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STYRESAK 113-2009  OPPFØLGING AV TILTAKSGJENNOMFØRING 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Denne saken har som formål å gjøre rede for tiltaksgjennomføringen hittil i 2009 og 
planleggingen av tiltaksgjennomføring i 2010. 
 
OMSTILLING TIL OG MED OKTOBER

Helgelands-
sykehuset

Nordlands-
sykehuset UNN Helse Finnmark Sum Helse Nord

0 - Ingen risiko 15 830 66 298 24 105 106 233
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 15 857 40 143 18 534 74 533
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 33 634 10 860 19 469 63 962
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 12 178 15 719 8 357 36 254
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -126 6 550 400 6 823
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 4 211 473 0 4 685
Sum realisert omstilling til og med oktober 15 830 65 753 140 042 70 865 292 491

Årsestimat pr. oktoberrapportering 16 900 78 904 163 173 87 538 346 515
Opprinnelig budsjettert omstillingseffekt 2009 23 830 105 097 231 050 80 838 440 815  
Tabell: Realisert omstilling hittil i 2009, årsestimat 2009 og opprinnelig budsjettert omstilling 2009 
 
Samlet sett regner foretakene med å gjennomføre 79 % av den opprinnelige budsjetterte 
omstillingen i 2009. I dette ligger det at Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF har 
revidert størrelsen på omstillingsutfordringen ut fra resultatavvik utover i året. 
 

Foretak
Årsestimat i % 

av budsjett
Helgelandssykehuset 71 %
Nordlandssykehuset 75 %
UNN 71 %
Helse Finnmark 108 %
Sum Helse Nord 79 %  
Tabell: Årsestimat på gjennomførte tiltak i forhold til 
 
Pr. oktober er det budsjettavvik på 87,7 millioner i Helse Nord, med et prognostisert avvik på 
100 millioner kroner for 2009. Det er allikevel ikke et direkte forhold mellom resultatavvik og 
tiltaksgjennomføringen. 
 
I styresak 99-2009 Budsjett 2010 foretaksgruppen – rammer og føringer er størrelsen på 
omstillingsutfordringen definert til i størrelsesorden 190 millioner kroner. Dette er rundt 
halvparten av utfordringen i foretaksgruppen hadde i 2009. 
 
Overordnet for Helse Nord vurderer adm. direktør at risikoen med de økonomiske 
omstillingstiltakene for å være lavere i 2010 enn i 2009. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har i 2009 gjennomført tiltak som en del av tiltaksplan for 2008-
2010. I denne tiltakspakken inngår tiltak for alle tre sykehusene i tillegg til fellesområdet. I 
2009 er alle tiltakene for Mo i Rana gjennomført, mens det for Sandnessjøen, Mosjøen og 
fellesområde er noe mindre effekt enn budsjettert. Det er allikevel gjennomført erstattende 
tiltak for mange av disse, spesielt i Mosjøen. 
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I den grad tiltakene ikke har effekt i 2009 oppgir Helgelandssykehuset HF at dette kommer av 
at tiltakene er forsinket og ikke av at de ikke vil få så stor effekt som planlagt.  
 
Adm. direktør mener det er godt samsvar mellom rapportert tiltaksgjennomføring og 
resultatutvikling 2009 dels fordi man har gjennomført kompenserende tiltak. 
 
Ut fra eksisterende prognose for 2009 vurderer adm. direktør tiltaksplanleggingen og 
gjennomføringen for 2010 å ha lav risiko. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF har gjennomført tiltak for 65 millioner kroner hittil i 2009. I 
oktoberrapporteringen hadde Nordlandssykehuset HF fortsatt uløst omstillingsutfordring for 
2009 på 26,6 millioner kroner. Adm. direktør mener at det er godt samsvar mellom rapportert 
gjennomført omstillingstiltak og resultatutviklingen. Resultatutviklingen viser at det skulle 
vært lagt opp til høyere volum omstillingstiltak i budsjett 2009. 
 
Størst effekt av omstillingstiltak har kvinne-/barnklinikk, hode-/bevegelsesklinikk, medisinsk 
klinikk, psykiatri/rusklinikken og stabsfunksjonene. 
 
Størst uløst omstillingsutfordring har hittil i år vært ved Lofoten og Vesterålen. Tiltakene for 
2009 er i stor grad fordel på gammel organisasjonsstruktur. Nordlandssykehuset HF justerer 
omstillingsutfordringen etter resultatutviklingen. 
 
I budsjettsaken til foretakets styre i desember er fortsatt 22 millioner kroner uløst 
omstillingsproblem i 2010. 
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Nordlandssykehuset HF i 2010 til å ha 
moderat risiko. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hittil i år hatt effekt på 140 millioner kroner av 
planlagte tiltak av budsjetterte 183 millioner kroner hittil i år. Estimat for 2009 er 163 
millioner kroner av et budsjett på totalt 231 millioner kroner.  
 
Adm. direktør mener at det er godt samsvar mellom rapportert tiltaksgjennomføring og 
resultatutviklingen 2009. Resultatutviklingen viser at det skulle vært lagt opp til høyere volum 
omstillingstiltak i budsjett 2009, alternativt vært ennå sterkere kontroll med tiltaksoppfølging 
for de vedtatte tiltak. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  har i 2009 hatt minst effekt på akutt og prehospitale 
tjenester. Det har også vært lavere effekt ved operasjon og anestesi. Dette har en sammenheng 
med at skifte av klinikksjef har tatt lengre tid enn i en del andre klinikker. Dette kommer som 
en del av omorganiseringen i LUO-prosjektet. 
 
Det er gjennomført budsjettmøter med alle klinikkene for gjennomføring av tiltak i 2010. 
Mange av omstillingstiltakene er videreføring av tiltak for 2009. Dette gjør i følge 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF risikoen ved gjennomføringen lavere ved at tiltakene 
er bedre utredet. Som en del av tiltaksgjennomføringen i 2010 ligger det at aktiviteten skal 
opp på 2008-nivå. Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppgir at logistikken for å få til 
dette skal være på plass. 
 
Omstillingsutfordringen for 2010 er omtrent halvparten av omstillingsutfordringen for 2009. 
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Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for UNN i 2010 til å ha liten til moderat 
gjennomføringsrisiko. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF har et årsestimat på 87,5 millioner kroner i gjennomføring. Dette er 108 
% av den opprinnelige planen, men som følge av resultatutviklingen i 2009 er 
omstillingsproblemet økt, og Helse Finnmark HF har økt krav i tiltaksplanen opp til 108,9 
millioner kroner. Dette gir et justert estimat på 80 %.  
 
Adm. direktør mener det er lite samsvar mellom budsjettert og rapportert 
tiltaksgjennomføring og resultatutviklingen 2009. Det forhold at Helse Finnmark HF leverer 
utover opprinnelig plan og likevel har vesentlig resultatavvik tilsier at nødvendige volum av 
omstillingstiltak har vært undervurdert ved budsjettarbeidet for 2009 og i første halvår 2009. 
 
Det er i hovedsak i de to somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes) at tiltakene har hatt 
minst effekt i 2009. 
 
Helse Finnmark HF jobber med planleggingen av tiltak for 2010 og har pr. tiden en større 
omstillingsplan enn omstillingsutfordring. Adm. direktør mener det fortsatt er knyttet risiko til 
størrelsen på omstillingsutfordringen i 2010 på bakgrunn av resultatutviklingen på slutten av 
2009 og den justerte resultatprognosen. 
 
Av tiltakene som skal gjennomføres i 2010 er det en omorganisering og reduksjon av antall 
senger innen psykiatrien tilsvarende 5 mill. kroner. Det legges også bl.a. opp til en endring i 
omlegging i driften på Hammerfest ved at en av de medisinske sengepostene ved Hammerfest 
gjøres om til en femdagers sengepost. Styret i Helse Finnmark HF skal behandle budsjett med 
tilhørende omstillingstiltak i uke 51. I denne saken legges det også opp til å utrede tiltak i 
Klinikk Kirkenes for å legge om driften på medisinsk/kirurgisk avdeling og vurdere behovet 
og bruk av pasienthotellsenger. 
 
Adm. direktør vurderer risikoen i gjennomføringen av tiltak i 2010 i Helse Finnmark HF til å 
være moderat til høy. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF mener at gjennomføringen av tiltak har vært for lav i 2009, men 

ser positivt på at omstillingsutfordringen 2010 er lavere enn på flere år. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF mener det er viktig med tett oppfølging av omstillingen i 
helseforetakene også i 2010 og forventer å få en orientering om status i forbindelse med 
budsjettbehandlingen i februar 2010. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF påpeker at økonomisk omstilling er viktig for å også kunne 

gjennomføre faglige omstillinger for å kunne videreutvikle helsetilbudet for den 
nordnorske befolkningen. 

 
 
Bodø, den 11. desember 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 114-2009  VIKEN SENTER – LANGSIKTIG FORHOLD,  
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STYRESAK 115-2009  FELLES RHF-PROSJEKT NASJONALE  
 TJENESTER – SAMLET VURDERING AV  
 EKSISTERENDE OG NYE NASJONALE  
 TJENESTER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Oppsummering 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har RHF-ene vurdert hvilke nasjonale 
tjenester, i form av landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre, 
det er behov for i et femårsperspektiv, og hvor disse bør lokaliseres. Vurderingene er basert på 
en gjennomgang av eksisterende tjenester og søknader om nye tjenester.  
 
Totalt er 180 tjenester vurdert. Dette omfatter 87 eksisterende tjenester, fem ulike oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet og RHF og 88 nye søknader fra helseforetakene fremsatt via 
eget RHF. Følgende antall tjenester foreslås videreført/etablert: 39 behandlingstjenester, syv 
flerregionale behandlingstjenester og 40 kompetansetjenester. 
 
For kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger foreligger 
forslag om å videreføre et eget arbeid i tett samarbeid med brukere, fordi en ser det som 
nødvendig med en mer omfattende prosess enn det som er gjort for de nasjonale 
kompetansesentrene.  
 
Kriterier nedfelt i oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet er lagt til grunn for 
arbeidet med forslag til etablering og avvikling av nasjonale tjenester. Det er utarbeidet 
resultatmål og forslag til sammensetning av referansegrupper knyttet til tjenestene samt et 
mandat for disse.  
 
Det er pekt på utfordringer knyttet til finansiering av nasjonale tjenester, særlig i forhold til 
ulik finansiering av nasjonale kompetansetjenester og manglende finansiering av 
kompetansetjenester knyttet til lands- og flerregionale funksjoner.  
 
Innstillingen som nå foreligger inneholder ikke forslag om overnasjonale tjenester på 
gruppenivå. Ved vurdering av om tjenester skal organiseres som en overnasjonal tjeneste på 
tvers av landegrenser må det samtidig tas hensyn til hvilke konsekvenser dette kan få for 
nasjonale behov for kompetanse og beredskap. En prosess med sikte på arbeidsdeling mellom 
flere land må forankres hos myndighetene i de respektive land med forpliktende mandat til de 
involverte.  
 
Et fremtidig styringssystem for de nasjonale tjenestene bør i tillegg til å forvalte en 
femårsplan også kunne sikre mer dynamikk og styring som fanger opp den medisinske og 
teknologiske utviklingen i spesialisthelsetjenesten. Det bør vurderes å etablere en sekretariats- 
eller driverfunksjon for den løpende prosess.  
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Bakgrunn for saken og prosess 
1. Oppdrag 
I oppdragsdokumentene for 2008 og 2009 fikk RHF-ene i oppdrag å vurdere hvilke nasjonale 
tjenester (medisinske kompetansesentre, lands- og flerregionale funksjoner, overnasjonale 
funksjoner og kompetansesentre for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger) 
spesialisthelsetjenesten har behov for i et femårsperspektiv og hvor disse bør lokaliseres. 
Oppdraget er spesifisert i brev til RHF-ene av 17.mars2008fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og bygger på RHF-enes rapport fra 2006 Fremtidig organisering av 
høyspesialiserte tjenester til Helse- og omsorgsdepartementet. På bakgrunn av oppdragets 
omfang, ble endelig frist for arbeidet fastsatt til 18. desember 2009.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet skisserte i oppdragsbrevet av 17. mars 2008 at det tas sikte 
på å etablere et system som sikrer sterkere nasjonal styring av de nasjonale tjenestene. Det ble 
lagt til grunn at Helse- og omsorgsdepartementet fremdeles skal ta den endelige beslutningen i 
forhold til oppretting, videreføring, endring og avvikling av slike tjenester. Formålet er å 
etablere et styringssystem som sikrer:  
- pasientbehandling av høy kvalitet  
- kostnadseffektivitet  
- dynamikk – knyttet til medisinskteknologisk utvikling, endring i pasientvolum og 

kompetanseoppbygging  
- hensyn til nasjonal prioritering  
- likeverdig tilgang til høyspesialisert behandling både i Norge og i utlandet  
- rimelig geografisk fordeling av funksjoner  
 
Helse- og omsorgsdepartementet stilte krav om at det etableres prosedyrer som sikrer 
medvirkning fra blant annet universitet, høyskoler, brukerorganisasjoner, Helsedirektoratet 
(H-dir.) og Nasjonalt kunnskapssenter. Det skal også etableres resultatmål for de nasjonale 
tjenestene, som kan ligge til grunn for regelmessig vurdering av de ulike funksjonene ut i fra 
fastsatte kriterier, aktivitet og måloppnåelse. Det ble videre lagt til grunn at det skal 
gjennomføres en større gjennomgang og revidering av planene hvert femte år. Dagens 
finansieringsordning skal videreføres og eventuelle nye tjenester skal dekkes innen gjeldende 
økonomiske rammer og finansieringssystem. 
 
2. Status 
Styringssystemet for høyspesialiserte tjenester ble etablert i 1990 og aktiviteten har vært 
regulert gjennom gjentatte rundskriv (gjeldende er I-19/2003). Siste gjennomgang av 
tjenestene ble gjort i januar 2002, men det har vært lite dynamikk spesielt knyttet til avvikling 
av tjenester og vurdering av nye behov.  
 
