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STYRESAK 116-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

o Økonomi i foretaksgruppen pr. november 2009 – foreløpige regnskapstall 
3. Rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, status og utfordringer  
4. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene  
5. Status overtakelse av oppgaver fra NAV innen pasientreiser og status krav til elektronisk 

rapportering av egenandeler til Helfo 
Sakspapirene ettersendes.  

6. Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord – status, jf. styresak 21-2009 
Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord  

7. Statsbudsjett 2011 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 101-2009 
Statsbudsjett 2011 – innspill   
Sakspapirene ettersendes.  

8. Samdata 2008  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 116-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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STYRESAK 116-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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STYRESAK 116-2009/3  REHABILITERINGSTJENESTEN I HELSE NORD,  
 STATUS OG UTFORDRINGER 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Bakgrunn 
I styremøte, den 23.september 2009 ba styret om en orientering/statusrapport om 
rehabiliteringen i Helse Nord. Styret ba om at rekrutteringssituasjonen for rehabilitering ble 
inkludert i orienteringen.  
 
I forbindelse med statsbudsjettet for 2008 vedtok Stortinget Nasjonal strategi for 
rehabilitering 2008-2011. Nytt i den nasjonale strategien var blant annet et sterkere fokus på 
at rehabilitering skal inngå i alle pasientforløp og i alle klinikker/avdelinger der dette er 
relevant.  
 
Oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for 2008 og 2009 har 
pålagt RHF-ene å styrke tilbudene innen habilitering og rehabilitering. Det forventes lignende 
krav i 2010. I det foreløpige oppdragsdokumentet til foretakene, som ble vedtatt av Helse 
Nord RHF’s styre, den 18. november 2009, var også tiltak innen rehabilitering høyt prioritert.  
 
Kronikersatsingen 
Helse Nord har siden 2004 hatt en langsiktig satsing på å utvikle tjenestetilbudene i 
habilitering og rehabilitering, med regionale handlingsplaner for store kronikergrupper som 
har blitt fulgt opp gjennom øremerkede midler til prioriterte tiltak. Helseforetakene har også 
utarbeidet egne handlingsplaner i habilitering og rehabilitering. Flere av tiltakene har som mål 
å unngå eller redusere behovet for rehabilitering, for eksempel tidlig intervensjon av 
diabetespasienter og pasienter med inflammatoriske revmatiske lidelser.        
 
Handlingsplaner for geriatri og habilitering/rehabilitering ble lagt fram samlet for Helse Nord 
RHF’s styre i november 2004. Det ble avsatt midler i budsjettet for 2005 med samlet årseffekt 
på ca. 23 mill. kroner til å følge opp planene. I budsjettvedtaket for 2004 ble det også 
prioritert noen tiltak for å styrke diabetes og revmatologi. Senere har styret avsatt øremerkede 
midler til disse fire fagområdene hvert år, unntatt i 2008.   
 
Tiltakene i kronikersatsingen har vært finansiert gjennom økt tilskudd som har kommet i 
tillegg til de ordinære rammene til helseforetakene. Teknikken som har vært benyttet er å 
avsette en prosentandel av RHF-budsjettet til styrking av de prioriterte områdene, og fordele 
disse midlene på bakgrunn av overordnede prioriteringer som godkjennes av styret.  
 
De viktigste tiltakene i handlingsplan for geriatri er å etablere et geriatrisk tilbud ved alle 
somatiske sykehus i regionen, med sengeplasser og poliklinisk tilbud. Foreløpig er det etablert 
geriatriske team ved lokalsykehusene i Sandnessjøen, Narvik, Harstad og Hammerfest, og 
tilbudene ved Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er 
også styrket. Et nytt geriatritilbud for samiske pasienter er etablert i Helse Finnmark i 2009.  
I budsjett 2010 er det avsatt midler til å starte etablering av geriatriteam i Klinikk Kirkenes. 
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Handlingsplan for habilitering og rehabilitering ble godkjent av styret i Helse Nord RHF 
samtidig med geriatriplanen i november 2004. I oppfølgingen av handlingsplanen har det vært 
prioritert å styrke de spesialiserte rehabiliteringsavdelingene og ambulante habiliterings- og 
rehabiliteringsteamene i alle helseforetak. Etter at Nasjonal strategi for rehabilitering kom, 
har Helse Nord også prioritert tiltak som sikrer rehabilitering for pasienter som ikke er innlagt 
i spesialiserte rehabiliteringsavdelinger. Helseforetakene samarbeider blant annet med de 
private rehabiliteringsinstitusjonene om prosjekter som skal tilby rehabiliteringstilbud til 
pasientgrupper som hittil har hatt mangelfullt utbygde rehabiliteringstilbud, for eksempel 
kreftpasienter.    
 
