 2015på grunn av midler
til et nytt forskningsprogram er tatt ut av RHF-enes andel av Statsbudsjettet. Disse
midlene i størrelsesorden 110 mill. kroner nasjonalt realiseres likevel for 2016, og RHFene vil være engasjert i forvaltningen av dem.
Helse Nord styrets andel av de totale forskningsmidlene som går via Helse Nord RHF er
dermed vesentlig høyere enn for 2015, med de 20 mill. kroner som ble bevilget i
styresak 64- 2015. Mesteparten av midlene vil lyses ut i åpen konkurranse, mens vi
fortsatt vil ha noen strategiske faste tildelinger, bl.a. til forskningsstøtte for forskerne."
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4. Bedre pasient- og brukermedvirkningen
Prosjekt Helsenorge.no
Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal» skal etablere
en felles internettløsning for hele spesialisthelsetjenesten. Formålet er at det skal bli
enklere for pasienter og pårørende å finne tilpasset informasjon i tillegg til at det skal
gjøre pasienter og pårørende bedre i stand til å mestre egen sykdom.
Prosjektets hovedmål: “Helseforetakene har nettsider som bidrar til trygghet og
mestring hos pasienter og pårørende. Nettstedene er integrert med helsenorge.no, og
ivaretar helseforetakenes egen identitet.”

Alle helseforetakene skal fortsatt ha egne nettsider. Den nye løsningen skal etter planen
være tatt i bruk av samtlige regioner i løpet av høsten 2016.
I tillegg til det nasjonale prosjektet gjøres det også et omfattende arbeid regionalt og
foretaksvis for å utvikle og kvalitetssikre all informasjon fra HF og RHF som skal inn i
felles nettløsning. Dette gjøres som et samarbeidsprosjekt i nord. Det er en forutsetning
for at vi skal kunne avspeile pasientstrømmer og samarbeidsmønstre mellom
helseforetakene. Helse Nord RHFs andel av prosjektet har for 2015 et budsjett på 3,1
mill. kroner.
Regionalt brukerutvalg
Budsjettet for det Regionale brukerutvalget videreføres i 2016 med en ramme på 5,6
mill. kroner etter prisjustering.
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell
Helse Nord har fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell.
Viktige tiltak for å arbeide både strategisk og konkret med å sikre nok personell er:

Utdanningsprogram VOP/BUP
Det planlegges å videreføre utdanningsprogrammene innen BUP (barne- og
ungdomspsykiatri), VOP (voksenpsykiatri) og gynekologi på omtrent samme nivå som i
2015.

Kompetanseheving DPS
Budsjett for kompetansehevende tiltak innen traumebehandling videreføres på sammen
nivå som for 2015 med 1,0 mill. kroner, jf. styresak 78-2014.
6. Innfri de økonomiske mål i perioden
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og
investeringer.
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav.

Det planlegges et sentralt overskuddskrav i Helse Nord RHF på 327 mill. kroner og i
foretaksgruppen et samlet overskuddskrav på 429 mill. kroner.
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7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling
Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 327 mill. kroner i 2016. Dette for å
styrke foretaksgruppens mulighet til å investere.

Klima og miljø
Regjeringen har i sin eierskapspolitikk uttrykt klare forventninger til at statlig eide
virksomheter skal være ledende i arbeidet med samfunnsansvar. Helse- og
omsorgsdepartementets målsetting er å oppnå tryggere og mer helsefremmende miljø.
Administrerende direktør foreslår å styrke jobben med klima og miljø med 0,7 mill.
kroner.

Øvrige endringer i Helse Nord RHF
• Styrets budsjett videreføres som i 2015.
• Internrevisjon videreføres som i 2015.
• Regionalt brukerutvalgs budsjett videreføres.
• Administrasjonen i RHF styrkes.
• Budsjett for konserntillitsvalgte og konsernverneombud videreføres som i 2015.
• SKDE er styrket med 2,0 mill. kroner utover 2015 nivå og planlegger styrking av
nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister og regional analyseenhet.
• Helse Nord IKT øker budsjetterte inntekter fra 434 mill. kroner til 562 mill. kroner.
• Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et.
• Det er økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer. I hovedsak
skyldes det økte kostnader til SAS knyttet til utviklere fra Helse Nord IKT og stilling
som regional systemforvalter ved NLSH, integrasjon mellom GAT og DIPS og
oppgradering av økonomisystemet.
• Vedr. tjenestekjøp videreføres budsjettet 2015.
a) Styret i Helse Nord RHF
Styrets budsjett er økt med 2,7 % lønns- og prisvekst for 2016.

b) Internrevisjon
Plan for internrevisjon 2016/17 vil bli vedtatt av styret i desember 2015, og vil danne
grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2016. Etter prisjustering er internrevisjonens
budsjett for 2016 på 3,9 mill. kroner.
c) Regionalt brukerutvalg
For 2016 er budsjettet prisjustert med 2,7 % og har en ramme på 5,6 mill. kroner. Av
dette planlegges det med 4,1 mill. kroner i utbetaling til brukertilskudd.
d) Administrasjonen i RHF
Det foreslås endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen, jf. tabell under. I
hovedsak planlegges det en økning i 2016 med 3,6 nye stillingshjemler.