Pr. i dag finnes det 33 nasjonale behandlingstjenester, ni flerregionale1

1 Flerregionale funksjoner: nasjonale behandlingstjenester er høyt spesialisert klinisk virksomhet som ut fra en samlet vurdering 
av behov, vanskelighetsgrad og kostnader skal utøves ett (landsfunksjon) eller to (flerregional funksjon) steder i landet.  

 behandlingstjenester 
og 45 nasjonale kompetansetjenester. RHF-ene overtok i 2006 ansvaret for 
kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. De 16 
kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger var også inkludert i 
oppdraget, men foreslås håndtert i et eget arbeid. Helsedirektoratet har en særskilt rolle i 
forhold til oppfølging av disse sentrene, blant annet gjennom forslag til fordeling av diagnoser 
og de årlige budsjettprosessene.  
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3. Prosess 
Helse Vest RHF fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lede arbeidet, og det ble 
etablert en prosjektorganisasjon med en prosjektgruppe med to deltakere fra hver region og et 
sekretariat. De regionale fagdirektørene og en tillitsvalgt er styringsgruppe for prosjektet. De 
konserntillitsvalgte i RHF-ene valgte en felles representant som har vært medlem i 
styringsgruppen. Arbeidet er forankret i AD-møtet (adm. direktører i de regionale 
helseforetakene). 
 
I tillegg til prosjekt- og styringsgruppens arbeid har det vært etablert 62 arbeids- og 
utredningsgrupper for å vurdere både eksisterende tjenester og nye søknader. I første rekke 
har fagmiljøene, men også brukere og universitetsrepresentanter vært involvert i dette 
omfattende arbeidet.   
 
Brukerorganisasjonene har gjennom brukerutvalgene i RHF-ene blitt invitert til å delta i 
utredningsgruppene, men har ikke kunnet, eller ønsket å stille representanter i alle gruppene. 
Heller ikke universitetene har kunnet stille med representanter til alle utredningsgruppene de 
ble invitert til å delta i.  
 
Det har vært avholdt møte med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. De ble forespurt 
om å gjøre en faglig vurdering knyttet til fire av behandlingstjenestene, men hadde kun 
mulighet til å vurdere to av disse.  
 
Det har også vært avholdt møter med Helsedirektoratet som ikke ønsket å delta i arbeids- og 
utredningsgrupper eller delta i prosessen før levering av rapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har bidratt med informasjon om kompetansesentre 
for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger.   
 
Prosjektet har utarbeidet vedlagte rapport. Det er også etablert en egen nettside for prosjektet, 
og rapporten med vedlegg kan også lastes ned fra: http://nasjonale-tjenester.ihelse.net. 
Under følger en kort oppsummering av rapporten. Videre er sentrale elementer i arbeidet 
drøftet spesielt.  
 
Oppsummering av rapport  
Totalt er 180 tjenester vurdert. Dette omfatter 87 eksisterende tjenester, fem ulike oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet og RHF og 88 nye søknader fra helseforetakene fremsatt via 
eget RHF.   
 
Vurderingene er basert på en gjennomgang av eksisterende tjenester og søknader om nye 
tjenester, og med utgangspunkt i kriterier nedfelt i Helse- og omsorgsdepartementets 
oppdragsbrev av 17. mars 2009 og gjeldende rundskriv I-19/20032

2 Rundskriv I-19/2003: Om høyspesialiserte tjenester – landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra. 
Rundskrivet er tilgjengelig fra nettsiden 

. Kriteriene tar 
utgangspunkt i at nedslagsfeltet for nasjonale tjenester alltid vil være landet som helhet.  
 
Videre er det utarbeidet resultatmål for tjenestene og disse er utformet på en slik måte at de 
kan integreres i gjeldende rapporteringssystem som allerede er etablert og som skal benyttes 
av alle RHF.  Det er utarbeidet forslag til sammensetning av referansegrupper for tjenestene 
og mandat for disse.  

http://www.regjeringen.no. Vedlagt rundskrivet er en liste over godkjente 
landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre. Listen er oppdatert pr. september 2007.   
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1. Behandlingstjenester  
Formålet med sentraliserte, høyspesialiserte behandlingstjenester er å bidra til: 
- Sikring av tjenestens kvalitet 
- En rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester 
- Forsvarlige helsetjenester 
- Rasjonell utnyttelse av tilgjengelige ressurser 
- En rimelig geografisk spredning av høyspesialisert pasientbehandling  
 
Landsfunksjoner og flerregionale funksjoner omfatter sjeldne lidelser der det ut fra en samlet 
vurdering av kvalitet, befolkningens behov, spesialiseringsgrad og kostnader kun skal gis 
tilbud ett eller to steder i landet. Funksjonene skal bygge på etablert behandling med et godt 
vitenskapelig dokumentert kunnskapsgrunnlag. Utprøvende behandling og forskningsaktivitet 
reguleres ikke gjennom dette styringssystemet. Det forutsettes en helsemessig gevinst i form 
av bedre prognose eller livskvalitet ved sentralisering av behandlingen. 
 
• Med dette som utgangspunkt anbefales en videreføring av 23 landsfunksjoner (av 33) og 

fem flerregionale funksjoner (av ni), samt etablering av 16 nye landsfunksjoner og to nye 
flerregionale funksjoner (det vises til vedlegg 1 og 2 for oversikt) 

 
2. Kompetansetjenester 
Formålet med nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve 
kvaliteten på de leverte helsetjenestene, herunder å levere dem så kostnadseffektivt som mulig 
gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse. Nasjonale kompetansesentre vil 
bli vurdert på aktivitet og måloppnåelse.  
 
Nasjonale kompetansesentre bør ved behov selv kunne drive pasientbehandling tilknyttet 
virksomheten, men dette innebærer ikke en sentralisering av pasienter fra andre regioner. 
Hovedoppgavene er undervisning, informasjonsvirksomhet, veiledning, rådgivning, forskning 
og fagutvikling. Det forutsettes aktivitet på alle disse områdene. Det skal dokumenteres behov 
for kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning. 
 
• Med dette som utgangspunkt anbefales en videreføring av 28 nasjonale kompetansesentre 

(av 45), samt etablering av 12 nye (det vises til vedlegg 3 for oversikt) 
 
Innspill fra helseforetakene 
AD-møtet ble 9. oktober 2009 enig om at det samlede forslaget fra prosjektet skulle sendes ut 
til alle helseforetakene og private ideelle sykehus med avtale med RHF, slik at disse fikk 
anledning til å gi innspill til forslaget som da forelå. Etter føringer fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i brev av 5. oktober 209 vil departementet ta ansvar for en høring av 
andre sentrale aktører i tråd med de føringer som er gitt i brev av 17. mars 2008.  
 
Det har kommet 20 innspill fra helseforetakene og private ideelle sykehus/institusjoner, og 
disse er vurdert i forhold til de forslag som forelå. Videre er det kommet tre innspill fra 
pasientforeninger og ett innspill fra faggrupper som blir videresendt til Helse- og 
omsorgsdepartementet for høringen som Helse- og omsorgsdepartementet selv vil 
gjennomføre, jf. brev av 05. oktober 2009. Oversikt over innspillene følger i vedlegg 5. 
 
Innspillene fra foretakene er i all hovedsak knyttet til enkelttjenester, og det er naturlig nok 
mest fokus på tjenester som foreslås avviklet. Noen ber om en fornyet vurdering av forslaget, 
men har ikke lagt fram nye momenter eller argumenter knyttet til innspillene som har medført 
at innstillingene er endret. Videre er det en del støtteerklæringer til opprettelse av tjenester 
samt at det stilles spørsmål ved opprettelse av noen kompetansetjenester. Det vises ellers til 
høringsuttalelsene vedlagt rapporten.  
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Det er og kommet innspill i forhold til finansiering av kompetansesentrene og den geografiske 
fordeling av tjenestene.  
 
Finansiering  
Det blir påpekt at manglende finansiering av kompetansetjenester knyttet til 
behandlingstjenester er en utfordring, og at en oppretting av den skjeve finansieringen av 
eksisterende kompetansetjenester må sikres. Videre at historiske skjevheter bør rettes opp før 
nye tjenester etableres. Det blir stilt spørsmål ved om det vil være nok ressurser til dette uten 
at rammen fra Helse- og omsorgsdepartementet økes.  
 
Det uttrykkes ellers bekymring for hvordan videre finansiering skal sikres for tjenester som 
foreslås avviklet som kompetansetjenester der deler av aktiviteten bør videreføres, men ikke 
som kompetansetjeneste.   
 
Geografisk spredning 
Det blir påpekt at forslaget som foreligger vil forverre en i utgangspunktet skjev geografisk 
fordeling av behandlingstjenester og øker problemene med ikke-likeverdig tilgang til 
høyspesialisert behandling. Det er ikke alltid godtgjort at en sentralisering vil bedre kvaliteten 
i behandlingstilbudet.  
 
Videre at velfungerende og dynamiske kompetansesentra gir en god mulighet for faglig 
utvikling i en nettverksbasert struktur i Norge, og at innstillingen er bedre geografisk 
balansert i forhold til kompetansetjenester enn behandlingstjenestene.  
 
Ellers påpekes det at innstillingen vil styrke den nasjonale styringen av tjenestene som er 
nødvendig for å sikre faglig forsvarlig og effektiv ressursbruk.  
 
Forslag til nasjonale tjenester i et femårsperspektiv 
Med bakgrunn i forslag fra styringsgruppen til AD-møtet og en vurdering av innspill fra HF 
og senere behandling i styringsgruppen og i AD-møter, foreligger det nå et samlet forslag fra 
prosjektet der en foreslår videreføring, etablering, avvikling og avslag på søknader. Dette er 
illustrert i tabellen under: 
 
Tabell 1 Resultatet av RHF-enes gjennomgang av nasjonale tjenester  
 Videreføring Etablering 

av nye 
Avvikling Ikke 

innstilt  
Forslag om 
videreføring og 
etablering av 
nye, samlet 
antall 

Behandlingstjenester 23 15 5 31 38 
Flerregionale 
behandlingstjenester 

5 2 4 2 7 

Kompetansetjenester 28 12 19 30 40 
 
I vedlegg 1, 2 og 3 følger oversikt over hvilke tjenester dette gjelder og hvor de er geografisk 
plassert.  
 
Tabell 2 og 3 under viser en oversikt over tjenester som foreslås videreført og etablert fordelt 
på fagområde og region. Tabellene viser også antall tjenester som en foreslår avvikles. 
Etablering av nasjonale tjenester medfører sentralisering som gir utfordringer langs to 
dimensjoner. I forhold til pasientene er det viktig å se til at alle har lik tilgang til tjenestene. I 
tillegg må det geografiske aspekt vurderes i forhold til plassering av tjenesten, jf. Helse- og 
omsorgsdepartementets brev av 17. mars 2008.   
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En detaljert oversikt over foreslåtte nasjonale behandlingstjenester gis i vedlegg 1 og 2. Det er 
ikke foretatt en innbyrdes prioritering av behandlingstjenestene.  
 
Tabell 2 Nasjonale behandlingstjenester – fordelt på fagområde og region3

Nasjonale 
behandlings-
tjenester 

 
Somatikk     

Kir. Med. Tverr-
faglig 

Annet Psyk. Rus Hab/ 
Rehab
 

TOTALT 

Helse 
Nord 

Videreført
 

   1    1 
Nye        0 
Utgår        0 

Helse 
Midt-
Norge 

Videreført
 

½   2    2 ½  
Nye ½       ½  
Utgår 1   1    2 

Helse 
Sør-Øst 

Videreført
 

11 ½ 6 1 1   19 ½  
Nye 6  1 3   2 12 
Utgår 1 ½  1 ½   3    6 

Helse 
Vest 

Videreført
 

½ ½ 2 2    5 
Nye 3½   1    4½ 
Utgår 1 ½ ½       2 

Totalt 
(videreførte/etablert

 

22 1 9 10 1  2 45 

 
Tabell 3 Nasjonale kompetansetjenester – fordelt på fagområde og region 
Nasjonale 
kompetanse-
tjenester 

Somatikk     

Kir. Med. Tverr-
faglig 

Annet Psyk. Rus Hab/ 
Rehab. TOTALT 

Helse 
Nord 

Videreført
 

  1 3    4 
Nye   1    1 2 
Utgår        0 

Helse 
Midt-
Norge 

Videreført
 

1 1 2     4 
Nye  1  1    2 
Utgår 4   1 ½     5 ½  

Helse 
Sør-Øst 

Videreført
 

 5 ½  3 2   2 12 ½  
Nye 1 1  1 2 2  7 
Utgår  2 2 2   2 8 

Helse 
Vest 

Videreført
 

1 6 ½       7 ½ 
Nye  1      1 
Utgår  2  3 ½     5 ½  

Totalt  
 

 

3 16 7 7 2 2 3 40 

 

3 Tabellen inkluderer de flerregionale behandlingstjenestene, og disse er talt som 1 tjeneste, dvs. ½ for hver av de to 
regionene som deler behandlingstjenesten. 
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Fire av kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger inngår 
i vurderingen av nasjonale kompetansetjenester fordi de finnes omtalt i vedlegg til rundskriv 
I-19/2003:  
1) kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer  
2) nasjonale tjenester for epilepsi (som begge er nevnt spesifikt i oppdragsbrevet av 

17.mars2008) 
3) Norsk senter for cystisk fibrose4

4) Nasjonalt kompetansesenter for dysmeli
 

5

 
Nasjonale kompetansetjenester – rangering  
Det er utarbeidet et samlet forslag til nasjonale kompetansetjenester, jf. oversikt i vedlegg 3. 
Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kriteriene i rundskriv I-19/2003 og Helse- og 
omsorgsdepartementet sitt oppdragsbrev av 17. mars 2008. Det er spesielt lagt vekt på 
kunnskapssvake områder og områder med særskilte behov for nasjonal oppbygging av 
kompetanse.  
 
Det gjort en samlet rangering av de kompetansetjenestene som det er enighet om bør 
videreføres/etableres. De samme kriterier som er brukt for samlet forslag er lagt til grunn for 
en rangering i gruppe A, B og C. Tjenestene i A, B og C er ikke innbyrdes rangert.  
 
Kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger   
Det antas at det i Norge finnes ca. 30 000 personer som har en sjelden sykdom (definert som 
mindre enn fem tilfeller per 10 000 innbygger). Totalt er det beskrevet over 16 000 ulike typer 
sjeldne tilstander, men i den norske befolkning er kun ca. 650 av disse påvist.  
 