Handlingsplan for diabetes, som ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i 2007, gjennomføres 
fullt ut i 2009 og 2010. Tiltakene innebærer blant annet at diabetesteam inngår som 
lokalsykehusfunksjon ved alle lokalsykehus i Helse Nord. Det skal være en diabetessykepleier 
som fast koordinator for teamene, og kontaktpunkt for pasientopplæringstiltak, 
samhandlingen med fastlege og kommunehelsetjeneste mv. Diabetesansvarlig lege i 
sykehusene skal inngå i diabetesteamene.  
 
Status ved utgangen av 2009 er at tiltakene med få unntak følges opp slik forutsatt.  
 
Kompetanseutvikling har vært høyt prioritert, blant annet har over 100 sykepleiere og andre 
faggrupper gjennomført en tverrfaglig 30-vekttalls utdanning i diabetes i regi av Høyskolen i 
Bodø. Medisinsk avdeling i Bodø kan dokumentere en sterk økning av poliklinisk behandling 
og en like tydelig reduksjon i døgnopphold for diabetespasienter.  
 
I handlingsplan for revmatologi (2007) er det vedtatt en struktur med spesialistpoliklinikk for 
diagnostikk og kontroll, tverrfaglig team, pasientskoler for de hyppigste tilstandene og 
dagenhet for pasientopplæring og for infusjon av de mest vanlige biologiske medikamenter i 
alle helseforetak. De inflammatoriske tilstandene skal prioriteres. Revmatologi er blant annet 
styrket med revmatologer i tre av helseforetakene, sykepleiere og forskningssekretær ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Dette for å stimulere til økt forskning, 
kompetanseutvikling og utdanning.   
 
Helse Nord har etablert lærings- og mestringssentre (LMS) ved alle somatiske sykehus. Dette 
innebærer også at LMS-ene inngår i lokalsykehusfunksjonene i Helse Nord. Gjennom 
kronikersatsingen er det etablert et fagnettverk for LMS-ene som har en viktig funksjon for 
samarbeid og kompetanseutvikling. I 2009 har Helse Nord opprettet en regional 
fagutviklingsstilling for LMS-ene, knyttet til Nordlandssykehuset. LMS-ene er fortsatt små og 
sårbare enheter.  
 
Over 100 ansatte i foretakene har tatt en 15-vekttalls etterutdanning i helsepedagogikk, som er 
utviklet ved Høyskolen i Bodø i samarbeid med lærings- og mestringssenteret ved 
Nordlandssykehuset HF. Dette har hatt stor betydning for å heve kompetansen generelt på 
helsepedagogikk i foretakene.  
 
Tilbudet til samiske pasienter 
Helse Nord har flere tiltak som skal sikre likeverdige rehabiliteringstilbud for samiske 
pasienter. Blant annet er det i 2009 etablert et nytt geriatrisk tilbud for samiske pasienter ved 
Hammerfest sykehus. En ordning som sikrer tolketjeneste ved opphold på 
rehabiliteringsinstitusjonene er etablert, og Opptreningssenteret i Finnmark har en stor andel 
ansatte som snakker samisk. Lærings- og mestringssenter for samiske pasienter planlegges 
etablert i Karasjok.  
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Økonomi 
Gjennom kronikersatsingen er fagområdene geriatri, habilitering og rehabilitering, 
reumatologi og diabetes siden 2005 styrket med ca. 50 mill. kroner. Midler fra regjeringens 
sykefraværsprosjekt ”Raskere tilbake” er her ikke medregnet. Samtidig har foretakene hatt 
egne satsinger, men det har også vært nedskjæringer som følge av foretakenes økonomiske 
situasjon.  
 
Brutto driftsutgifter til rehabilitering i Helse Nord økte fra 2007 til 2008 med ca 5 % 
(korrigert for ”Raskere tilbake”). Dette tilsvarer omlag lønns- og prisstigning i perioden.  
 