Et engasjement for 2014 og 2015 er besluttet omgjort til en fast stillingshjemmel fra
2016 og er innarbeidet i budsjettet.
En prosjektstilling opphører 31. mars 2016, slik at netto økning er 2,5 årsverk.
De nye stillingshjemlene beskrevet i tabell under.
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Avdeling

Stilling

Formål

Fagavdelingen
Fagavdelingen
Eieravdelingen
Informasjonsavdelingen

Medisinsk rådgiver 100%
Medisinsk rådgiver 60%
Rådgiver 100%
Direktør 100%

Utredning og saksbehandling somatikk
Styrke området rundt samhandling
Sikkerhetsansvarlig Helse Nord

e) Konserntillitsvalgte/konsernverneombud (KTV/KVO)
KTV/KVOs budsjett for 2016 er lønns- og prisjustert med 2,7 % og forutsetter uendret
aktivitet fra 2015.
Helse Nord har for tiden et konsernverneombud og fem konserntillitsvalgte. De
tillitsvalgte representerer LO Stat, YS, UNIO, SAN og Akademikerne.

f) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Budsjettforslag 2016 for SKDE er basert på at inntektene videreføres på 2016-nivå når
det gjelder nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Rammen fra Helse- og
omsorgsdepartementet ble prisjustert sist i 2014, og forutsettes videreført med 12 mill.
kroner i 2016.
Det er planlagt en ny stilling som medisinsk faglig rådgiver i løpet av 2016.

Helse Nord RHF har det regnskapsmessige ansvar for øremerkete midler fra Helse- og
omsorgsdepartementet til fordeling mellom RHF-ene til felles infrastruktur for
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er foreløpig budsjettert på samme nivå
som i 2015.

Regional analyseenhet i SKDE inkluderer oppdrag fra HOD om en nasjonal elektronisk
atlastjeneste, konkretisert i helseatlas.no. Kompetanse og kapasitet er rekruttert i
henhold til utvidet ramme på 2,0 mill. kroner fra 2015 og inkludert i full drift fra 2016.
Øvrig analytisk virksomhet opprettholdes på uendret nivå. Gjeldende avtale med Helse
Nord IKT om kjøp av utviklingskapasitet videreføres på 2015-nivå.
g) Helse Nord IKT
Helse Nord IKT har lagt frem forslag til budsjett for 2016 i balanse.

Det vil være en betydelig økning i IKT kostnadene også i 2016. Dette skyldes at
avskrivningskostnadene, rentekostnadene og driftskostnadene øker som følge av at flere
større prosjekter er under ferdigstillelse og at nye systemer, ny infrastruktur og nye
løsninger skal over i drift. FIKS-programmet skal etter planen avsluttes i løpet 2016.
Videre ferdigstilles datasenter 1 (DS1) og integrasjonsprosjektet, fase1, rundt årsskiftet.
Migreringsprosjektet starter opp i løpet av inneværende høst og bidrar til å
opprettholde høy prosjektaktivitet også de nærmeste årene.
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Helse Nord IKTs bidrag til å nå regionens målsetninger kan deles inn i tre områder:

1. Sørge for stabile og kostnadseffektive IKT-løsninger
Helseforetakene blir stadig mer avhengige av IKT-løsninger i pasientbehandlingen. Det
stilles derfor strenge krav til tilgjengelighet til de kritiske systemene, både hva gjelder
oppetider og feilrettingstider. Helse Nord IKT må sørge for kvalitetsmessig god IKT-drift
av systemene gjennom proaktive reinvesteringer, etablerte endringshåndtering og høy
teknisk IKT. I tillegg er det avgjørende å ha gode rutiner for feilhåndtering, både for å
håndtere enkeltbrukeres utfordringer, men også for å håndtere eventuelle ikkeplanlagte driftsstanser.

Helse Nord IKT har gjennom strukturelle endringer og innføring av strukturerte
arbeidsprosesser bidratt til redusert feilmengde og økt profesjonalisering av
feilhåndteringen. Dette har vært en kritisk forutsetning for å kunne realisere
investeringsporteføljen innenfor IKT.

Videre profesjonalisering av arbeidsprosesser og struktur er en forutsetning for å kunne
opprettholde både kostnadseffektivitet og stabilitet i tjenestene.
2. Bidra til utvikling av eksisterende og nye IKT-løsninger
Det er iverksatt flere prosjekter i regionen, som skal sørge for bedre understøttelse av
pasientbehandlingen. Her nevnes særlig FIKS-programmet, innsyn i egen journal,
innføring av e-Resept og elektronisk kurve- og medikasjonsprosjektet. Prosjektene har
gitt behov for ytterligere investeringer i IKT-infrastrukturen og endringer i
applikasjonsporteføljen. Det gjelder prosjekter knyttet til opprettelse av datasenter, nytt
operativsystem, etablering av drift- og overvåkingssenter, og nye integrasjonsløsninger.
I 2015 er videre migrerings- og konsolideringsprogrammet vedtatt. Dette har blant
annet som mål å etablere et sentralt kjøremiljø i et regionalt datasenter med ny
sikkerhetsplattform, og å bygge en arkitekturfunksjon som skal bidra til å styre
migreringen tjenester og applikasjoner i et regionalt perspektiv.
Prosjektene er et bidrag til både å realisere målsettinger i kvalitetsstrategien og sørge
for utvikling av helsetjenesten.
Helse Nord IKT bidrar til å realisere nasjonale strategier, gjennom deltagelse i nasjonale
fora i regi av Nasjonal IKT.
Økning av andel byggeprosjekter i Helse Nord krever at Helse Nord IKT i større grad
bidrar til planlegging av og investerer i IKT i nybyggene. Det er viktige bidrag for i
fremtiden kunne både ha effektiv IKT-drift og understøtte nye krav og behov som
nybygging representerer.