De 16 kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger dekker 
ca. halvparten av de aktuelle diagnosene og har i stor grad et livsløpsperspektiv knyttet til 
virksomheten. Det vurderes ikke som tilstrekkelig å gjennomgå de eksisterende 
kompetansetjenestene knyttet til sjeldenfeltet, opprette nye eller fordele alle kjente diagnoser 
til en bestemt kompetansetjeneste på samme måte som en har gjort for de nasjonale 
kompetansesentrene. Dette er et komplekst felt med mange ulike aktører og interesser, og det 
er behov for en bred, mer involverende prosess for å oppnå et godt resultat. Brukerperspektiv 
vil være sentralt i et slikt arbeid. RHF-ene har ikke sett det som mulig å gjennomføre en slik 
gjennomgang innenfor rammene for dette prosjektet.  
 
Rapporten beskriver og drøfter de spesifikke utfordringene denne pasientgruppen møter: 

 (som begge står oppført som nasjonale 
medisinske kompetansesentre i rundskriv I-19/2003). 

1) primærdiagnostikk – denne er viktig både i forhold til videre medisinsk utredning og 
behandling og planlegging i forhold til ”leve med” den sjeldne medisinske tilstanden 

2) behandling av den medisinske grunntilstanden 
3) ”leve med” perspektivet eller livsløpstilbud 
4) behandling av alminnelige sykdommer og tilstander som ikke er direkte relatert til 

grunntilstanden, men der kunnskap om grunntilstanden kan påvirke/ha betydning for 
behandlingen.  

4 Cystisk fibrose er en arvelig sykdom med forstyrrelser i kjertelfunksjonen i flere organ, blant annet 
lunger, magetarmkanal og bukspyttkjertelen. 
5 Dysmeli er medfødt og beskriver manglende eller mangelfullt utviklet skjelett i arm(er)og/eller ben. 
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Det foreslås derfor at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å initiere et eget arbeid 
knyttet til disse kompetansetjenestene i løpet av 2010. Dette vil være i tråd med et initiativ fra 
EU i forbindelse med utarbeiding av handlingsplaner for landene i EU-området. Til tross for 
at det pr. i dag er mangler knyttet til oversikt og kunnskap om tilbudene i Norge, er 
informasjonsgrunnlaget tilstrekkelig til å kunne starte opp et slikt arbeid. RHF-ene bør kunne 
påta seg et slikt arbeid i samarbeid med bruker- eller pasientorganisasjonene og 
Helsedirektoratet.  
 
Det er spesielt viktig å få med seg de som i dag ikke har et tilbud innen de eksisterende 
kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger.  
 
Særskilte utfordringer 
1. Finansiering  
Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsbrevet av 17. mars 2008 presisert at gjeldende 
finansieringsordning for de nasjonale tjenestene skal videreføres. Behandlingstjenestene 
finansieres via ISF-ordningen, og de nasjonale kompetansetjenestene finansieres via en 
øremerket ramme fra Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet (Ot.prp. nr 1).  
 
Behandlingstjenestene finansieres via ISF-systemet ved de betalingsordninger som er etablert 
for gjestepasientoppgjør. Ved eventuell endring må RHF-ene samlet bli enige om nye 
betalingsordninger. Spørsmålet om at behandlingstjenestene ikke får dekket sine reelle 
kostnader via gjeldende betalingsordning ligger utenfor mandatet for dette arbeidet.  
 
Det forutsettes fra Helse- og omsorgsdepartementets side at behandlingstjenestene også har en 
kompetansetjeneste knyttet til den sentraliserte behandlingen. Kompetansetjenesten er ikke 
finansiert via ISF-systemet eller gjennom egne øremerkede tilskudd. I rapporten er dette pekt 
på som en økonomisk belastning for RHF-ene.  
 
Nasjonale kompetansetjenester er svært ulikt finansiert. Noen av sentrene har ingen 
finansiering innen den statlige finansieringsrammen fra Helse- og omsorgsdepartementet, men 
finansieres i sin helhet fra aktuelt RHF. Vedlegg 4 synliggjør dette.  
 
Finansiering av kompetansetjenester bør gjennomgås for å bli mer harmonisert. Forslaget om 
avvikling av kompetansetjenester, av faglige grunner, innebærer at det kan fristilles midler til 
bruk for bedre finansiering av eksisterende tjenester og oppretting av nye tjenester der de 
nasjonale behovene er tydelige.  Ved en avvikling må alminnelige regler i arbeidslivet følges i 
forhold til personell.  
 
2. Utenlandsbehandling 
Innstillingen som nå foreligger inneholder ikke forslag om overnasjonale tjenester på 
gruppenivå. Ved vurdering av om tjenester skal organiseres som en overnasjonal tjeneste på 
tvers av landegrenser må det samtidig tas hensyn til hvilke konsekvenser dette kan få for 
nasjonale behov for kompetanse og beredskap. Det må derfor gjøres nøye vurderinger før en 
slår fast at tjenesten ikke skal tilbys i Norge samtidig som vi vet at det er faglige kontakter og 
samarbeid med nordiske og internasjonale fagmiljøer og en viss henvisning av pasienter 
(utenom ordningen med utenlandsbehandling etter egen forskrift).  
 
Før en starter prosesser med sikte på arbeidsdeling mellom flere land i forhold til 
høyspesialiserte og kostbare funksjoner må dette arbeidet forankres hos sentrale myndigheter i 
de respektive land med forpliktende mandat til de involverte. Utenlandsbehandling må også 
vurderes i forhold til andre nasjonale utredninger, spesielt utprøvende 
behandling/eksperimentell kreftbehandling.  
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Utenlandsbehandling er imidlertid ikke nødvendigvis et enten-eller opplegg med avgjørelse 
tatt på gruppenivå. Fordi all relevant pasientinformasjon i dag kan utveksles digitalt over hele 
verden er det i mange tilfeller mulig å dra nytte av utenlandsk kompetanse selv om mye av 
utredning og behandling fortsatt kan foregå i Norge. Ved utenlandsbehandling må en også 
sikre seg at en bygger nasjonal kompetanse slik at blant annet oppfølging kan skje i Norge. 
 
3. Utfordringer knyttet til avvikling av kompetansetjenester 
Det foreslås avvikling av noen kompetansetjenester der hovedbegrunnelsen er at tjenesten 
ikke fyller de kriterier og krav som er stilt til en nasjonal tjeneste, men der tjenesten likevel 
har en tung og anerkjent forskningsaktivitet som isolert sett bør støttes og videreføres som 
sådan.  
 
Her har en både en pedagogisk utfordring i forhold til forslaget om avvikling, og en 
økonomisk utfordring ved at forskningsaktiviteten bør videreføres og styrkes dersom 
finansieringen skal endres i tråd med endret status.  
 
4. Fremtidig styringssystem 
De nasjonale tjenestene skal følges opp gjennom en vurdering av årsrapporter på bakgrunn av 
tjenestenes rapporteringsplikt. Rapportene skal behandles i tjenestens referansegruppe, og 
sendes via RHF-ene til Helse- og omsorgsdepartementet v/Helsedirektoratet. 
 
Helsedirektoratet gir råd til Helse- og omsorgsdepartementet om hver enkelt tjeneste ut fra 
tilgjengelig informasjon (årsrapportene). Oppfølging skal skje av RHF-ene ut fra rapportene 
fra tjenestene, men ikke minst i forhold til informasjon og forbedringspunkter som kommer 
fram gjennom Helsedirektoratets gjennomgang. Det kan pekes på flere forhold som ikke 
fungerer ved dagens system: 
• Ulik rapporteringspraksis. 
• Referansegruppe mangler for mange tjenester, og benyttes i liten grad ved oppfølging av 

tjenesten. 
• Helsedirektoratets anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet er ikke tilgjengelig for 

RHF-ene, og de kommer heller ikke i særlig grad til syne i oppfølgende dokumenter fra 
departementet. Unntaket er påpekning av manglende referansegrupper, som har vært 
gjentatt i flere år.  

• Styringssystemet for høyspesialiserte tjenester har siden etablering i 1990 vært preget av 
lite dynamikk spesielt knyttet til avvikling av tjenester og vurdering av nye behov.  

 
RHF-enes gjennomgang i 2008/2009 har i hovedsak vært en ”bottom up” tilnærming basert 
på innsendte søknader om nye tjenester og varsling av udekkede behov. Helse- og 
omsorgsdepartementet legger opp til totalgjennomganger hvert femte år. Ved disse 
revisjonene bør vurderes en ”top down” tilnærming, der man definerer behov for nasjonale 
tjenester og så finner aktuell utfører i Norge eller utenlands.  
 
Utover disse revisjonene er det viktig å få etablert et dynamisk styringssystem som ikke bare 
forvalter en statisk og detaljert femårsplan. Et nytt system bør løpende fange opp den 
medisinske og teknologiske utviklingen i spesialisthelsetjenesten under ett. Her må nasjonale 
perspektiver som kvalitet, brukerperspektiv, regionalisering av spesialisthelsetjenesten, 
involvering av alle helseregioner og geografisk fordeling vektlegges.   
 
Ett alternativ for et bedre og mer dynamisk system som også innebærer et løpende samarbeid 
med Helsedirektoratet, Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, samt universitetene, er at det 
etableres en sekretariats- eller driverfunksjon for den løpende prosessen, med en permanent 
og kompetent stab. 
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Sterkere nasjonal styring av de nasjonale tjenestene kan også videreutvikles gjennom 
følgende:  
- Det bør komme klart fram hvilke nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenester som skal 

inngå i det enhetlige styringssystemet. Dersom en tjeneste inngår i RHF-enes ”sørge-for”-
ansvar, bør den inngå i det enhetlige styringssystemet.  

- De nasjonale tjenestene er et felles anliggende for RHF-ene, og tjenestenes 
referansegrupper vil spille en sentral rolle i den løpende oppfølgingen av tjenesten. RHF-
ene har klargjort referansegruppenes rolle gjennom å utarbeide et kjernemandat som 
beskriver sammensetning, oppnevning og oppgaver.  

- Den årlige rapporteringen bør inneholde informasjon som gjør det enklere å vurdere om 
den nasjonale tjenesten oppfyller kriteriene. RHF-ene har utarbeidet forslag til klare 
resultatkrav for tjenestene.  

- Oppfølgingen av årsrapporter bør få et mer tydelig løp, der RHF-ene har faste tidspunkt 
for oppfølging av utfordringer som kommer fram gjennom rapportene, og der resultatet av 
Helse- og omsorgsdepartementet /Helsedirektoratets gjennomgang av rapportene får en 
kortere sløyfe tilbake til RHF-ene og tjenestene/referansegruppene. 

 
Dersom den årlige oppfølgingen av de nasjonale tjenestene skjer i samsvar med 
anbefalingene, vil de mer omfattende gjennomgangene hvert femte år, som det legges opp til 
fra Helse- og omsorgsdepartementet, kunne gjennomføres på en enklere måte, der den mest 
arbeidskrevende delen vil være knyttet til behov for nye tjenester.  
 
På bakgrunn av anbefalingene i rapporten, foreslås endringer i eksisterende rundskriv og 
forskrift. Videre at det opprettes en felles portal for nasjonale tjenester med enkelt tilgjengelig 
og oppdatert informasjon.  
 
Særskilte merknader 
Det er ikke oppnådd full enighet om alle forslag til nasjonale tjenester, og innstillingen om 
nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av hjernesvulst hos barn er derfor delt, 
jf. pkt 6.3 i vedlagte rapport. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten og innstillingen om behov for nasjonale tjenester til 

etterretning.  
 
2. Det legges til grunn at regionaliseringsprinsippet som grunnlag for organisering av norsk 

spesialisthelsetjeneste står fast. Behandlingstjenester som ikke er spesifikt omtalt i RHF-
enes felles innstilling til nasjonale tjenester, er å betrakte som regionaliserte oppgaver.  

 
3. Nasjonale behandlingstjenester innebærer kun at spesifiserte deler av et behandlingsforløp 

sentraliseres. Nasjonale kompetansetjenester innebærer ikke forflytting av pasienter.  
 
4. Det er viktigere å få fram en robust finansieringsmodell for de nasjonale 

kompetansetjenestene og sikre en riktig finansiering framfor å få etablert nye 
kompetansetjenester. Det legges til grunn at nye nasjonale tjenestetilbud som etableres er 
fullfinansiert. 
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5. RHF-ene samlet må vurdere om det bør innføres et avtale- eller kontraktssystem for å 

sikre forståelse av det nasjonale oppdraget. 
 