Rekrutteringssituasjonen 
De fagpersonene som arbeider i de avdelingene som er omfattet av kronikersatsingen har 
generelt fått gode muligheter til kompetanseutvikling og deltakelse i regionale fagnettverk. 
Mange fagpersoner har fått kompetansegivende utdanning i helsepedagogikk og diabetes. Det 
er grunn til å tro at dette har positiv innvirkning på rekrutteringssituasjonen, uten at vi kan 
dokumentere dette.   
 
Helse Nord driver egne utdanningsprogrammer for leger innen fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin, geriatri og revmatologi. Rekrutteringssituasjonen er best for 
revmatologer, og p.t. vanskeligst i geriatri hvor det pr. november 2009 er fire 
utdanningskandidater. For øvrig er kapasiteten innen endokrinologi1

1 Endokrinologi er læren om hormonsykdommer. 

 styrket som resultat av 
diabetessatsingen, men her er det ikke etablert et eget utdanningsprogram.  
 
Utenom legesituasjonen er det blant annet behov for flere synspedagoger, ernæringsfysiologer 
og logopeder.  
 
Rehabilitering i de private rehabiliteringsinstitusjonene  
De private tjenestetilbudene gjennom de private rehabiliteringsinstitusjonene utgjør en stor 
andel av de samlede ressurser i habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Samlet budsjett for 
institusjonenes langsiktige avtaler med Helse Nord RHF er i 2010 ca. 158 mill. kroner. De 
institusjonene vi har avtaler med er Opptreningssenteret i Finnmark, Skibotnsenteret, 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Salangen HelseRehab, Valnesfjord 
Helsesportssenter og Nordtun HelseRehab.  
 
Institusjonene er svært forskjellige med hensyn til pasientgrupper, størrelse og bemanning. 
Valnesfjord Helsesportssenter har en landsdekkende funksjon sammen med Beitostølen, og er 
den eneste av institusjonene som har barn og unge som store pasientgrupper.  
 
Skibotnsenteret har i 2009 hatt store økonomiske problemer som følge av en vanskelig 
økonomisk situasjon for eieren LHL. Helse Nord RHF er kjent med at det arbeides i LHL 
med å finne en løsning på de økonomiske problemene for Skibotnsenteret.  
 
Helse Nord RHF har lagt vekt på å tilrettelegge for et nært samarbeid mellom helseforetakene 
og rehabiliteringsinstitusjonene. Dette gjøres gjennom krav både til institusjonene og til 
helseforetakene. Institusjonene trekkes aktivt med i planprosesser og i fagnettverk i 
helseforetakene.   
 
Nåværende avtale med rehabiliteringsinstitusjonene ble inngått for 2007 og 2008, med 
mulighet for prolongering i 2009 og 2010. I forbindelse med ny avtaleinngåelse vil vi vurdere 
endringer i dimensjonering av de nåværende behandlingstilbudene, blant annet for å få rom til 
å etablere nye tilbud som etterspørres fra brukere og innsøkende instanser. Vi har høsten 2009 
gjennomført en høringsprosess med kommunene, helseforetakene og brukerorganisasjonene.  
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Utlysing av nye anbud planlegges først i 2010, med avtaleinngåelse i løpet av første halvår 
slik at andre halvår kan benyttes til tilpasninger til ny avtale skal gjelde fra 1.1.2011. 
 
Prioriterte områder innen rehabilitering i 2010  
- HOD har signalisert at de vil vektlegge effektive og gode pasientforløp. Helseforetakene 

vil i 2010 bli bedt om å starte denne prosessen innenfor rehabilitering, rusomsorg og 
behandling av sykelig overvekt.  

 
- Arbeidet med å redusere ventetider vil generelt ha høy prioritet i 2010. Dette antas å fange 

opp mange pasienter med rehabiliteringsbehov. Det er innenfor typiske rehabiliteringsfag 
som revmatologi og nevrologi, rus og psykisk helsevern lange ventetider. Men lange 
ventetider er ikke nødvendigvis uttrykk for lav kapasitet. Det kan ha sammenheng med 
andre forhold som kan rettes opp gjennom effektiviseringstiltak.  