For Helse Nord IKT er det en stor utfordring å ha tilstrekkelig kapasitet til å
gjennomføre den besluttede investeringsporteføljen, samtidig som kravene til stabil
drift opprettholdes. Dette vil for 2016 kreve en streng prioritering og god planlegging av
ressursbruken.
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3. Sørge for dokumentert effektivitet
HN IKT har vedtatt en gevinstplan med sikte på effektivisere driften med 15 millioner
innen 2018. Det forventes likevel en fortsatt nettoøkning i IKT-kostnadene de nærmeste
årene som følge av nye oppgaver/tjenester, sikkerhetskrav og volumøkninger.
Helse Nord IKT arbeider for å bedre virksomhetsstyringen. Målet er å utvikle gode
styringsparametere for virksomhetsdriften, og å få bedre verktøy og metoder for
oppfølging og utvikling av slike parametere.

Resultatbudsjett
Tabellen nedenfor viser resultatbudsjett med inntekter og kostnader for HN IKT for
2016 med sammenlikningstall for 2015.

Nærmere om endringer i resultatbudsjettet fra 2015-2016:
Økningen i SLA 2- inntektene for 2016 skyldes i hovedsak:
• Indeksregulering 2,7 %
• Tjenesteendringer i form av nye systemer, ny funksjonalitet, volumendringer og
andre kostnadsendringer

Avskrivninger og lisensvedlikehold:
• Økningen i budsjetterte avskrivninger for 2016 er todelt. Den største økningen
skyldes overtakelse av FIKS- prosjektene i 2015/2016. Økningen må videre ses i
sammenheng med avslutning av flere store prosjekter som integrasjonsprosjektet fase 1, datasenter 1 (DS1) - pasienthotellet UNN, e-resept, meldingsløft 2 og jobb
smartere.

2

Service Level Agreement
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•

Økningen i budsjetterte kostnader til lisensvedlikehold i 2016 skyldes en betydelig
økning i kostander knyttet til DIPS i forbindelse med prosjekt meldingsløft 2,
elektronisk rekvisisjon av labsvar (ERL) og e-resept. Lisenskostnadene øker også
som en følge av helårseffekten av ny Microsoftavtale slår inn i 2016.

Prosjekt- og oppdragsinntekter:
• Økningen i budsjettet for 2016 er marginal. Prosjekt- og oppdragsinntekter består av
inntekter fra FIKS og andre prosjekter/oppdrag som utføres for foretakene.
Linjeleie Norsk helsenett – viderefakturering av kostnader:
Kostnadene er budsjettert omtrent på samme realnivå som i 2015.

Økningen i kostnadsbudsjettet skyldes i hovedsak:
• Økning i lønns- og personalkostnader skyldes generell lønnsøkning,
pensjonskostnader og økning antall årsverk som følge av nye drifts- og
prosjektoppgaver.
• Økning i andre driftskostnader er særlig knyttet til økte lisenskostnader for felles
kliniske systemer, generell prisstigning og drift av datasenter (DS1).
• Rentekostnaden vil avhenge både av rentesats og kredittrammen. Den store
økningen i rentekostnadene må ses sammenheng med overtakelsen av FIKSprosjekter i 2015/2016.
Investeringsramme Helse Nord IKT 2016
Investeringsrammen til Helse Nord IKT for 2016 er i vedtatt investeringsplan satt til
133,2 mill. kroner, jf. styresak 64-2015.

Investeringsplan 2015-2016 - per oktober 2015
Type investeringer
Vedtatte investeringsprosjekter
Planlagte/mulige investeringsprosjekter
Driftsinvesteringer
Sum budsjetterte investeringer
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142 100
6 300
43 000
191 400

2016
105 500
9 500
18 200
133 200
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h) Prosjekter i regi av RHF
Følgende prosjekter videreføres i 2016, jf. tabell under. Prosjektene er i hovedsak
nærmere omtalt tidligere i dokumentet.

Prosjektnavn
Nasjonalt nødnett
Helsenorge.no
Kostnad per pasient (KPP)
Utdanningsprogram VOP/BUP
Internasjonal helse
Master i helseledelse
Samhandlingsportal UNN
Kunnskapssenteret
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Kompetanseheving DPS
Utredning medikamentfritt tilbud i Helse Nord
Nordområdesatsning
Klima og miljø
Et friskere Nordland
Strategisk plan for psykisk helse og TSB
Ny plan avtalespesialister
Samhandlingsutvalg for fastleger
Mulighetsstudie eiendomsdrift
Regional perinatalkomité
SUM

Budsjett 2016

11 292 000
3 100 000
3 000 000
2 400 000
2 000 000
1 500 000
1 400 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
985 000
725 000
550 000
500 000
500 000
342 200
200 000
70 000
32 564 200

Det er en reduksjon i prosjektporteføljen fra 2015 på 83,3 mill. kroner.