 
Bodø, den 11. desember 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  
 
1. Nasjonale behandlingstjenester 
2. Flerregionale behandlingstjenester 
3. Nasjonale kompetansetjenester 
4. Kompetansetjenester som anbefales etablert, videreført og avviklet – dagens finansiering 
5. Oppsummering av høringsuttalelser fra helseforetakene og private ideelle 

sykehus/institusjoner  
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Vedlegg 1 Nasjonale behandlingstjenester 
 

Nasjonale behandlingstjenester som foreslås videreført   
Behandling av choriocarcinom  Helse Sør-Øst 

Bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft  Helse Sør-Øst 

Avansert brannskadebehandling  Helse Vest 

Avansert invasiv fostermedisin  Helse Midt-Norge 

Avansert trombocyttimmunologi  Helse Nord 

Behandling av medfødt hypoplastisk venstre hjertesyndrom 
Samles til en tjeneste Helse Sør-Øst 

Elektiv åpen hjertekirurgi hos barn 

Behandling av store hemangiomer og vaskulære malformasjoner  Helse Sør-Øst 

Craniofacial kirurgi  Helse Sør-Øst 

Epilepsikirurgi 
Samles til en tjeneste Helse Sør-Øst 

Utredning for epilepsikirurgi 

Landsfunksjon for unge og voksne døve med psykiske lidelser  Helse Sør-Øst 

Organtransplantasjoner (hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel)  Helse Sør-Øst 

Retinoblastombehandling  Helse Sør-Øst 

Transseksualisme  Helse Sør-Øst 

Høyspesialisert rehabilitering/habilitering av pasienter med vanskelig 
kontrollerbar epilepsi  Samles til en tjeneste1 Helse Sør-Øst  
Utredning av pasienter med epilepsi og store funksjonshemninger 

Avansert replantasjonskirurgi  Helse Sør-Øst 

Elektiv bløderkirurgi  Helse Sør-Øst 

Elektiv hyperbarmedisinsk behandling  Helse Vest 

Embolisering av cerebrale arterievenøse malformasjoner  Helse Sør-Øst 

Revmakirurgi hos barn  Helse Sør-Øst 

Medfødt glaukom  Helse Sør-Øst 

Oculoplastikk  Helse Sør-Øst 

Strålekniv  Helse Vest 

Fotoferesebehandling   Helse Midt-Norge 

 

Nasjonale behandlingstjenester som anbefales etablert 
Fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev  Helse Sør-Øst 

Avanserte bekkenskader  Helse Sør-Øst 

Barn med ryggdeformiteter  Helse Sør-Øst 

HIPEC  Helse Sør-Øst 

Dykkerrelaterte helseskader  Helse Vest 

Fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft  Helse Sør-Øst 

Rehabilitering av pasienter med Locked-in Syndrom  Helse Sør-Øst 

Rekonstruktiv dyp venekirurgi  Helse Sør-Øst 

Funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi  Helse Vest 

1 Det anbefales at disse to behandlingstjenestene for epilepsi, samt eksisterende kompetansetjeneste for epilepsi 
og utviklingshemming, videreføres som én nasjonal behandlingstjeneste med tilknyttet kompetansetjeneste.  
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Revmatologisk rehabiliteringsenhet (rehabilitering for pasienter med 
særlige behov)  Helse Sør-Øst 

(Privat, ideell institusjon) 

Gynekologiske fistler  Helse Vest 

Kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis  Helse Sør-Øst 

Vestibularisschwannomer  Helse Vest 

Fenylketonuri (Føllings sykdom)  Helse Sør-Øst 

Screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte 
stoffskiftesykdommer/screening av nyfødte  Helse Sør-Øst 

 

Nasjonale behandlingstjenester som anbefales avviklet 
Behandling med perfusjonskjemoterapi  Helse Sør-Øst 

Behandling av keratoprotese  Helse Vest 

Kompliserte rygglidelser  Helse Midt-Norge 

Kirurgisk arytmibehandling  Helse Sør-Øst 

Landsfunksjon for behandling av personer som har vært utsatt for biologisk eller 
kjemisk agens eller radioaktiv stråling (ABC-skader) 

Anbefales etablert som 
kompetansetjeneste i tråd 

med praksis. 
Helse Sør-Øst 

Nyfødtscreening for medfødt hypothyreose og Føllings sykdom, samt oppfølging 
av barn og voksne med Føllings sykdom 

Mye av aktiviteten 
videreføres i ny 

behandlingstjeneste, se 
punkt 0.  

Helse Sør-Øst 

 

Søknader om nasjonale behandlingstjenester som ikke anbefales etablert 
Invasiv diagnostikk og behandling av barn med hjertefeil  Helse Sør-Øst 

Kongenitte hjertesykdommer  Helse Sør-Øst 

Bariatrisk kirurgi ved sykelig overvekt for pasienter mellom 13 – 18 år  Helse Sør-Øst 

Behandling av forandringer i hendene ved Apert syndrom  Inkluderes i craniofacial 
kirurgi Helse Sør-Øst 

Bekkenleddsplager  Helse Sør-Øst 

Biomarkører for nevrodegenerativ sykdom  Helse Sør-Øst 

Diagnostikk av onkonevrale antistoffer  Helse Vest 

Gangvansker hos personer med sentralnervøse skader/sykdommer  Helse Sør-Øst 

Graves sykdom og endokrin øyesykdom  Helse Sør-Øst 

Hjerterehabilitering av voksne med medfødt hjertefeil  Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) 

Huntingtons sykdom  Helse Vest 
(Privat, ideell institusjon) 

Komplekse fot- og ankellidelser  Helse Sør-Øst 

Kroniske hud- og smertesykdommer i ytre kvinnelige kjønnsdeler 
(vulvasykdommer)  Helse Sør-Øst 

Multidisiplinær høyspesialisert perinatal behandling  Inkludert i barnehjerte- og 
neonatalkirurgi Helse Sør-Øst 

Narkolepsi, idiopatisk hypersomni og andre sjeldne primære søvnlidelser  Helse Sør-Øst 

Rehabilitering av lavfrekvente nevrologiske grupper med komplekse 
rehabiliteringsutfordringer  Helse Sør-Øst 

Rehabilitering av naturlige funksjoner etter skader i nervesystemet  Helse Sør-Øst 

Rusmiddelmisbrukende gravide innlagt i institusjon  Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) 
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Sammensatte smertelidelser  Helse Midt-Norge 

Tidlig utprøving av ny kreftbehandling  Helse Sør-Øst 

Yngre personer med demens  Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) 

Kateterablasjon av hjerterytmeforstyrrelser hos barn  Helse Vest 

Pacemaker- og ICD-komplikasjoner  Helse Sør-Øst 

Pasienter med lang QT tid syndrom  Helse Sør-Øst 

Leddgikt og andre revmatiske sykdommer (jf interpellasjon i Stortinget)  Annet 

Diagnostikk og behandling av barn og voksne med primære (medfødte) 
immunsviktsykdommer (PID)  Helse Sør-Øst 

Kirurgi og intervensjon ved primær hepatobilliær cancer  Helse Sør-Øst 

Episkleral brachyterapi  Helse Vest 

Takayasus arteritt  Helse Sør-Øst 

Systemiske sklerose  Helse Sør-Øst 

Kirurgisk behandling av skjelettsarkom  Helse Sør-Øst 

 
 

Enkeltsak der det ikke ble oppnådd enighet 
Kirurgisk behandling av hjernesvulster hos barn   
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Vedlegg 2 Flerregionale behandlingstjenester 
 

Flerregionale behandlingstjenester som anbefales videreført 
Leppe-kjeve-ganespalte Helse Vest Helse Sør-Øst 

Intersex Helse Vest Helse Sør-Øst 

Allogen benmargstransplantasjon Helse Vest Helse Sør-Øst 

Episkleral brachyterapi Helse Vest Helse Sør-Øst 

Neonatalkirurgi Helse Midt-Norge Helse Sør-Øst 

 

Flerregionale behandlingstjenester som anbefales etablert 
Funksjonell nevrokirurgi Helse Midt-Norge Helse Sør-Øst 

Kirurgisk behandling av skjelettsarkom Helse Vest Helse Sør-Øst 

 

Flerregionale behandlingstjenester som anbefales avviklet 
Avansert ortopediteknikk Helse Midt-Norge Helse Sør-Øst 

Cochleaimplantat hos voksne Helse Vest Helse Sør-Øst 

Sædbank Helse Midt-Norge Helse Sør-Øst 

Kateterbasert ablasjonsbehandling av hjertearytmier Helse Vest Helse Sør-Øst 

 

Søknader om flerregionale tjenester som ikke anbefales etablert 

Revmakirurgi  Helse Vest 
(Privat, ideell institusjon) 

Bein- og bløtvevssvulster  Helse Vest 
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Vedlegg 3 Nasjonale kompetansetjenester 
 

Nasjonale kompetansetjenester som anbefales videreført eller etablert 
Under følger oversikt over de kompetansetjenestene som foreslås videreført og etablert. Alle 
tjenester på listen er vurdert å fylle kriteriene på en måte som gjør videre drift eller etablering 
klart ønskelig. 
 
Det gjort en rangering av det samlede forslaget i gruppe A, B, og C, der A angir høyest 
prioritet. Tjenestene i A, B eller C er ikke innbyrders rangert. Det vises her til rapportens del 
8.8.3.  I rangeringen er kriteriene i rundskriv I-19/2003 og HOD sitt oppdragsbrev av 17.03.08 
lagt til grunn. Det er spesielt lagt vekt på kunnskapssvake områder og områder med særskilte 
behov for nasjonal oppbygging av kompetanse. 
 
Aldring og helse Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Alderspsykiatri, som del av eksisterende tjeneste Aldring og helse Helse Sør-Øst Etableres A 

Antibiotikaresistens Helse Nord Eksisterende A 

Barn og unge med funksjonsnedsettelser  Helse Nord 
(Privat, ideell institusjon) Etableres A 

Cystisk fibrose (medisinsk og sjeldensenter) Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Dekontaminering i helsetjenesten  Helse Sør-Øst Etableres A 

Dysmeli (medisinsk og sjeldensenter) Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Hjemmerespiratorbehandling Helse Vest Eksisterende A 

Import- og tropesykdommer (SØ) 
Tropemedisin og importerte infeksjonssykdommer (V) 

Helse Sør-Øst 
Helse Vest 

Eksisterende A 

Inkontinens og bekkenbunnsykdom  Helse Nord Etableres A 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)  Helse Sør-Øst Etableres A 

Medfødte muskelsykdommer Helse Nord Eksisterende A 

NBC-skader (jf avvikling som behandlingstjeneste, etableres som 
kompetansetjeneste) Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Personlighetspsykiatri  Helse Sør-Øst Etableres A 

Rasjonell antibiotikabruk i helsetjenesten  Helse Vest Etableres A 

Revmatiske lidelser (revmatologisk rehabilitering)  Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) Eksisterende A 

Sammensatte lidelser  Helse Midt-Norge Eksisterende A 

Solide svulster hos barn Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Søvnsykdommer Helse Vest Eksisterende A 

Telemedisin Helse Nord Eksisterende A 

Ultralyd og bildeveiledet behandling  Helse Midt-Norge Etableres A 

Utvikling, kunnskapsformidling og implementering av utrednings-, 
behandlings- og oppfølgingsmetoder innenfor området 
dobbeltdiagnoser  

Helse Sør-Øst Etableres A 

Barnerevmatologi Helse Sør-Øst Eksisterende B 

Blodtypeserologi Helse Sør-Øst Eksisterende B 

Fostermedisin Helse Midt-Norge Eksisterende B 

Leddproteser og hoftebrudd Helse Vest Eksisterende B 

Medfødte stoffskiftesykdommer (har fungert som 
laboratorietjeneste – videreføres som klinisk tjeneste) Helse Sør-Øst Eksisterende B 
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Multippel sklerose Helse Vest Eksisterende B 

Sarkomer Helse Sør-Øst Eksisterende B 

Studier av langtidseffekter etter kreftbehandling Helse Sør-Øst Eksisterende B 

Svangerskap og revmatiske sykdommer  Helse Midt-Norge Etableres B 

Vestibulære sykdommer Helse Vest Eksisterende B 

Avansert laparoskopisk kirurgi Helse Midt-Norge Eksisterende C 

Bevegelsesforstyrrelser Helse Vest Eksisterende C 

Gastroenterologisk ultralyd Helse Vest Eksisterende C 

Hodepine Helse Midt-Norge Eksisterende C 

Læring og mestring Helse Sør-Øst Eksisterende C 

Prehospital akuttmedisin (NAKOS) Helse Sør-Øst Eksisterende C 

Seksuelt overførte infeksjoner Helse Sør-Øst Etableres C 

Traumatologi  Helse Sør-Øst Etableres C 

 

Nasjonale kompetansetjenester som anbefales avviklet 
Formidlingssenter i geriatri Nedlagt i 2006 Helse Vest 

Legevaktmedisin Underlagt Unifob Helse AS (UiB) Helse Vest 

Helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KOKOM)  Helse Vest 

Nefropatologi  Helse Vest 

NMR-spektroskopi  Helse Midt-Norge 

Ortopediske implantater  Helse Midt-Norge 

3-D ultralyd i nevrokirurgi *2   Helse Midt-Norge 

3-D ved laparoskopi *  Helse Midt-Norge 

3-D ved vaskulære aneurismer *  Helse Midt-Norge 

Medfødte muskelsykdommer (Tjenesten ved Rikshospitalet avvikles, UNN 
videreføres).   Helse Sør-Øst 

Amming  Helse Sør-Øst 

Barnehabilitering med vekt på bevegelse (cerebral parese)   Helse Sør-Øst 

Barnehabilitering med vekt på ernæring   Helse Sør-Øst 

Funksjonell MRI   Helse Vest 
Helse Midt-Norge 

Gynekologisk onkologi  Helse Sør-Øst 

Nevroendokrine svulster  Helse Sør-Øst 

Kvinnehelse  Helse Sør-Øst 

Epilepsi og utviklingshemming - (Avviklet som selvstendig og inkludert i 
behandlingstjeneste)  Helse Sør-Øst 

Hyperbarmedisinsk behandling – (Avviklet som selvstendig og inkludert i 
behandlingstjeneste)  Helse Vest 

 

Søknader om kompetansetjenester som ikke anbefales etablert 
Medfødte stoffskiftesykdommer  Helse Sør-Øst 

2 Det kom en felles søknad fra de tre miljøene, markert med stjerne i listen, vedr. etablering av 
kompetansetjeneste for Ultralyd- og bildeveiledet behandling. RHF-ene anbefaler at en slik tjeneste etableres, jf. 
liste under punkt 0 ovenfor, samt rapportens vedlegg 1.  
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Akutt hjerneslag  Helse Vest 

Arvelig diabetes og medfødt hypoglykemi  Helse Sør-Øst 

Barn og unge med funksjonsnedsettelse - aktivitet og deltakelse3   Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) 

Barn og unge med alvorlig leversykdom  Helse Sør-Øst 

Cancer immunterapi  Helse Sør-Øst 

Diabetes hos voksne  Helse Sør-Øst 

Diagnostikk og behandling av brystkreft  Helse Sør-Øst 

Forebyggende helsearbeid blant barn og unge  Helse Vest 

Forebyggende og helsefremmende arbeid  Helse Sør-Øst 

Fostersirkulasjon og diagnostikk  Helse Vest 

HIV  Helse Sør-Øst 

Hjernekarsykdommer  Helse Sør-Øst 

Hjerterehabilitering  Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) 

Idiopatiske inflammatoriske myopatier  Helse Sør-Øst 

Intensivmedisin  Helse Vest 

Konservativ behandling av sykelig overvekt  Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) 

Miniinvasiv leddkirurgi  Helse Sør-Øst 

MR-veiledet behandling  Helse Sør-Øst 

Myelomatose  Helse Midt-Norge 

Myofasciell smerte  Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) 

Spesialisert medisinsk rehabilitering  Helse Sør-Øst 

Tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk lidelse  Helse Vest 

Kateterablasjon av hjertearytmier hos voksne og barn  Helse Vest 

Klinisk psykofarmakologi  Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) 