 
- Gjennom de øremerkede midlene fra HOD til regjeringens sykefraværsprosjekt ”Raskere 

tilbake” er det siden 2007 etablert flere prosjekter i foretakene som reduserer ventetid for 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, blant annet nye tverrfaglige polikliniske tilbud for 
pasienter med muskel- og skjelettlidelser og revmatologiske lidelser. Ordningen 
videreføres i 2010. Samarbeidet med NAV og fastlegene vil bli høyt prioritert i 2010       

 
- Det skal i samarbeid med fagmiljøene og brukerorganisasjoner utarbeides strategier for 

fagområdene lungesykdommer og nyresykdommer. Dette da vi her på grunn av økende 
sykdomsforekomst har et klart økende behov fremover.  

 
- Gjennom oppfølgingen av handlingsplan for geriatri og lokalsykehussatsingen vil 

rehabiliteringstilbudene til eldre med sammensatte lidelser bli styrket. Et fokus på 
rekrutteringssituasjonen for geriatere vil bli sikret  

 
- Helse Nord har i 2009 gjennomgått status ved slagenhetene på sykehusene i Helse Nord 

sammenholdt med nasjonale retningslinjer. Tiltak for å sørge for slagenheter ved alle 
sykehus som mottar pasienter med hjerneslag er prioritert i forslag til oppdragsdokument 
for 2010.    
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STYRESAK 116-2009/4  RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV  
 ØKONOMISTYRING I HELSEFORETAKENE 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Formål/sammendrag 
Riksrevisjonen har 12. november 2009 lagt frem en undersøkelse av økonomistyringen i 
helsesektoren. Riksrevisjonen reviderer i utgangspunktet Helse- og omsorgsdepartementets 
rolle i økonomistyringen, men rapporten omhandler også en rekke forhold som berører 
styringen i Helse Nord RHF og i helseforetakene i vår region. 
 
Riksrevisjonen har i utarbeidelsen hatt kontakt med Helse Nord RHF og alle helseforetakene, 
gjennomført en egen gjennomgang med Helgelandssykehuset HF og avholdt møte med Helse 
Nord RHF, den 8. mai 2009. 
 
Vi mottok i august en foreløpig rapport hvor vi ble bedt om å redegjøre for forhold i 
faktabeskrivelsen som eventuelt bør justeres og gi kommentarer til vurderingene i rapporten.  
Kopi av vårt brev følger vedlagt, og vi gjorde følgende vurdering:  
 
Hovedinntrykket vårt er at det er en grundig rapport. De vurderingene som er gjort i rapporten 
er i tråd med vårt hovedinntrykk av problemstillingene knyttet til økonomistyring i 
helseforetak. Rapporten tar opp flere forhold som Helse Nord har arbeidet med og som vi vil 
arbeide med fremover med sikte på å bedre økonomistyringen. 
 
Vedlagt følger oppsummeringen fra Riksrevisjonen hvor følgende forhold er tatt opp (med 
kommentarer fra administrasjonen): 
 
9.1 Helseforetakene har i varierende grad ivaretatt eiers økonomiske krav 
Dette er et forhold som følges opp i den løpende økonomistyringen, jf. månedlige 
økonomirapporter.  
 
9.2 Tydeligere forventninger og et mer langsiktig fokus fra eier kan bidra 
til en bedre økonomistyring 
Det er behov for mer forutsigbarhet og langsiktighet fra eier 
Behov for forutsigbarhet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er tatt opp i løpende 
dialog og i ulike styresaker f. eks. styresak 101-2009 Statsbudsjett 2011 – innspill. Behovet 
for bedre forutsigbarhet og samsvar mot budsjettprosessen er tatt hensyn til ved at vi har 
behandlet et foreløpig oppdragsdokument for foretakene allerede i november, selv om vi ikke 
har mottatt vårt oppdragsdokument ennå. 
 
Styringskravene fra eier er for detaljerte 
Når det gjelder kravene til Helse Nord fra HOD i oppdragsdokument er dette noe som vi har 
liten innflytelse på. Oppdragsdokumentene til helseforetakene er forsøkt forenklet innen for 
de mulighetene vi har med hensyn til krav som er gitt i vårt oppdragsdokument 
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Resultatrapporteringen er svært omfattende 
Det er ikke noen klare anbefalinger i rapporten på dette området. Det er som det omtales 
innvendinger mot at rapporteringen er for detaljert med hensyn til tiltak, samtidig som det 
viser seg at tiltaksgjennomføringen er lav. Dette er et område som løpende vurderes. 
 