De største endringer i prosjektporteføljen fra 2015 er i hovedsak at prosjekter som
etablering av ambulansehelikopter Evenes og tjenester knyttet til Nasjonal IKT nå er
gått inn i driften som ordinære driftskostnader, og ikke lengre defineres som prosjekter.
Samlet kostnad utgjorde i 2015 57,9 mill. kroner. Videre er budsjett for innføring av
nasjonalt nødnett er redusert med 20,0 mill. kroner for 2016 i tråd med opprinnelig
fremdriftsplan for innføring av nødnettet.
Nye prosjekter med oppstart i 2016 er:
- Utredning medikamentfritt tilbud i Helse Nord
- Strategisk plan for psykisk helse og TSB 3
- Mulighetsstudie eiendomsdrift

i) Felles IKT systemer
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de felles
kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT.

3
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For 2016 er det en økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer
kostnadsøkning på 1,3 mill. kroner utover prisvekst på 3 % som i hovedsak skyldes:
• Økning kostnader SAS knyttet til utviklere fra Helse Nord IKT og stilling som regional
systemforvalter ved Nordlandssykehuset.
• Integrasjon mellom GAT og DIPS.
• Oppgradering til ny versjon av AGRESSO og oppfølging av lovpålagt krav om
innføring av EHF-faktura (elektronisk fakturautveksling).
j) Kjøp av tjenester
Det er flere områder der Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på
områder med stor økonomisk betydning. Eksempler på dette er:
• Luftambulansen
Budsjettrammen for 2016 er på 370 mill. kroner etter prisjustering, noe som tilsier
en reduksjon på 13,6 mill. kroner fra 2015. Reduksjon i rammen kommer som en
følge av ny finansieringsmodell er innført, der kostnadene i større grad fordeles etter
den enkelte regions forbruk av tjenesten.
• Helseradionett/nødnett
• Netto budsjettramme 2016 for Helseradionett/nødnett er på 28,4 mill. kroner etter
prisjustering. Inntil det nye nasjonale nødnettet er ferdig utbygd, må det beregnes
vedlikehold og oppgradering av det gamle helseradionettet.
• Utenlandsbehandling
Budsjettet for pasientbehandling i utlandet, inkludert proton, er for 2016 på 10 mill.
kroner.
• Pasientskadeerstatning
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen
helsetjenesten og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Prognose
fra Norsk pasientskadeerstatning viser en formidabel økning i utbetalinger i 2016.
Rammen for 2016 er på 153,4 mill. kroner, noe som er en styrking på 46,6 mill.
kroner i forhold til vedtatt budsjett 2015.
• Kjøp av private helsetjenester har for 2016 en foreslått netto ramme på 433 mill.
kroner. Rammen for 2016 er en videreføring av rammen for 2015 inkl. en
prisjustering på 2,7 %, en omdisponering av 1 mill. kroner fra ramme til kjøp av
tjenester fra private avtalespesialister og et forslag fra administrerende direktør om
å sette av ytterligere 19 mill. kroner til økt kjøp fra private institusjoner/sykehus
innenfor rehabilitering, radiologi og somatiske helsetjenester.
• Kjøp av tjenester fra private avtalespesialister har for 2016 en budsjettramme på
70,7 mill. kroner. Det er en videreføring av rammen for 2015 med en prisjustering på
2,7 %, korrigert for omdisponering av 1 mill. kroner, jf. kommentar i kulepunkt over.
• Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 51,3 mill.
kroner inklusive regionssenter på UNN med 10,1 mill. kroner. Dette er en økning på
1,3 mill. kroner fra 2015.
k) Investeringer
Helse Nord planlegger med investeringer på rundt 40,8 mill. kroner for 2016.

I styresak 64-2015 Plan 2016-2019, inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023 ble
det satt av 30 mill. kroner til investeringer for 2016.

Det foreslås også en omdisponering av tidligere års ubrukte investeringsmidler på 3,7
mill. kroner som tas inn i 2016.
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Adm. direktør foreslår at investeringer i Helse Nord RHF for ytterligere 7,0 mill. kroner
utover planrammen for 2016 tas inn i investeringsplanen.

Adm. direktør foreslår følgende investeringer i 2016:
• Pasientens tilgang til egen journal, 13 mill. kroner.
Videreføring av det nasjonale prosjekt Pasientens tilgang til egen journal. Helse Nord
sin andel av investeringskostnadene for 2016 er estimert til 13 mill. kroner.
• Kostnad per pasient (KPP), 10 mill. kroner
Krav fra Helse og omsorgsdepartementet om utvikling og etablering av et system for
dokumentasjon av kostnader per pasient.
• Nytt saksbehandlingssystem, 5 mill. kroner
Det foreslås å sette av 5,0 mill. kroner til investering i nytt saksbehandlingssystem da
leverandør av nåværende saksbehandlingssystem ikke oppdaterer/utvikler den
versjon Helse Nord bruker og i den forbindelse oppstår det feil og mangler i
systemet.
• Ombygging lokaler Sjøgata 10, 3,1 mill. kroner
Det foreslås å sette av 3,1 mill. kroner til utbygging av kontorlokaler i Sjøgata 10.
• Utrulling ASJ, 2,6 mill. kroner
Det foreslås å bevilge investeringsmidler i 2016 til flytting av ASJ-løsningen over på
ny plattform/utrulling av ASJ til Finnmarkssykehuset, UNN og Helgelandssykehuset.
• Økt ramme SAS/LIS, 2,0 mill. kroner
• Økonomisystem, 1,0 mill. kroner
• Egenkapitalinnskudd KLP, 0,25 mill. kroner
• Utvikling lønns- og personalsystemet PAGA, 1,8 mill. kroner
• Utvikling GAT arbeidsplan, 1,5 mill. kroner
• Utvikling Helse Nord LIS, 0,5 mill. kroner
Felles innføring kliniske system (FIKS) har en investeringsramme på 107,8 mill. kroner i
2016. Total investeringsramme i perioden 2011-2016 er 496,0 mill. kroner.