Maritim medisin   Helse Vest 

Lungerehabilitering   Helse Sør-Øst 
(Privat, ideell institusjon) 

Kunnskapsbasert laboratoriemedisin  Helse Vest 

Armproteser  Helse Sør-Øst 

Familiær hyperkolesterolemi  Helse Sør-Øst 

Systemiske vaskulitter  Helse Nord 

 
 

3 Det kom søknader fra Valnesfjord Helsesportssenter og Beitostølen Helsesportssenter om etablering av 
kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. RHF-ene anbefaler at slik tjeneste etableres ved 
Valnesfjord Helsesportssenter, se rapportens vedlegg 1.  
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Vedlegg 4  

Kompetansetjenester som anbefales etablert og videreført – dagens 
finansiering  
 Sum (1000 kr)  

Aldring og helse 3 654 Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Alderspsykiatri  
 

Foreslås inkorporert i 
nåværende tjeneste for 

aldring og helse 
Helse Sør-Øst Etableres A 

Antibiotikaresistens 3 027 Helse Nord Eksisterende A 

Barn og unge med funksjonsnedsettelser   Helse Nord Etableres A 

Cystisk fibrose (medisinsk og sjeldensenter) 10 000 Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Dekontaminering i helsetjenesten   Helse Sør-Øst Etableres A 

Dysmeli (medisinsk og sjeldensenter) 757 Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Hjemmerespiratorbehandling 8 034 Helse Vest Eksisterende A 

Import- og tropesykdommer (SØ) 
Tropemedisin og importerte infeksjonssykdommer (V) 

2 336 
1 730 

Helse Sør-Øst 
Helse Vest 

Eksisterende A 

Inkontinens og bekkenbunnsykdom   Helse Nord Etableres A 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)   Helse Sør-Øst Etableres A 

Medfødte muskelsykdommer 6 264 Helse Nord Eksisterende A 

NBC-skader (jf avvikling som behandlingstjeneste, 
etableres som kompetansetjeneste) Kap. 72 Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Personlighetspsykiatri   Helse Sør-Øst Etableres A 

Rasjonell antibiotikabruk i helsetjenesten  HOD har avsatt kr. 1,5 mill, 
jf brev 6. april 20094 Helse Vest  Etableres A 

Reumatiske lidelser (revmatologisk rehabilitering)  Kap. 72 Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Sammensatte lidelser  - Helse Midt-Norge Eksisterende A 

Solide svulster hos barn 3 492 Helse Sør-Øst Eksisterende A 

Søvnsykdommer - Helse Vest Eksisterende A 

Telemedisin 29 840 Helse Nord Eksisterende A 

Ultralyd og bildeveiledet behandling   Helse Midt-Norge Etableres A 

Utvikling, kunnskapsformidling og implementering av 
utrednings-, behandlings- og oppfølgingsmetoder 
innenfor området dobbeltdiagnoser  

 Helse Sør-Øst Etableres A 

Barnerevmatologi 2 054 Helse Sør-Øst Eksisterende B 

Blodtypeserologi - Helse Sør-Øst Eksisterende B 

Fostermedisin 6 897 Helse Midt-Norge Eksisterende B 

Leddproteser og hoftebrudd - Helse Vest Eksisterende B 

Medfødte stoffskiftesykdommer (har fungert som 
laboratorietjeneste – videreføres som kliniske 
tjeneste) 

2 109 Helse Sør-Øst Eksisterende B 

Multippel sklerose 4 805 Helse Vest Eksisterende B 

Sarkomer 2 351 Helse Sør-Øst Eksisterende B 

Studier av langtidseffekter etter kreftbehandling 1 911 Helse Sør-Øst Eksisterende B 

Svangerskap og revmatiske sykdommer   Helse Midt-Norge Etableres B 

Vestibulære sykdommer - Helse Vest Eksisterende B 

4 Totalbehov bør vurderes i henhold til diskusjon i rapportens punkt Feil! Fant ikke referansekilden. ovenfor.  
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Avansert laparoskopisk kirurgi 1 923 Helse Midt-Norge Eksisterende C 

Bevegelsesforstyrrelser - Helse Vest Eksisterende C 

Gastroenterologisk ultralyd - Helse Vest Eksisterende C 

Hodepine 780 Helse Midt-Norge Eksisterende C 

Læring og mestring 7 895 Helse Sør-Øst Eksisterende C 

Prehospital akuttmedisin (NAKOS) 2 558 Helse Sør-Øst Eksisterende C 

Seksuelt overførte infeksjoner  Helse Sør-Øst Etableres C 

Traumatologi   Helse Sør-Øst Etableres C 

 

Kompetansetjenester som anbefales avviklet – dagens finansiering  
 Sum (1000 kroner)  

Formidlingssenter i geriatri Nedlagt i 2006 Helse Vest 

Legevaktmedisin 
Organisert ved Unifob Helse, Universitetet i 
Bergen. Ingen finansiering via øremerket 

tilskudd. 
Helse Vest 

Helsetjenestens kommunikasjonsberedskap 
(KOKOM) 4 820 Helse Vest 

Nefropatologi - Helse Vest 

NMR-spektroskopi - Helse Midt-Norge 

Ortopediske implantater 3 301 Helse Midt-Norge 

3-D ultralyd i nevrokirurgi * 3 118 Helse Midt-Norge 

3-D ved laparoskopi * 2 991 Helse Midt-Norge 

3-D ved vaskulære aneurismer * 4 081 Helse Midt-Norge 

Medfødte muskelsykdommer (Tjenesten ved 
Rikshospitalet avvikles, UNN videreføres).  1 979 Helse Sør-Øst 

Amming 1 143 Helse Sør-Øst 

Barnehabilitering med vekt på bevegelse (cerebral 
parese)  4 975 Helse Sør-Øst 

Barnehabilitering med vekt på ernæring  3 681 Helse Sør-Øst 

Funksjonell MRI  - Helse Vest 
Helse Midt-Norge 

Gynekologisk onkologi 3 487 Helse Sør-Øst 

Nevroendokrine svulster 1 936 Helse Sør-Øst 

Kvinnehelse 11 302 Helse Sør-Øst 

Epilepsi og utviklingshemming - (Avviklet som 
selvstendig og inkludert i behandlingstjeneste) 2 445 Helse Sør-Øst 

Hyperbarmedisinsk behandling – (Avviklet som 
selvstendig og inkludert i behandlingstjeneste) 8 700 Helse Vest 
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Vedlegg 5 Oppsummering av høringsuttalelser fra helseforetakene og private ideelle sykehus/institusjoner 
 
Nr RHF Helseforetak/Privat, ideell institusjon Innspill 

1 Helse Vest Helse Stavanger Støtte til videreføring av eksisterende nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser. Innspill til søknaden om kompetansetjeneste for TIPS (som 
ikke ble anbefalt etablert). I tillegg innspill til forslagene om etablering av 
behandlingstjeneste for barnenevrokirurgi og kompetansetjeneste for barn og unge 
med funksjonsnedsettelser. 

2 Helse Vest Haugesund sanitetsforenings 
revmatismesykehus 

Innspill knyttet til revmakirurgi. 

3 Helse Vest Helse Bergen Innspill knyttet til finansiering, geografi/skjevfordeling, intrakranielle svulster hos barn, 
fostermedisin, KoKom, fMRI og prosesser rundt virksomheter som ikke skal 
videreføres.  

4 Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Knyttet til anbefaling om etablering av nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge 
med funksjonsnedsettelser.  

5 Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Innspill knyttet til amming, kvinnehelse, gynekologisk onkologi, barnehabilitering 
bevegelse og ernæring, NBC, ME, HIV, medfødte hjertesykdommer hos barn og 
voksne, nevroendokrine svulster, craniofacial kirurgi, embolisering av cerebrale AV-
malformasjoner, strålekniv, nevrokirurgi barn, vestibularisscwannomer, funksjonell 
nevrokirurgi, medfødte muskelsykdommer, sarkomer, hyperkolesterolemi og 
organtransplantasjoner. I tillegg støtteerklæringer til flere av anbefalingene.  

6 Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus, Klinikk for 
barnehabilitering og habilitering 

Innspill knyttet til søknad om behandlingstjeneste for narkolepsi, idiopatisk hypersomni 
og andre sjeldne primære søvnlidelser. 

7 Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus – Nasjonalt 
kompetansesenter for autisme 

Innspill til rapportens kapittel 7 om sjeldne medisinske tilstander. 

8 Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus, Senter for sjeldne 
diagnose (SSD) 

Innspill til rapportens kapittel 7 om sjeldne medisinske tilstander. 

9 Helse Sør-Øst Attføringssenteret i Rauland, Nasjonalt 
kompetansesenter for arbeidsretta 
rehabilitering  

Innspill knyttet til rapportens omtale av senteret, jf. punkt rapportens punkt 8.8.  

10 Helse Sør-Øst Glittreklinikken Innspill knyttet til søknad om nasjonal kompetansetjeneste for lungerehabilitering, samt 
prosjektet arbeidsrettet lungerehabilitering.  
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Nr RHF Helseforetak/Privat, ideell institusjon Innspill 

11 Helse Sør-Øst Psykiatrien i Vestfold Støtte til kompetansesenter for alderspsykiatri, og anbefaling om at denne slås 
sammen med eksisterende kompetansetjeneste for aldring og helse.  

12 Helse Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Sykehus Innspill knyttet til TAKO-senteret. 

13 Helse Sør-Øst Sunnaas sykehus Kommentarer til anbefalinger knyttet til egne søknader, samt innspill til kapittel 7 om 
sjeldensentrene. 

14 Helse Sør-Øst Akershus universitetssykehus Kommentarer til rapportens overordnete forslag om prosess og system.  

15 Helse Nord Valnesfjord helsesportssenter Knyttet til anbefaling om kompetansetjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser. Takker for tilliten. 

16 Helse Nord Nordlandssykehuset HF Støtte til forslaget om etablering av kompetansetjenester ved UNN og Valnesfjord. 

17 Helse Nord UNN, Nevromuskulært kompetansesenter Innspill knyttet til avgrensning av og navn på nasjonal kompetansetjeneste som er lagt 
til UNN.  

18 Helse Nord UNN Innspill til prosessen, geografi/skjevfordeling, finansiering av kompetansetjenester, 
samt nevrokirurgi og HIPEC.  

19 Helse Midt-Norge St. Olavs Hospital Innspill knyttet til geografisk skjevfordeling, fMRI, nevrokirurgi og behandling av 
svulster hos barn, samt funksjonell nevrokirurgi. 

20 Andre  

- knyttet til nasjonal 
kompetansetjeneste i Helse 
Sør-Øst RHF 

Faggruppen for svulster i 
sentralnervesystemet hos barn  

Innspill knyttet til svulster i sentralnervesystemet hos barn.  

21 Andre Prematurforeningen Knyttet til kompetansetjeneste for barn og ernæring. 

22 Andre Norsk forening for klinisk sexologi Innspill knyttet til transseksualisme. 

23 Andre Harry Benjamin ressurssenter Innspill knyttet til transseksualisme. 

24 Andre Foreningen for muskelsyke Innspill til Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte muskelsykdommer. 
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STYRESAK 116-2009/5  STATUS OVERTAKELSE AV OPPGAVER FRA NAV  
 INNEN PASIENTREISER OG STATUS KRAV TIL  
 ELEKTRONISK RAPPORTERING AV EGENANDELER  
 TIL HELFO 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Formål  
Formålet med saken er å rapportere status i planlegging og implementering av nye oppgaver 
innen pasientreiser og egenandelsrapportering pasientreiser. Tilsvarende sak vil bli lagt frem 
for styrene i de øvrige regionale helseforetakene. 
 
I forbindelse med behandling av styresak 100-2009 Budsjett 2010 Helse Nord RHF – ramme 
og resultatmål, ble følgende tatt inn i vedtakets punkt 2: ”Styret ber adm. direktør om å 
komme tilbake med en analyse av økte kostnader i forbindelse med overtakelse av 
enkeltoppgjør pasienttransport.” Adm. direktør har startet dette arbeidet og vil komme 
tilbake med egen styresak i styremøte, den 24. februar 2010. 
 
Sammendrag   
Overtakelsen av oppgaver fra NAV er gjennomført i 2009 i henhold til vedtatte planer. Den 
har så langt vist seg å være vellykket, og i henhold til plan. Det vil bli foretatt en mer 
omfattende evaluering av prosjektet og overtakelsen i januar 2010.  
 
Erfaringer fra pasientreisekontorene i Helse Midt-Norge, som startet først av regionene, viser 
at antall reiseregninger/saker er høyere enn estimert basert på historiske data fra NAV. Dette 
innebærer et større arbeidspress enn forutsatt, da bemanningsbehovet ble beregnet. Det er for 
tidlig å anslå om dette også gjelder vår region, er en overgangsfase, om pasientene har endret 
adferd og sender flere enkeltkrav i stedet for samlekrav, eller om antall refusjonskrav vil ligge 
på et permanent høyere nivå enn tidligere. Utviklingen følges opp løpende overfor egne 
helseforetak, og det vil utvikles rapporter i saksbehandlingssystemet som muliggjør en tett 
oppfølging i helseforetakene.  
 
2010 blir et overgangsår for Helsedirektoratets innføring av automatisk frikort. For å sikre 
datafangst av pasientreiseegenandeler i 2010 er det etablert en strategi, hvor bruker, som 
hovedregel, selv melder inn egenandeler for reiser med rekvisisjon. De regionale 
helseforetakene vil parallelt innfase registrering av alle reiser med rekvisisjon innen 1. 
oktober 2010. Dette slik at full elektronisk rapportering av egenandeler er på plass til 1. januar 
2011. Oppfylling av kravet om elektronisk rapportering av egenandeler til 
Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) krever økt bemanning nasjonalt med 76 stillinger og ca. 
34,4 mill kroner for helseforetakene i 2010. Avhengig av grad av elektronisk rekvirering av 
pasientreiser fra primærhelsetjenesten er det beregnet et behov på seks til tolv stillinger i 
Helse Nord. Dette er finansiert ved at det er avsatt inntil 3,5 mill kroner i budsjettet til Helse 
Nord RHF i 2010.  
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Faktabeskrivelse  
Bakgrunn for prosjekt Pasientreiser 
Direktørene i de fire regionale helseforetakene (AD-møte) ble i møte 3. mars 2008 enig om å 
etablere et felles Prosjekt Pasientreiser for å ivareta eierkravet presisert i 
foretaksmøteprotokollens punkt 6.1. 
• Det nasjonale prosjektet skal sørge for at de regionale helseforetakene og det nasjonale 

selskapet er forberedt til å overta enkeltoppgjør (herunder reiseoppgjør, 
rekvisisjonsutstedning, reiseplanlegging og informasjon mv) for pasientreiser fra NAV 
senest 31.12.09. 