9.3 Helseforetakene har hatt manglende kontinuitet i sentrale lederfunksjoner 
Kontinuitet i ledelsesfunksjoner er viktig, men samtidig har ikke vi i vår region opplevd en 
slik manglende kontinuitet som det er omtalt i rapporten. 
 
9.4 Stort potensial for erfaringsoverføring innenfor økonomistyringen 
Dette tas løpende opp i regionale og nasjonale samarbeidsforum (f. eks. 
økonomidirektørmøter og plan- og analyseforum).  
 
Budsjettprosessen i helseforetakene starter ofte for sent 
Det er i oppdragsdokumentet og i løpende oppfølgingsmøter presisert at det å arbeide med 
omstilling og finne nye omstillingstiltak er en løpende oppgave som ikke bare skal 
gjennomgås en gang pr. år, og det oppleves at praksis på dette området er i ferd med å endres. 
Fra Helse Nord har det blant annet blitt behandlet planrammer med resultatkrav i juni for å gi 
klare føringer til helseforetakenes budsjettarbeid. 
 
Mange budsjettansvarlige ledere blir ikke tilstrekkelig involvert i budsjettprosessen 
Dette er et forhold som må løses internt i helseforetakene. og rapporten er oversendt til 
Helseforetakene for videre behandling. 
 
Mange mellomledere mener at de ikke har tid og nødvendig økonomikompetanse til å styre 
økonomien 
Dette må følges opp i intern lederopplæring. 
 
Bedre styringsdata og incentivsystemer vil bidra til en bedre kostnadskontroll 
Å fremskaffe bedre styringsdata er noe som Helse Nord tar sikte på å løse i det nye LIS-
systemet. Arbeid med incentivsystemer er et komplekst område i helsesektoren hvor det på 
mange felt ikke finnes klare mål og resultater. Det vises i denne forbindelse blant annet til 
styresak 53-2009 Regional inntektsfordelingsmodell Helse Nord – oppdatering. 
 
Det vises også til kapittel 5.6 om de regionale helseforetakenes oppfølging av helseforetakene 
hvor det fremgår at alle de regionale helseforetakene er opptatt av styrket analysekapasitet og 
controllerfunksjon, jf. styresak 32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord og 
risikostyring, jf. styresak 31-2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord og felles 
periodisering, jf. styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008.  
 
Det vises for øvrig til vedlagte kopi av brev fra Helse Nord av 31. august 2009 med 
kommentarer til utkast til rapport som ble mottatt i august. 
 
 
Trykte vedlegg: Kapittel 5.6 og 9 i rapporten fra Riksrevisjonen 
   Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 31.8.09 
 
Utrykte vedlegg: Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene av  
   10. november 2009 – kan lastes ned her:  
http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/%C3%B8konomistyringihelseforetakene.aspx  
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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 ettersendes. 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
 
 

side 70



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 29 
 

 

STYRESAK 116-2009/6  PARKERINGSFORHOLD VED SYKEHUSENE I  
 HELSE NORD – STATUS,  
 JF. STYRESAK 21-2009 PARKERINGSFORHOLD  
 VED SYKEHUSENE I HELSE NORD 
 
Møtedato: 15. desember 2009 

 
Bakgrunn 
Styret vedtok i styresak 21-2009 Parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse Nord følgende 
i punkt 2 av vedtaket: 
Styret ber administrerende direktør gi en tilbakemelding om status for arbeidet ved utgangen 
av 2009 og komme med en evaluering av parkeringstilbudet ved utgangen av 2010.  
 
I styresak 21-2009 ble det gjort rede for parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse Nord. I 
en felles rapport fra alle RHF-ene til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble det gitt 
anbefalinger til hvordan parkeringsforholdene burde være ved våre sykehus. HOD fulgte opp 
rapporten gjennom føringer i foretaksprotokoll for Helse Nord, og Helse Nord videreførte 
dette i oppdragsdokumentet fra Helse Nord til HF-ene. Protokollen fra foretaksmøte i Helse 
Nord RHF Krav og rammer 2009 la vekt på følgende tiltak: 
• Det er viktig at pasienter og pårørende får god informasjon om rettigheter, 

transportmuligheter, og om parkeringsforhold ved det enkelte sykehus. Dette gjelder 
også syketransportforskriftens regler om bruk av egen bil, bruk av offentlige 
transportmidler og dekning av utgifter til reise i forbindelse med undersøkelse og 
behandling. 