I tillegg har FIKS en investeringsramme på 42,6 mill. kroner i 2016 for prosjekt
elektronisk kurve og medikasjonssystem (EKM). Total investeringsramme for EMK i
perioden 2016-2019 er 181,0 mill. kroner.
Fra 1. oktober er også planleggings - og forprosjektet til EKM tatt inn i FIKSprogrammet.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

side 93

Oppsummering investeringer 2016
For 2016 planlegges det investeringer for til sammen 324,4 mill. kroner i Helse Nord
RHF, inkl. Helse Nord IKT, jf. tabell under.

Planlagte investeringer 2016:
Pasientens tilgang til egen journal
KPP
Saksbehandlingsystem
Ombygging lokaler
Utrulling ASJ
Økt ramme SAS/LIS
Økonomisystem
EK innskudd KLP
Min GAT hjemmefra
Skattetabell for kortere arbeidsoppdrag, under 1 mnd
Legestillingsregisteret versjon 2
HR data HN-LIS
Avtalefestet utdanningspermisjon
LIS-modul i Dossier for administrering av utdanningsforløp
Investeringer RHF
Investeringer HN IKT
FIKS
Medikasjon og kurve (FIKS)
Sum planlagte investeringer 2016

13 000 000
10 000 000
5 000 000
3 100 000
2 600 000
2 000 000
1 000 000
250 000
1 250 000
938 000
750 000
500 000
300 000
100 000
40 788 000
133 200 000
107 800 000
42 600 000
324 388 000

Helse Nord IKT har for 2016 en vedtatt investeringsramme på 133,2 mill. kroner, jf.
styresak 64-2015.

FIKS har en investeringsramme for 2016 på til sammen 150,4 mill. kroner inkludert 42,6
mill. kroner til medikasjon og kurve.

I Helse Nord RHF foreslås det investeringer på til sammen 40,8 mill. kroner, jf. tekst i
avsnitt over.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

side 94

Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:
2014/711-72/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 112-2015

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Regionalt program for traumekompetanse - informasjon
Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av
anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 16. oktober 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:
2014/711-72/012

Saksbeh/tlf:
Bjørn Kaldhol, 901 75 401

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Styresak 112-2015/1 Informasjon fra styreleder til styret
Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:
2014/711-72/012

Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 10

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Styresak 112-2015/2 Informasjon fra adm. direktør til styret
Legges frem muntlig av adm. direktør.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

side 97

Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Linn Gros, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Styresak 112-2015/3 Regionalt program for traumekompetanse informasjon
Formål
Denne styresaken har til formål å informere styret i Helse Nord RHF om det regionale
traumekompetanseprogrammet Stø kurs – Traumeforståelse og behandling som er i
gang fra oktober 2015.

Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 105-2015 Kompetanseprogram om traume
og traumeforståelse (psykisk helsevern) - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak i
styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014 i styremøte, den 2. oktober 2015. Styret fattet
følgende vedtak i punkt 1: Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene i Helse
Nord om å sørge for at helseforetakene deltar i kompetanseprogrammet om traume og
traumeforståelse i regi av Helse Nord RHF og i samarbeid med RVTS Nord.
Helse Nord RHF, helseforetakene, RVTS 1 og brukerorganisasjonene arrangerte en
regional traumekonferanse i februar 2015. Konferansen markerte starten på den
regionale kompetansesatsningen, og 66 personer fra helseforetakene i Helse Nord
deltok på konferansen.

Det store kompetanseløftet i helseforetakene skjer gjennom det regionale
traumekompetanseprogrammet Stø kurs – Traumeforståelse og behandling, som er
utviklet av RVTS. Programmet er rettet både mot miljøpersonell og behandlere.
Kompetanseprogrammet er nettbasert, og ligger gratis tilgjengelig for alle. RVTS er nå i
gang med veilederopplæringen i helseforetakene, og vil starte forelesningene fra
november 2015.
Styret i Helse Nord RHF bevilget kr 2 000 000 til kompetansehevende tiltak innen
traume og traumeforståelse, jf. styresak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av
investeringsplanen 2015-2022 (styremøte 18. juni 2014). kr 300 000 ble brukt til å
arrangere den regionale traumekonferansen.