 
Prosjektet har senere blitt utvidet med hovedmål om å oppfylle krav til elektronisk 
innrapportering av egenandeler. Dette kravet ble gjort eksplisitt i foretaksmøteprotokollens 
punkt 6.3 i januar 2008.  
• Helse Nord RHF skal sørge for at samtlige egenandeler som inngår i tak 1-ordningen 

(uavhengig av om det er refusjon knyttet til egenandelen eller den korresponderende 
behandlingen) blir rapportert til NAV hver 14. dag iht. NAVs spesifikasjoner. Første 
oppfølging av denne rapporteringen blir våren 2008. 

 
Prosjektet er organisert med fire regionale delprosjekter, et delprosjekt for etablering av 
Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS, et delprosjekt med ansvar for IKT og et 
nasjonalt delprosjekt for fellesleveranser 
 
Status enkeltoppgjør, reiseplanlegging og informasjon/veiledning – overtakelse fra NAV 
innen 31.12.09 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Status – innrapportering av egenandelsinformasjon for reiser med rekvisisjon til NAV 
Helsedirektoratets Frikortprosjekt vil i 2010 innføre automatisk frikortordning gradvis i hele 
landet. Frikortprosjektet gjennomfører en frikortpilot i Tromsø i januar 2010, og nasjonal 
fullskala automatisert frikort er satt til 1. juni 2010.  

• Alle pasientreisekontor har overtatt saksbehandling, 
reiseplanlegging og informasjonstjenester fra NAV iht 
vedtatte planer 

• Nasjonale informasjonskampanjer og 
opplæringsprogrammer er gjennomført 

• Det er etablert nasjonale standardiserte rutiner for 
saksbehandling 

• Antall saker og saksbehandlingstid per sak er høyere 
enn hva som er estimert basert på NAVs statistikk 

• Det har vært noe mediedekning i lokalpresse, både 
positive, nøytrale og negative saker. Enkelte 
brukerorganisasjoner har gått ut i media mot ordningen 

• Norges Blindeforbund har innklaget Pasientreiser ANS til 
Likestillings- og diskrimineringsombudet. Bakgrunnen for 
klagen er at omleggingen medfører at skrankeassistanse 
til brukere med spesielle behov faller bort. 

• Overtakelse av oppgaver fra NAV har to risikoer som er 
særskilt kritiske:   
1. Samlet saksbehandlingstid og antall saker i kø, 

status pr 17.nov 2009: 
• Helse Midt-Norge – 9000 saker 
• Helse Sør-Øst – 8000 saker 
• Helse Nord – 1300 saker 
• Helse Vest – 350 saker  

2. Rutine for frikortoppgjør 

Overordnet Status
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For å innfri kravet om innrapportering av egenandeler, er det nødvendig at alle pasientreiser 
registreres elektronisk. Den foretrukne og mest effektive løsningen er elektronisk rekvirering. 
eRekvirering hos behandler vil erstatte dagens utfylling av papirrekvisisjoner. Denne 
løsningen vil bedre sikkerheten for pasienten ved at sensitive persondata ikke lenger vil være 
tilgjengelig for transportører. Alternativt kan en reise rekvireres via telefon eller faks. 
 
Opprinnelig løsningsforslag for pasientreiser med rekvisisjon er basert på forhånds- og 
etterregistrering, som illustrert på neste side. 
 

  
Figur 1 Illustrasjon av rekvisisjonsløsninger for pasientreiser med rekvisisjon 
 
Høy andel eRekvirering har vært en forutsetning for å sikre en helintegrert elektronisk 
bestillingskjede. Transportører tar nå imot elektronisk bestilling. Sykehusene eRekvirerer og 
deler av primærhelsetjenesten benytter eRekvirering, telefonnummer 05515 og faks. For store 
deler av kommuneinterne turer bestiller pasient reisen fortsatt direkte hos transportør, og 
papirrekvisisjoner benyttes. Pr. oktober 2009 er ca. 50 % av egenandelene elektronisk 
forhåndsregistrert. Pr 1. januar 2010 antar vi at det gjenstår ca. 40-45 % av egenandelene som 
ikke kan innrapporteres elektronisk. Nasjonalt er det totalt ca. 3,5 millioner reiser med 
rekvisisjon pr år. 
 
Den nasjonale styringsgruppen vurderte 19. oktober 2009 at 100 % innrapportering fra RHF-
ene fra 1. januar 2010 er en for stor risiko, både totalt sett og økonomisk for de regionale 
helseforetakene. 
• Det nasjonale prosjektet har hatt store utfordringer med å få pasientjournal-leverandørene 

til å levere feilfrie eRekvisjonsskjema, samt installasjon.  
o Lavere grad av eRekvirering medfører et større behov for årsverk.  

• Erfaringene fra overtakelsen av oppgaver fra NAV tyder på at antall saker er høyere enn 
forventet.  
o Forventet fleksibilitet i bemanning mellom oppgavene overtatt fra NAV og til 

rapportering av egenandeler er ikke tilstede.  
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• Tiltak for å redusere ustabilitet og nedetid i IKT-systemet for pasientreiser pågår. 
• Overtakelse av oppgaver fra NAV og innføring av elektronisk rapportering av egenandeler 

på pasientreiser parallelt høsten 2009 ble vurdert til å medføre en betydelig risiko – totalt 
sett og økonomisk - for de regionale helseforetakene. 

 
Som følge av problemstillingene knyttet til stabilitet og løsninger for IKT-systemene, har 
fastlegene vært noe avventende til implementering av eRekvirering. Prosjektet og 
Allmennlegeforeningen er imidlertid enige i at eRekvirering er den foretrukne, permanente 
løsningen.  
 

Prosjektet har, i samarbeid med Frikortprosjektet, Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet vurdert en alternativ strategi for å sikre egenandeler for pasientreiser med 
rekvisisjon i 2010. Dette gir en mer fleksibel løsning for oppstart gjennom 2010. 

Alternativ løsning for innrapportering av egenandeler for pasientreiser med rekvisisjon 

 
Hovedprinsippet i løsningen er at:  
• Frem til 1. juni 2010 sender borger inn egenandelskortet til NAV i henhold til dagens 

praksis 
• Etter 1. juni 2010: 

o vil egenandeler fra behandlere og apotek danne grunnlaget for automatisk frikort 
o for pasientreiser med rekvisisjon sender sender borger inn betalte egenandeler for 

pasientreiser med rekvisisjon til Pasientreiser ANS. NAV vil også kunne ta i mot de 
egenandeler som leveres / sendes til NAV. Et nytt egenandelskort er utviklet for å 
sikre god kommunikasjon til bruker, samt en korrekt ivaretakelse av 
egenandelsopplysningene. 

 

 
 
Figur 2 Innrapportering av egenandeler for pasientreiser med rekvisisjon i Egenandelsregisteret i 2010 
 
Parallelt med denne egenandelsinnrapporteringen vil de regionale helseforetakene sikre at alle 
kommuneinterne turer bestilles via pasientreisekontorene innen 31. desember 2010.  
 
Nasjonal styringsgruppe fattet følgende vedtak 5. november 2009: 
1) Styringsgruppen slutter seg til den foreslåtte løsningen. 
2) Styringsgruppen slutter seg til de nasjonale milepælene som fastsetter:  

a. Alle pasientreisekontorene skal ha startet innfasing av kommuneinterne turer senest 
15. februar 2010 

b. 50 % av alle kommuneinterne turer skal være innfaset innen 1. mai 2010 
c. 75 % av alle kommuneinterne turer skal være innfaset innen 15. juni 2010 
d. 100 % av alle kommuneinterne turer skal være innfaset innen 1. september 2010 

3) Styringsgruppen slutter seg til at bemanningsestimatene iht regionale målbilder pr 1. juni 
2010 legges til grunn i de regionale helseforetakenes budsjettprosesser. 
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4) Styringsgruppen fremhever viktigheten av å arbeide systematisk med gevinstrealisering 
etter hvert som kommuneinterne turer innfases.  

5) Styringsgruppen ber prosjektet følge opp myndigheter og EPJ-leverandører for å sikre et 
sterkt fokus på eRekvirering. 

 
AD-møtet fattet følgende vedtak 16. november 2009: 
1) AD-møtet tar statusrapporteringen fra prosjektet til orientering. 
2) AD-møtet slutter seg til valgt strategi for innrapportering av egenandeler for 

pasientreiser med rekvisisjon. 
3) AD-møtet slutter seg til bemanningsestimater og opptrappingsplan for 2010. 
4) AD-møtet tar til etterretning at felles styresak blir sendt de regionale helseforetakene, og 

har et ønske om at denne ferdigstilles denne uken og ikke innen 1. desember for 
styrebehandling som tidligere vedtatt. 

5) AD-møtet uttrykte bekymring for implementering av e-rekvirering hos leger og 
fysioterapeuter, samt beregning og håndtering av egenandelsoppgjør for pasienter med 
frikort. 

 
Til det siste punktet kan det bemerkes at svært få fysioterapeuter er per dato tilknyttet Norsk 
Helsenett, noe som er en forutsetning for eRekvirering. Systemleverandøren ProMed har 
utviklet en eRekvireringsmodul til sitt produkt og det arbeides med gjennomføring av en pilot 
i 2010. Andre behandlere (fysioterapeuter, logopeder etc.) utsteder mellom 30-40 % av alle 
rekvisisjoner. Alternativ registrering av egenandelsinformasjon vil derfor måtte fortsette 
utover 2010.  
 

Tromsø kommune er valgt av Helsedirektoratet til å være nasjonal pilot for hele 
frikortprosjektet. Dette innebærer at alle egenandeler (pasientreiser, apotek og behandling i 
primær- og spesialisthelsetjenesten) skal rapporteres elektronisk i henhold til krav om 
kompletthet, kvalitet og hyppighet fra 1. januar 2010. For pasientreiser skal dette testes ut i 
november og desember 2009. Elektronisk rekvirering av pasientreiser er den foretrukne 
løsningen både for helseforetakene og allmennlegene. Alle rekvisisjoner fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF gjennomføres allerede elektronisk. For behandlere i 
primærhelsetjenesten er tilknytning til Norsk Helsenett og bruk av journalsystem som støtter 
elektronisk rekvirering nødvendige forutsetninger som må være på plass. Disse 
forutsetningene vil ikke være på plass for utprøving fra 23. november 2009. Utprøving vil 
derfor skje uten fullstendig eRekvirering fra alle legekontorer i kommunen. I parallell med 
utprøvingen vil Universitetssykehuset Nord-Norge HF og nasjonalt prosjekt arbeide for at 
forutsetningene skal være på plass før oppstart av frikortpiloten. For behandlere uten 
tilknytning til Norsk helsenett vil løsningene som prøves ut fra 23. november 2009 være de 
samme som er gjeldende fra 1. januar 2010. 

Pilot automatisert frikort i Tromsø i januar 2010 

 

De regionale prosjektene har vurdert en hensiktsmessig oppbemanning av 
pasientreisekontorene. På landsbasis er det foreløpig estimert et behov for ca. 76 årsverk. Den 
samlede årlige kostnaden er beregnet til 34,4 mill kroner. De regionale helseforetakene er i en 
prosess med pasientreisekontorene for å legge planer for hvert pasientreisekontor basert på 
revidert nasjonal plan. 

Bemanningsbehov og kostnader 2010 

 
Avhengig av grad av elektronisk rekvirering av pasientreiser fra primærhelsetjenesten, er det 
beregnet et behov på seks til tolv stillinger i Helse Nord. Det er avsatt inntil 3,5 mill kroner i 
budsjettet til Helse Nord RHF for å finansiere dette i 2010. 
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Adm. direktørs vurdering 
Pasientreiser er et omdømmekritisk område for det regionale helseforetaket. Overtakelse av 
oppgavene fra NAV har vært gjennomført som et nasjonalt prosjekt for å sikre lik praksis 
over hele landet og effektive rutiner og prosedyrer. Overtakelsen av oppgaver fra NAV er 
gjennomført i 2009 i henhold til vedtatte planer. Erfaringer fra de pasientreisekontorer som 
overtok oppgavene tidlig, viser at antall reiseregninger er høyere enn estimert basert på 
historiske data fra NAV. Det er derfor viktig at helseforetakene vurderer ytterligere tiltak for å 
effektivisere saksbehandlingen og redusere saksbehandlingstiden. Dette omfatter også tiltak i 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, som leverer tjenester knyttet til postmottak, 
digitalisering og utbetaling av refusjonskrav. Helseforetakene må i 2010 ha sterk fokus på 
kostnadsutviklingen, da det økte antall reiseregninger kan være forårsaket av en økt 
oppmerksomhet om pasientrettighetene på dette området, og dermed gi høyere kostnader enn 
tidligere. 
 
Elektronisk rekvirering av alle reiser med rekvisisjon fra både spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten har vært en grunnleggende forutsetning for å sikre en elektronisk 
datafangst av egenandeler, som skal innrapporteres til HELFOs Egenandelsregister. Prosjektet 
har hatt store utfordringer med å få implementert eRekvirering i primærhelsetjenesten. For å 
sikre datafangst av pasientreiseegenandeler i 2010 er det etablert en alternativ strategi, hvor 
bruker melder inn egenandeler for reiser med rekvisisjon. De regionale helseforetakene vil 
parallelt innfase alle reiser med rekvisisjon innen 1. oktober 2010. Dette innebærer at 2010 
blir et overgangsår for Helsedirektoratets innføring av automatisk frikort. Innfasingen av alle 
reiser med rekvisisjon innebærer et behov på 76 årsverk og 34,4 mill. kroner for 
helseforetakene i 2010. Helseforetakene må fortsette arbeidet med tiltak for å redusere 
kostnader til transport av pasienter. Det må derfor avsettes nødvendige ressurser i 
helseforetakene til å drive systematisk gevinstrealisering. 
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STYRESAK 116-2009/7  STATSBUDSJETT 2011 – FELLES INNSPILL FRA ALLE  
 REGIONALE HELSEFORETAK,  
 JF. STYRESAK 101-2009 STATSBUDSJETT 2011  
 – INNSPILL 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Formål 
Formålet med denne saken er å gi tilslutning til felles innspill fra de regionale helseforetakene 
til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjett 2011. Helse Nord RHF’s 
særskilte innspill ble behandlet i styremøte, den 18. november 2009, jf. styresak 101-2009 
Statsbudsjett 2011 – innspill. 
 
Felles innspill til statsbudsjett 2010 
 
Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2010 
Somatiske spesialisthelsetjenester 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2011 blir her vurdert på basis av de forhold 
som erfaringsmessig bestemmer behovet for tjenester, og under hensyn til de helsepolitiske 
prioriteringer som gjelder.  
 
Selv om samhandlingsreformen ikke vil gi konkrete utslag i statsbudsjettet for 2011, kan den 
prege de prioriteringer og den tenkning som ligger til grunn for budsjettet. I dette dokumentet 
er det lagt til grunn at all aktivitet i spesialisthelsetjenestens somatiske sektor i prinsipp skal 
videreføres, selv om noe av aktiviteten etter hvert kan bli flyttet ut av spesialisthelsetjenesten.  
 
Aktivitet og aktivitetsutvikling 2004-2008  
For somatisk sektor blir antall korrigerte DRG-poeng for ISF-opphold benyttet som aktivi-
tetsmål. Når det gjelder den polikliniske aktiviteten, har overgangen til DRG-refusjon i 2008 
ført til at det er vanskelig å sammenligne aktiviteten i 2008 med aktivitetstall fra tidligere år. 
 
Hovedtyngden av aktiviteten i somatisk sektor er ISF-opphold, og utviklingen både i den 
polikliniske og den øvrige aktivitet i somatisk sektor er relativt sterkt korrelert med 
utviklingen av den ISF-finansierte delen. Det anses derfor som forsvarlig å bedømme 
utviklingen på grunnlag av DRG-poengene.   
 
I perioden 2004-2008 hadde den ISF-finansierte del av spesialisthelsetjenesten en gjennom-
snittlig vekst på 2,5 % per år, målt i antall korrigerte DRG-poeng. Som det fremgår av 
tabellen nedenfor, har veksten i de senere år vært avtagende: fra 2007 til 2008 var den 1,2 
prosent.  
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Aktivitetsutviklingen i den ISF-finansierte del av spesialisthelsetjenesten i Norge i perioden 2004-2008  
(Kilde: ISF-kuben), fremskrivning 2009-2011 
  Historikk Fremskivning 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Forbruk av 
tjenester, korr.  
DRG-poeng 

1 031 
452 

1 072 
204 

1 101 
696 

1 124 
889 

1 138 
377 

1 152 
038 

1 165 
862 

1 187 
163 

Forbruksvekst, 
%  
per år 1,78 3,95 2,75 2,11 1,20 1,20 1,20 1,83 
Demografisk 
drevet vekst, % 
per år 0,65 0,79 0,89 1,02 1,16 1,21 1,29 1,33 
Realvekst, % 
per år  1,13 3,16 1,86 1,08 0,04 -0,01 -0,09 0,50 
 
Behovet for somatiske spesialisthelsetjenester avhenger både av befolkningens størrelse og 
aldersfordeling. Tabellen viser hvor stor veksten ville blitt i det enkelte år, dersom forbruket 
per innbygger, på hvert enkelt alderstrinn, hadde vært like stort som året før. Det er denne 
teoretiske størrelsen som i tabellen er kalt ”Demografisk drevet vekst”. Tabellen viser at den 
demografisk betingede vekst hele tiden har vært noe mindre enn den virkelige veksten. Den 
virkelige veksten har derfor gitt et visst rom for ”Realvekst” – dvs. for nye pasientgrupper og 
nye behov. Realveksten er differansen mellom den faktiske forbruksvekst og den demografisk 
betingede veksten.   
 
Mens forbruksveksten har vært avtagende, har den demografisk betingede vekst vært økende. 
I 2008 var realveksten praktisk talt 0. Dette er de laveste som er observert siden DRG ble tatt i 
bruk til analyseformål på 1990-tallet. Spørsmålet er om den gir tilstrekkelig rom for nye 
behov.  
 
Tabellen viser at den demografiske betingede veksten vil fortsette å øke frem mot 2011. 
Tallene for aktivitetsutviklingen i 2009 og 2010 er basert på et foreløpig anslag (2009) og på 
Statsbudsjettets forutsetninger (2010). Det fremgår av tabellen at disse forutsetningene ikke 
gir rom for realvekst. For 2011 er det i tabellen satt inn en realvekst på 0,5 prosent, som 
sammen med den demografisk betingede vekst på 1,33 % bestemmer aktivitetsnivået.  
 
Ventetider og behovsdekning 
Hvorvidt de senere års vekst har vært tilstrekkelig til å dekke behovene, kan til en viss grad 
belyses gjennom de endringer som har skjedd i pasientenes ventetider. Redusert ventetid 
indikerer økt grad av behovsdekning og økt ventetid indikerer redusert behovsdekning, 
såfremt det dreier seg om sammenlignbare pasienter.  
 
Ventelistestatistikken viser at somatiske rettighetspasientene i alle regioner bortsett fra Helse 
Nord hadde lengre ventetider i 2008 enn i de forutgående år. Utviklingen på landsbasis 
fremgår av diagrammet1

1Basert på data fra samme rapport. 

 nedenfor. Spørsmålet blir nå om rettighetspasientene i 2008 var like 
alvorlig syke som tidligere års rettighetspasienter.  
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I de senere år har den andel av de nyhenviste somatiske pasienter som er gitt rett til nødvendig 
helsehjelp vært synkende, og antall nyhenviste rettighetspasienter har ikke utviklet seg i takt 
med befolkningsutviklingen2

Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2008 til 2011 fremgår av tabellen ovenfor, 
og for perioden sett under ett utgjør den 3,8 prosent

. Dette tyder på at rettighetsvurderingen er blitt gradvis 
strengere, og at rettighetspasientene i 2008 ikke var mindre alvorlig syke enn i tidligere år. 
Når den gjennomsnittlige ventetid for rettighetspasienter har økt, må det bety at tilbudet er 
blitt dårligere.  
Nominelt indikerer økningen i ventetid fra 2. tertial 2008 til 2. tertial 2009 en underkapasitet 
på knapt én prosent.  
 
Analysen i dette avsnittet er gjennomført på høyt aggregert nivå. En mer detaljert analyse ville 
vært ønskelig, men forutsetter data av bedre kvalitet enn det som i dag er rutinemessig 
tilgjengelig. Mer detaljerte analyser ville gi bedre forståelse av årsakene til den utvikling som 
nå observeres, men det antas ikke at de ville endret de konklusjonene.  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2008-2011  

3

2 Norsk pasientregister: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2009 (IS-1756) 
3 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning 2009-2060, alt. MMMM. 

.  
 
Nye behov og økt grad av behovsdekning vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og 
spredning av ny teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i årene som kommer, og 
føre til økte behov for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører også til at pasientene i enkelte 
pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed generere nye behandlingsbehov. Alt dette er 
”realvekst” som kommer i tillegg til den demografisk betingede behovsveksten.  
 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte pasientgrupper må 
styrkes, noe som også kan medføre økte aktivitetsbehov. De senere års opprioritering av 
pasienter med sykelig overvekt er et eksempel på dette. I den grad den nye aktiviteten ikke 
fullt ut kan baseres på ressurser som er frigjort fra lavere prioritert aktivitet, vil dette medføre 
en realvekst i aktivitetsbehovet.   
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Prosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten har ført til økt bevissthet om 
nødvendigheten av, og et bedre kunnskapsgrunnlag for riktigere prioriteringer. Med riktigere 
prioriteringer vil den aktivitet som kreves for å oppnå en viss grad av behovsdekning, 
reduseres noe. Det er derfor viktig at arbeidet med implementering av prioriteringsforskriften 
videreføres og at arbeidet med å etablere og drive de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
gis høy prioritet. Resultater fra medisinske kvalitetsregistre gir grunnlag for vurderinger og 
prioriteringer som sikrer drift med riktig innholdsmessig kvalitet og som motvirker 
overforbruk, underforbruk og feil bruk av helsetjenester. 
    
Nødvendig aktivitetsvekst  
Det er et mål å redusere rettighetspasientenes ventetider, og å jevne ut ulikhetene i ventetid 
regionene imellom. For at det skal bli mulig, må de utviklingstrekk vi har sett de senere år 
brytes. Hovedalternativene er: 
1. Tilstrekkelig realvekst: Ut fra tidligere års erfaringer kan 2-3 % pr. år være nødvendig.   
2. Målrettet reduksjon/avvikling av lavprioritert aktivitet, anslagsvis 3 % per år.  
 
Med riktigere prioriteringer vil behovet for realvekst trolig bli noe lavere enn det har vært i de 
senere år. Riktigere prioriteringer kan også bidra til å redusere volumet av lavprioritet 
aktivitet.  
 
Helsepolitisk sett er ikke aktivitetsbegrensning et meningsfullt mål. Man ønsker å unngå 
unødvendig aktivitet, men ut over dette er det ressursforbruket man ønsker å begrense. Legger 
vi det til grunn, kan en mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon muliggjøre både den 
nødvendige aktivitetsvekst en bærekraftig økonomisk utvikling av spesialisthelsetjenesten.  
 
I tabellen ovenfor er realveksten i 2011 satt til 0,5 prosent. Dersom behovsdekningen skal 
opprettholdes, vil dette kreve streng prioritering.  
 
0,5 % gjelder på nasjonalt nivå. Veksten må selvsagt fordeles mellom regionene i henhold til 
Magnussenutvalgets behovsnøkkel.  
 
Dersom aktiviteten i 2011 skal fastsettes som antall DRG-poeng, kan dette gjøres med 
utgangspunkt i den faktiske aktivitet i 2009. Prognosen for 2010 kan være beheftet med feil 
som ikke er ubetydelig i forhold til den årlige vekst. 
 
Psykisk helsevern 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
Finansieringen av psykisk helsevern er ikke aktivitetsbasert på samme måte som de somatiske 
tjenestene. De samlede utgifter til psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn 
og unge viser en markert vekst i perioden 2004-2007. Fra 2007 til 2008 var økningen på 
henholdsvis 3,8 og 5,6 prosent: 
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Utvikling totale driftsutgifter til psykisk helsevern. Nasjonale tall 2003-2008 (2008 kr.) 
 
Nøkkeltall [1] 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Prosent 
endring 07-
08 

 
Psykisk helsevern for 
voksne 10440 11117 11506 12716 13 197 3,78 
 
- i tillegg 
kapitalkostnader   971 1076 1016 899 -11,52 
 
Psykisk helsevern for 
barn og unge 1988 2155 2340 2589 2 735 5,64 
 
- i tillegg 
kapitalkostnader   190 213 225 227 0,89 
Kilde: SAMDATA på nett / Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 / Nasjonale nøkkeltall 
(http://www.sintef.no/Projectweb/Startsiden/SAMDATA-pa-nett/Nokkeltall-for-spesialisthelsetjenesten-
2008/Nasjonale-nokkeltall2/), 09.11.2009 (Omregnet til 2008 kr iht. konsumprisindeks SSB) 
 
I likhet med tidligere år er det også for 2009 forutsatt at den samlede ressursøkning til psykisk 
helsevern i de regionale helseforetakene skal være større enn for somatiske tjenester. Iht. 
beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten er det bare Helse Sør-Øst RHF som har 
innfridd dette i 2009.  
 
Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2003-2008 
 
Nøkkeltall 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Prosent 
endring 07-
08 

 
Polikliniske 
konsultasjoner 758 979 867 390 930 789 988 418 

1 098 
898 11,1 

 
Utskrivninger 41 249 43 515 47 549 47 681 49 195 3,2 
 
Antall oppholdsdøgn 

1 612 
392 

1 571 
281 

1 560 
009 

1 481 
883 

1 383 
137 -6,7 

Kilde: SAMDATA på nett / Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 / Nasjonale nøkkeltall 
(http://www.sintef.no/Projectweb/Startsiden/SAMDATA-pa-nett/Nokkeltall-for-spesialisthelsetjenesten-
2008/Nasjonale-nokkeltall2/), 09.11.2009 
 
Tabellen viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 2004-2008 er økt 
med nesten 45 % (økning fra 2007 til 2008 på 11,1 prosent). Samtidig er antall oppholdsdøgn 
redusert, for hele perioden med 14,2 prosent, mens reduksjonen fra 2007 til 2008 er på 6,7 
prosent. 
 
Det har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen voksenpsykiatrien fra 
innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, poliklinikk og ambulant virksomhet, 
samt at ansvaret for pasienter i de tidligere psykiatriske sykehjemmene i stor grad er overført 
til kommunene. Dette i tråd med intensjonene i opptrappingsplanen for psykisk helse. 
Sammenstillingen av ressursinnsats og aktivitetsutvikling kan tolkes som fallende 
produktivitet. 

[1]       Det er ikke beregnet kapitalkostnader for private institusjoner uten driftsavtale, da dette antas å være betalt 
som en del av prisen de offentlige betaler de private. 
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Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2003-2008 
 
Nøkkeltall 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Prosent 
endring 07-
08 

 
Oppholdsdøgn, 
døgnpasienter 87 386 87 880 84 221 80 839 79 400 -1,8 
 
Behandlede pasienter 39 340 43 426 47 280 49 479 53 111 7,3 
 
Polikliniske tiltak 495 963 561 304 641 972 717 160 816 960 13,9 
Kilde: Oppholdsdøgn: SSB Statistikkbanken (http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/), 09.11.2009 
Øvrige: SAMDATA på nett / Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 / Nasjonale nøkkeltall 
(http://www.sintef.no/Projectweb/Startsiden/SAMDATA-pa-nett/Nokkeltall-for-spesialisthelsetjenesten-
2008/Nasjonale-nokkeltall2/), 09.11.2009 
 
Tilsvarende omstrukturering som for psykisk helsevern for voksne med endring fra 
døgnopphold til poliklinisk behandling har også skjedd innen psykisk helsevern for barn og 
unge. Antall oppholdsdøgn er i perioden 2004-2006 redusert med mer enn 9 prosent. Denne 
reduksjonen fant for det meste sted i perioden 2005-2007, mens nedgangen fra 2007 til 2008 
er redusert til 1,8 prosent. Samtidig viser antall behandlede pasienter en økning på 35 % (fra 
2007 til 2008 er økningen 7,3 prosent) og polikliniske tiltak en økning på noe under 65 % 
(nesten 14 % fra 2007 til 2008).  
 