1

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
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De resterende regionale kompetansemidlene vil fordeles slik:
Institusjon
Regional traumekonferanse
RVTS
Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
SUM

Kroner
300 000
500 000
198 000
473 000
334 000
195 000
2 000 000

Midlene som tildeles RVTS skal dekke reise og opphold for veiledere fra
helseforetakene, samt administrasjonsutgifter knyttet til programmet. Tilskuddet til
helseforetakene skal dekke utgifter i helseforetakene knyttet til deltakelse i
programmet.
Brukermedvirkning
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil bli orientert om Regionalt
traumekompetanseprogram i møte, den 21. oktober 2015, jf. RBU-sak 70-2015/6.
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Nils Bie Normann, 75 51 29 82

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser
landeveistransport 2015 - orientering om
resultatet av anskaffelsen, oppfølging av
styresak 91-2014
Formål
Helse Nord RHF gjennomførte våren 2015 en anbudskonkurranse for anskaffelse av
landeveistramsport for pasientreiser i Helse Nord. Denne saken har som formål å
orientere styret i Helse Nord RHF om resultatet av og status for anskaffelsen, jf. styrets
vedtak i styresak 91-2014 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 strategidokument, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør legge frem en orientering
om resultatet av anskaffelsen etter at anskaffelsen er gjennomført.
Kort om anskaffelsesprosessen
Pasienter som enten av medisinske årsaker eller på grunn av manglende kollektivt
tilbud ikke kan benytte rutegående transport, vil få rekvisisjon på reise. Det er disse
reisene denne anskaffelsen omfatter.

Konkurransen er gjennomført i henhold til strategien som styret ga sin tilslutning til i
styremøtet 27. august 2014, jf. styresak 91-2014.

Anskaffelsesprosessen ble gjennomført i regi av RHF-et, og avtalene inngås av
helseforetakene. Anbudskonkurransene har vært gjennomført som en felles prosess i
Helse Nord. Prosessen har vært ledet av Helse Nord RHF og gjennomført i samarbeid
med de ulike helseforetakene. Helse Nord RHF valgte det økonomisk mest fordelaktige
tilbud innenfor hvert avtaleområde. Tilbydere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene,
blant annet i forhold til kvalitet og miljø, ble vurdert på pris.

Det ble framholdt i forhandlingene at Helse Nords minimumsforventninger til priser, er
at foretaksgruppen som den største kunden til drosje/turvogn i Nord-Norge, ikke skal
betale mer enn vanlige passasjerer gjør for tilsvarende turer.

Styret har vært holdt løpende orientert underveis i konkurransen. Det er også
fortløpende vært gjort nødvendige avklaringer knyttet til viktige momenter, som for
eksempel nye avtaleformer i noen av områdene. Dette er avtaler utover ordinære
rammeavtaler og innbefatter timesbiler 1 i tre områder i nord (Tromsø, Finnsnes og
Harstad).
1

Biler som oppdragsgiver disponerer fullt ut i et definert tidsrom og som det betales en fast dagspris for.
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Etter at konkurransen ble utlyst, har det vært sendt ut pressemelding og gjennomført
tilbudskonferanser for Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Finnmarkssykehuset HF hadde bare tre
områder, og det var derfor ikke behov for dette der.

Resultat og status
Konkurransen ble i utgangspunktet utlyst som en åpen anbudskonkurranse, den 27.
januar 2015. I områder der det ble oppnådd akseptable priser, ble det inngått avtale. I
veldig mange områder ble det ikke oppnådd akseptable priser.

I de områdene der det ikke ble oppnådd akseptable priser, ble konkurransen avlyst. I
disse områdene ble aktuelle leverandører invitert til å delta i en ny konkurranse med
forhandlinger uten forutgående utlysing. Her henvendte Helse Nord RHF seg til de som
leverte inn tilbud i den forutgående konkurransen, samt andre tilbydere. Denne
konkurransen ble utlyst med tilbudsfrist 25. mars 2015. Forhandlinger ble gjennomført
umiddelbart etterpå. Resultatene etter forhandlingene var svært gode, og leverandører
var på plass i alle de utlyste områdene.

Totalt ble det inngått avtale med 22 ulike leverandører i 128 anbudsområder, fra Bindal
i sør til Karasjok i nord. Det er inngått avtale i alle områder, og alle disse leverandørene
oppfyller våre krav i henhold til kravspesifikasjonen. Vedlagt følger en oversikt som
viser hvilke leverandører Helse Nord har inngått kontrakt med.
Det ble sendt ut flere pressemeldinger i løpet av denne anskaffelsesprosessen med
informasjon om anbudskonkurransen, resultater fra den åpne anbudskonkurransen,
utlysning av ny konkurranse med forhandlinger og resultater fra denne. I tillegg har det
vært behov for ekstra informasjon i forbindelse med situasjonen i Midt Troms, både
eksternt og internt.

I noen områder i Midt Troms oppsto en spesiell situasjon, da den lokale drosjenæringen
reserverte seg mot å delta i konkurransen, dersom de ikke ble 1. prioritetsleverandør.
Dette medførte kapasitetsutfordringer i områdene Balsfjord, Lenvik, Sørreisa og deler
av Målselv. Dette er områder hvor Stein Sørensen Persontransport Din Taxi AS var den
eneste leverandøren det var inngått avtale med.
Fra 1. oktober 2015 er det inngått 2. prioritetsavtale med den lokale drosjenæringen i
disse områdene, slik at kapasitetsutfordringen nå er løst. Disse avtalene har samme
varighet, som de øvrige avtalene i anbudsområdene.

Brukermedvirkning
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil bli orientert om Anskaffelse av pasientreiser
landeveistransport 2015, resultat av anskaffelsen i møte, den 21. oktober 2015, jf. RBUsak 70-2015/5.
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Adm. direktørs vurdering
Helse Nord RHF valgte det økonomisk mest fordelaktige tilbud innenfor hvert
avtaleområde. Tilbydere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, blant annet i forhold
til kvalitet og miljø, ble vurdert på pris.