Gjennomsnittlig ventetid til behandling, fordelt etter rettighetsstatus per sektor/fagområde. 2. tertial 2006-2009  

Gjennomsnittlig ventetid til behandling
Psykisk helsevern for voksne
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2009. Norsk pasientregister (Rapport IS-1756) 
 
Samlet sett har aktivitetsveksten de senere år medført en beskjeden reduksjon/stabilisering i 
ventetidene innen psykisk helsevern for voksne. Gjennomsnittlig ventetid til behandling viser 
små endringer i perioden fra 2006 til 2009, målt ut fra tall for 2. tertial. Variasjonen i ventetid 
fra år til år er mindre for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp er enn for de som ikke har 
rett til nødvendig helsehjelp. 
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2009. Norsk pasientregister (Rapport IS-1756) 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge er ventetidene redusert i perioden fra 2006 til 2009. 
Dette gjelder uavhengig av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp.  
 
Nødvendig aktivitetsvekst i perioden 2009-2011 
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige fremstår som høyt prioriterte 
områder nasjonalt og regionalt. Samtidig ser en at det fortsatt er store uløste oppgaver.  
 
På samme måte som innen somatikken må det påregnes en demografisk betinget behovsvekst 
også innen psykisk helsevern. Den øvrige behovsveksten som følge av bl.a. endret sykelighet, 
bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og større åpenhet om psykiske lidelser mv., er 
vanskelig å anslå og må vurderes ut fra utviklingen de senere år.  
 
Det understrekes at det fortsatt er behov for å omstrukturere behandlingstilbudene for å oppnå 
tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på lokalsykehusnivå. Dette omfatter ytterligere 
økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra at ventetidene innen psykisk 
helsevern fortsatt er for lange.  
 
Det vil i så måte være viktig å bedre tilgangen på legespesialister, nye legehjemler mv. 
Aktuelt i denne sammenheng er også å bedre takstene for samhandling/ veiledning, 
rehabilitering og ambulant virksomhet. Fokus på aktivitetsvekst og dreining av 
behandlingstilbudet betinger at det utvikles nye typer aktivitetsmål. 
 
Harmonisert med nødvendig vekst innen somatikken og forutsetningene om prioritering av 
psykisk helsevern, må veksten derfor videreføres i samme takt som før, med minimum 2 % 
per år. Behovsvekst utover dette bør kunne dekkes gjennom økte effektivitetskrav innen 
tjenesteområdet.  
 
Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 
Det er utarbeidet en opptrappingsplan for rusfeltet som en del av St.prp. nr 1 (2007-2008). 
Planen omtaler utfordringene innen rusfeltet på et overordnet nivå, men drøfter ikke om det er 
behov for strukturelle endringer, jfr. opptrappingsplanen for psykisk helse som hadde stort 
fokus på oppbygging av lokalbaserte behandlingstilbud. Planen uttrykker nasjonale 
prioriteringer uten tilsvarende ressursmessig styrking. 
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Utvikling i totale driftsutgifter til tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere 
Nasjonale tall 2003-2008 (2008 kr.) 
 
Nøkkeltall [2] 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Prosent 
endring 07-
08 

 
Rusbehandling 1872 2025 2217 2390 2 644 10,63 
 
- i tillegg 
kapitalkostnader  86 95 88 142 61,36 
Kilde: SAMDATA på nett / Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 / Nasjonale nøkkeltall 
(http://www.sintef.no/Projectweb/Startsiden/SAMDATA-pa-nett/Nokkeltall-for-spesialisthelsetjenesten-
2008/Nasjonale-nokkeltall2/), 09.11.2009 (Omregnet til 2008 kr iht. konsumprisindeks SSB) 
 
Det dokumenteres at det har vært en betydelig satsing og prioritering fra de regionale 
helseforetakene. I perioden 2004-2008 er de regionale helseforetakenes budsjetter til rusfeltet 
økt, fra 2007 til 2008 med 10,6 prosent. For perioden uttrykker dette til en viss grad 
regnskapsmessige effekter bl.a. som følge av at deler av rusfeltet tidligere var budsjettert inn 
under psykisk helsevern. Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten dokumenterer 
imidlertid at den prosentvise ressursveksten til rusbehandling har vært større enn for psykisk 
helsevern og somatiske tjenester i alle regioner. 
 
Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere ikke var gitt tilstrekkelig 
prioritet og at behovene er synliggjort bl.a. gjennom rettighetsfesting. Evalueringen av 
rusreformen viser også at det har vært en betydelig økning i antall henvisninger og at det er 
opprettet mange nye behandlingsplasser. 
 
Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2006-2008 
 
Nøkkeltall 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Prosent 
endring 
06-07 

Prosent 
endring 
07-08 

Prosent 
endring 
06-08 

 
Døgnplasser 1 588 1 617 1 615 1,8 -0,1 1,7 
 
Registerbaserte årsverk 3 046 3 075 3 200 0,9 4,1 5,0 
 
Oppholdsdøgn 574 882 569 139 576 819 -1,0 1,3 0,3 
 
Innleggelser 13 188 12 473 12 450 -5,4 -0,2 -5,6 
 
Polikliniske 
konsultasjoner   154 746 193 391   25,0   

Kilde: SAMDATA på nett / Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 / Rus - Nøkkeltall 
(http://www.sintef.no/Projectweb/Startsiden/SAMDATA-pa-nett/Nokkeltall-for-spesialisthelsetjenesten-
2008/Rus-Nokkeltall-/), 09.11.2009 
 
Eksisterende data på rusfeltet gir ikke god nok informasjon om problemomfang, årsaker, 
ressursinnsats og resultater. Et av delmålene i opptrappingsplanen for rusfeltet er å bedre 
dokumentasjon og statistikk i rusfeltet. For å nå dette målet er det vedtatt obligatorisk 
registrering av aktivitetsdata for enheter som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelmisbruk fra 1. januar 2009. Grunnlaget for fremskrivning av aktivitetsutviklingen er 
derfor foreløpig mangelfullt. 

[2]       Det er ikke beregnet kapitalkostnader for private institusjoner uten driftsavtale, da dette antas å være betalt 
som en del av prisen de offentlige betaler de private. 
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Registerbaserte årsverk er økt fra 2006-2008 med 5 prosent. Det er særlig helsefagene som er 
prioritert, både ved offentlige og private behandlingsenheter. 
 
Kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser en liten økning i antall 
døgnplassser fra 2006-2008, på tross av en reduksjon fra 2007 til 2008 på 0,1 % (2 plasser). 
Antall oppholdsdøgn er i samme periode økt med 0,3 prosent, mens antall innleggelser er 
redusert med 5,5 % og døgnopphold med 4,7 prosent. Polikliniske konsultasjoner viser en 
økning på 25 % fra 2007 til 2008. 
 
Gjennomsnittlig ventetid til behandling, fordelt etter rettighetsstatus 2. tertial 2006-2009 

Gjennomsnittlig ventetid til behandling
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere
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Korrigert for institusjoner og sykehus innenfor rus som ikke har rapportert data i perioden. 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2009. Norsk pasientregister (Rapport IS-1756) 
 
Fra 2. tertial 2007 til 2. tertial 2009 er gjennomsnittlig ventetid til behandling økt med mer 
enn 20 % for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp (over 90 % av alle pasienter). 
Tilsvarende økning for pasientgruppen som ikke har rett til nødvendig helsehjelp er noe 
mindre. 
 
Nødvendig aktivitetsvekst og ressursvekst i perioden 2009-2011 
Tjenesteområdet rus er en betydelig virksomhet innen spesialisthelsetjenesten, men målt i 
kostnader utgjør tjenesteområdet bare en sjettedel av rusbehandling og psykisk helsevern for 
voksne samlet sett. 
 
Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at behov 
for omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør akuttfunksjoner (inkl avrusning og 
innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes. Det bør videre være en 
større differensiering og styrking av enkelte deler av døgntilbudet. Samhandling med det 
kommunale tjenesteapparatet og oppbygging av de kommunale tilbudene er viktig. Den høye 
raten overdosedødsfall i Norge er særlig bekymringsfull. Det er videre viktig å sikre 
nødvendig finansiering og kostnadseffektiv distribusjon av LAR-medikamentene.  
 
Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse må eksisterende 
tjenester fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen helsefaglig 
bemanning der det er behov. Det vil det også være behov for å øke antall legehjemler, og å 
iverksette tiltak for rekruttering av helsepersonell til tjenestene. 
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En har ikke statistiske metoder til å beregne behov og behovsutvikling innen TSB. Økningen i 
antallet henvisninger og ventelistetallene viser imidlertid behov for en mer forpliktende 
opptrappingsplan. Regjeringen har i Soria-Moria-erklæringen uttrykt at opptrappingsplanen 
skal videreføres, men uten at dette er fulgt opp med en planmessig økonomisk opptrapping. 
De regionale helseforetakene ser det som en betydelig fordel om eventuelle statlige 
rammeøkninger gis med forutsigbarhet over flere år.  
 
Oppsummert er det behov for at opptrappingsplanen for rusfeltet følges opp med en betydelig 
og målrettet ressursvekst i form av rammeøkninger. Utover dette vil det også være viktig at de 
regionale helseforetakene bidrar til at effektiviteten innen tjenestene forbedres.  
 
Andre økonomiske forhold relatert til statsbudsjettet for 2010  
• Det er viktig at eventuelle nye oppgaver som overføres til de regionale helseforetakene 

fullfinansieres. Dette har ikke skjedd ved overføringen av pasientreiser og automatisk 
frikort. Det synes som om drift av pasientreiser med en forsvarlig internkontroll innenfor 
helseforetakene blir dyrere enn det som tidligere ble betalt til NAV. Kostnadene ved 
automatisk frikort øker fordi nødvendige opplysninger, i påvente av teknologiske 
løsninger, må fanges opp manuelt. 

 
• De regionale helseforetakenes driftskreditter er fremdeles betydelige. Dette skyldes blant 

annet store utbetalinger i forbindelse med reguleringspremie knyttet til pensjon og 
akkumulerte regnskapsmessige underskudd. Dette gir betydelige rentekostnader og stor 
usikkerhet ved svingninger i rentenivået. Renten på driftskreditt i Norges Bank er i 2. 
halvår av 2009 på 2,07 %. Dette er et historisk lavt nivå og det er grunn til å tro at 
rentenivået vil være vesentlig høyere i 2011. Dette vil igjen gi de regionale 
helseforetakene nye utfordringer i forhold til økonomisk balansekrav.  

 
• De regionale helseforetakene formoder at Samhandlingsreformen konkretiseres ytterligere 

i de kommende statsbudsjetter. Det er signalisert betydelige omstillinger og de regionale 
heleforetakene videreutvikler sine samhandlingsaktiviteter i lys av dette. Det vil være 
gunstig for denne utviklingen om det for 2011 kan etableres overgangsordninger som 
støtter opp under forberedelsene til reformen. Slike midler kan særlig rettes mot 
videreutvikling av tiltak på intermediært nivå, og gjerne baseres på finansielt 
trepartssamarbeid mellom departement, foretak og kommuner. Styrking av slike ordninger 
vil også bidra til å avlaste sykehusene for pasienter som kan få et likeverdig tilbud på 
lavere omsorgnivå.  

 
• De regionale helseforetakene understreker behovet for langsiktighet og forutsigbarhet i 

plan og budsjettprosessen. Det er derfor viktig at signaler om funksjonsendringer, 
inntektsendringer, nye oppgaver, nytt kodeverk etc. gis så tidlig som mulig, for eksempel 
gjennom revidert nasjonalbudsjett. Dette vil bidra til at endringene på en god måte kan 
fanges opp i de regionale helseforetakenes budsjettprosesser. Det anmodes videre om at 
fristen for innsending av årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet flyttes til 
medio mars. Dette av hensyn til kvaliteten på prosess og sluttprodukt. 

 
Felles innspill fra de regionale helseforetakene vil bli oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet etter styrets behandling, den 15. desember 2009. Det vises til vedlagt 
forslag til brev som innspill til statsbudsjettet for 2011.  
 
Helse Nords særskilte innspill ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet etter styremøte, 
den 18. november 2009.  

side 47



 
 

VEDLEGG 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
 
0030 OSLO  
  
 

 
 
 
 
 

Vår ref: E-ref: Dato: 
   
Saksbehandler:  
 

Årlig melding for 2009 - Innspill til stasbudsjettet for 2011 
 
 
I henhold til Oppdragsdokumentet for 2009 skal de regionale helseforetakene innen 15. 
desember 2009 gi innspill til statsbudsjettet for 2011. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet Helse Nords særskilte innspill i styremøte, den 18. 
november 2009. Styret fattet følgende enstemmige vedtak:  
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for tverrfaglige 

spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere som innspill til statsbudsjett for 2011. 
 

2. Styret viser til de spesielle forhold som gjelder Helse Nord og ber departementet vurdere 
hvordan en skal håndtere strukturkostnadene i inntektsfordelingen.  

 
I likhet med tidligere år er de administrerende direktører i de regionale helseforetakene enige 
om å utarbeide et felles innspill.  
 
Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder spesialisthelsetjenester innen somatikk, 
psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og tilbud til rusmiddelavhengige (TSB). Styret i 
Helse Nord RHF behandlet felles innspill fra de regionale helseforetakene i styremøte, den 15. 
desember 2009. Saken ble tatt til orientering. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.12.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 117-2009/6  BREV FRA HELSETILSYNET I TROMS AV  
 2. DESEMBER 2009 MED RAPPORT FRA TILSYN MED  
 SPESIALISTHELSETJENESTEN TIL  
 RUSMIDDELMISBRUKERE – SIGMA NORD AS 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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