I de fleste av Helgelandssykehuset HFs områder og i en god del av Nordlandssykehuset
HFs områder ble det oppnådd avtaler med akseptable priser og kvalitet i den åpne
konkurransen. Etter konkurransen med forhandlinger er avtaler i alle de resterende
områdene på plass, for samtlige helseforetak i nord.
I flere av områdene er det oppnådd konkurranse ved kommunekryssende turer, med
fordelaktige priser. Der det ikke ble oppnådd konkurranse, ligger prisene på samme
nivå som vanlige drosjepassasjerer betaler.
Tilleggsverdien med inngåtte avtaler ligger i at det er fastlagte rutiner for bestilling,
oppgjørsordning, egenandelsrapportering, mulighet for samordning av
pasienttransport og ikke minst henteturer.

I enkelte områder som Finnsnes, Harstad og Tromsø er det innført en fastprisavtale. Det
betyr at det er en fast bil med fast sjåfør tilgjengelig hele dagen, og det er opp til
pasientreisekontoret på Universitetssykehuset Nord-Norge HF å sørge for at denne
brukes. Det er for tidlig å si hvilke økonomiske gevinster som oppnås med dette, men et
slikt konsept stimulerer til konkurranse og er attraktivt for andre aktører også utover
regionens grenser. Dette kan være et interessant konsept for andre områder i Helse
Nord ved fremtidige anbudskonkurranser.

Kort om noen av de ulike gevinstene:
- Egenandelsrapportering: Dersom det ikke er avtalefestet at transportøren må gjøre
dette fortløpende elektronisk, må helseforetakene fakturere dette i etterkant for
hver drosjetur.
- Anslag på verdien av avtaler: Det er gjort detaljert beregning som viser
kontraktsverdi sammenliknet med maksimalprisforskriften, det vil si det vanlige
passasjerer betaler. Et forsiktig anslag tar utgangspunkt i at dette utgjør 10-15 %
årlig av en bruttoomsetning på 273 mill. kroner (2014-tall). Årlig kostnadsreduksjon
er beregnet til 27-40 mill. kroner for foretaksgruppen.
- Mulighet for samordning er den største gevinsten, og der er det største potensialet.
Dersom det ikke er en avtale i bunn, mister man muligheten til å samkjøre turer. I
løpet av 2016 kommer et nytt verktøy på pasientreisekontorene som kan bidra til å
ta ut enda mer av dette potensialet. I tillegg kommer verdien av samkjøring.
Basert på erfaringer fra tidligere konkurranser og anbefalinger fra Konkurransetilsynet,
ble det i denne omgangen bare evaluert på pris. Totalt sett har dette forenklet
anbudsprosessen og evalueringen, samtidig som krav til leveransen i
kravspesifikasjonen er ivaretatt.
Vedlegg:

Status for anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2015
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Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:
Anbudsområde

Deltilbud
Balsfjord
Balsfjord/storjord
Bardu
Bardu
Bardu
Bardu
Dyrøy/Salangen
Dyrøy
Finnsnes
Finnsnes m/omegn
Finnsnes m/omegn
Finnsnes m/omegn
Finnsnes m/omegn
Finnsnes m/omegn
Finnsnes/Sørreisa
Harstad
Harstad
Harstad
Harstad
Harstad
Harstad
Harstad
Ibestad
Ibestad
Ibestad
Indre Lyngen
Indre Målselv
Karlsøy
Karlsøy
Karlsøy
Karlsøy
Karlsøy
Kvaløya Nordvest
Kvaløya Nordvest
Kvaløya Sør
Kvaløya Sør
Kvaløya Sør
Kvæfjord Vest
Kvæfjord Øst
Kvæfjord Øst
Kvæfjord Øst
Kvænangen
Kåfjord
Lyngen
Lødingen
Lødingen
Lødingen
Målselv
Målselv
Målselv
Målselv
Målselv
Målselv
Narvik
Narvik
Narvik
Narvik
Narvik
Narvik
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Nord-Troms
Salangen
Salangen
Senja
Senja
Senja
Skjervøy
Skjervøy
Storfjord
Sørreisa
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tysfjord øst
Tysfjord øst
Tysfjord øst
Ullsfjord/ Laksvatn
Ytre Lyngen
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Rullestolbil
Deltilbud 2
Deltilbud 1
Deltilbud 2
Deltilbud 1
Rullestolbil
Timesbil
Deltilbud 2
1
Deltilbud 1
Deltilbud 1
2
Rullestolbil
deltilbud 1
deltilbud 1
deltilbud 1
deltilbud 2
deltilbud 2
deltilbud 2
Timesbil

Startsted Vannvåg
Startsted Vannvåg
Startsted Hansnes
Startsted Hansnes
Fastpris
Fastpris

Rullestolbil

1
2
Deltilbud 1
Deltilbud 1
Deltilbud 2
Rullestolbil
Deltilbud 1
Deltilbud 1
Deltilbud 1
Deltilbud 2
Deltilbud 2
Deltilbud 2
Deltilbud 1
Deltilbud 1
Deltilbud 2
Deltilbud 2
Rullestolbil
Deltilbud 1
Deltilbud 2

Deltilbud 1
Deltilbud 2

deltilbud 1
deltilbud 1
deltilbud 1
deltilbud 2
deltilbud 2
deltilbud 2
Timesbil

Transportklasse
Transportklasse A
D3
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse D
Transportklasse D
D6
Transportklasse A
T2
Transportklasse B
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse B
Transportklasse A
D5
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
T3
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse A
D2
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse B
Transportklasse B
D4
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse A
Transportklasse B
D1
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
T1
Transportklasse A
Transportklasse B
Transportklasse D
Transportklasse A
Transportklasse A

Konklusjon
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 2. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 2. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 2. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet
Tildeles 1. prioritet

Leverandør
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Harstad Taxi
Harstad Taxi
Harstad Taxi
Harstad Taxi
Harstad Taxi
Harstad Taxi
Evensen Bussreiser AS
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Evensen Bussreiser AS
Evensen Bussreiser AS
Evensen Bussreiser AS
Evensen Bussreiser AS
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Lødingen Taxi
Lødingen Taxi
Lødingen Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Troms Taxi
Troms Taxi
Troms Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Sørensen Stein Persontransport
Sørensen Stein Persontransport
Tromsø Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Sørensen Stein Persontransport
Tromsø Taxi
Sørensen Stein Persontransport
Kjøpsvik taxi og buss
Kjøpsvik taxi og buss
Kjøpsvik taxi og buss
Troms Taxi
Troms Taxi
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Avtaler i Nordlandssykehuset HF sitt opptaksområde:
Anbudsområde

Hamarøy/ Tysfjord vest
Fauske
Fauske
Beiarn
Beiarn
Bodø
Bodø
Fauske
Fauske
Gildeskål
Gildeskål
Hamarøy/ Tysfjord vest
Hamarøy/ Tysfjord vest
Meløy
Meløy
Saltdal
Saltdal
Sørfold
Sørfold
Saltdal
Saltdal
Saltdal
Saltdal
Meløy
Meløy
Steigen
Steigen

Startsted
Tømmernes
Fauske sentrum
Fauske sentrum
Moldjord
Moldjord
Sentrum, Misvær, Tverlandet og Kjerringøy
Sentrum, Misvær, Tverlandet og Kjerringøy
Valnesfjord
Valnesfjord
Inndyr
Inndyr
Oppeid, Ulsvåg, Storjord og Drag
Oppeid, Ulsvåg, Storjord og Drag
Ørnes sentrum
Ørnes sentrum
Røkland
Røkland
Straumen, Engan
Straumen, Engan
Rognan
Rognan
Røkland
Røkland
Engavågen
Engavågen
Bogøy, Nordfold og Våg
Bogøy, Nordfold og Våg

Intern/Ekstern
Eksterne turer
Intern
eksterne turer
Intern
Ekstern
Intern
Ekstern
Intern
Ekstern
Intern
Ekstern
Intern
Ekstern
Intern
Ekstern
Intern
Ekstern
Intern
Ekstern
interne turer
eksterne turer
interne turer
eksterne turer
interne turer
eksterne turer
Interne turer
Eksterne turer

Konklusjon
Tildeles prioritet 2
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 2
Tildeles prioritet 2
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1

Leverandør
Taxi W282
Fauske Taxisentral
Fauske Taxisentral
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Rognan maxitaxi
Rognan maxitaxi
Rognan maxitaxi
Rognan maxitaxi
Søndre Meløy Taxi
Søndre Meløy Taxi
Taxi W282
Taxi W282

Startsted
startpunkt Karasjok sentrum
startpunkt Karasjok sentrum
startpunkt Karasjok sentrum

Intern/Ekstern
eksterne turer
interne turer
eksterne turer

Konklusjon
Tildeles prioritet 2
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1

Leverandør
Baltos Busser
Finnmark Taxi
Finnmark Taxi

Startsted
startpunkt Terråk
startpunkt Terråk
startpunkt Trofors
startpunkt Trofors
startpunkt Hattfjelldal sentrum
startpunkt Hattfjelldal sentrum
startpunkt Hemnesberget
startpunkt Hemnesberget
startpunkt Korgen
Korgen
Sentrum, Storforshei
Sentrum, Storforshei
Gladstad
Sentrum, Hommelstø
Gladstad

Intern/Ekstern
interne turer
eksterne turer
interne turer
eksterne turer
interne turer
eksterne turer
interne turer
eksterne turer
eksterne turer
Intern
Intern
Ekstern
Intern
Ekstern
Ekstern

Konklusjon
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1
Tildeles prioritet 1

Leverandør
Ghanam
Ghanam
Grane Taxi
Grane Taxi
Runes Transport
Runes Transport
Taxitaxi
Taxitaxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi
Nordland Taxi

Avtaler i Finnmarkssykehuset HF sitt opptaksområde:
Anbudsområde

Karasjok
Karasjok
Karasjok

Avtaler i Helgelandssykehuset HF sitt opptaksområde:
Anbudsområde

Bindal
Bindal
Grane
Grane
Hattfjelldal
Hattfjelldal
Hemnes
Hemnes
Hemnes
Hemnes
Rana
Rana
Vega
Brønnøy
Vega
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:
2014/711-73/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 113-2015

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. tertialrapport nr. 2-2015
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart.
2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. budsjett 2016 for
foretaksgruppen
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart.
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. oktober 2015
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart.
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. oktober 2015 ad. budsjett 2016 for Helse Nord RHF
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 16. oktober 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:
2014/711-74/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 114-2015

Eventuelt
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