• Tilrettelegging for bruk av offentlige transportmidler kan være et godt bidrag for å 
støtte opp om de miljømål det regionale helseforetaket arbeider mot. Samarbeid med 
kommunale og fylkeskommunale myndigheter for å tilrettelegge for bruk av offentlig 
transport bør prioriteres. 

• Det må etableres et parkeringstilbud som innebærer at pasienten ikke får ekstra gebyr 
dersom behandler ikke holder fastlagt tid for konsultasjon. Dette er også viktig for 
pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. 

• Det bør innarbeides gode rutiner når det gjelder informasjon om klageadgang og 
behandling av klager. 

• Det bes om at det opprettes et partssammensatt parkeringsutvalg ved hvert 
helseforetak.  

 
Tilbakemeldinger og vurderinger 
Adm. direktør. direktør har undersøkt om det er foretatt endringer i forholdene og hvorvidt 

tiltak som ble anvist i foretaksprotokollen er påbegynt ved sykehusene i Helse Nord. 
Tilbakemeldingene viser at de endringene som er gjort er små. 

 
Helgelandssykehuset HF  
o Informasjon til pasienter og pårørende: Delvis ivaretatt gjennom innkallingsbrev. Noe 

varierende fra avdeling til avdeling.  
o Tilrettelegging for bruk av offentlige transportmidler: Ikke endret.  
o Parkering og gebyr til pasienter: Det er kun noen av plassene på Mo som er 

avgiftsbelagt. Der frafalles gebyr, dersom det bekreftes fra sykehuset at pasienten ikke 
er å laste. For øvrig er det avgiftsfri parkering, og dedikerte plasser til pasienter, 
besøkende, handikappede osv.  

o Parkeringsutvalg: Det er ikke opprettet ved Helgelandssykehuset HF. 

side 71



 
 
Nordlandssykehuset HF  
o Informasjon til pasienter og pårørende: Informasjon gjennom pasientbrosjyre og 

skilting. 
o Tilrettelegging for bruk av offentlige transportmidler: Det er godt tilrettelagt for bruk 

av offentlig transport i Bodø. NLSH har også en egen parkeringssak under utredning 
hvor dette momentet behandles i forhold til ansatte og stimulering til bruk av offentlig 
transportmidler. 

o Parkering og gebyr til pasienter: I henhold til egen sak om parkering i Bodø, vil 
automater bli skiftet, slik at pasienter unngår urettmessige gebyrer. Klager behandles 
av Bodø kommune som har kontrollfunksjonen. Det er offentlig skilting. 

o Parkeringsutvalg: Dette foreslås også i egen sak om parkering. 
 
Nordlandssykehuset HF melder for øvrig at for Bodø vil det, som følge av utbyggingen, bli 
løpende endringer i skilting og omfang av tilgjengelige plasser. Det er ikke endret 
bestemmelser ellers, men sykehuset arbeider med en sak, som nevnt i kulepunktene foran, 
hvor hovedtema er bedret kontroll med parkeringen og stimulering til offentlig 
kommunikasjon for å frigjøre parkeringsplasser til de som trenger mest. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har ikke foretatt seg noen endringer i forhold til 
det som ble rapportert i styresak 21-2009.  
 
Følgende informasjon om parkering ved UNN i forhold til protokollen fra foretaksmøtet 
gjelder: 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge i Breivika har få parkeringsplasser. Pasienter og pårørende 
oppfordres til å bruke offentlig transport. 
 
Det frarådes at pasienter som blir planlagt innskrevet har med egen bil til UNN. Det er ikke 
kapasitet til å ha bilen parkert. Har pasient med egen bil blir man henvist til gjesteparkeringen. 
Dersom det skjer en ikke-planlagt, eller ø-hjelpsinnleggelse, vil den respektive avdelingen 
kontakte de ansvarlige for parkeringen som deretter tilrettelegger for parkering av bilen. 
Gjester på pasienthotell har egen avgiftpliktig parkeringsordning. Det frarådes også her å ha 
med egen bil. 
 
Følgende grupper er fritatt for parkeringsavgift: 
o Blodgivere i forbindelse med blodgiving.  
o Politi og brannvesenet i tjeneste.  
o Drosjer i tjeneste.  
o Kollektivtransport. 
 
Pasienter og pårørende for øvrig anmodes om å benytte rutegående transport. I 
innkallingsbrev som avdelingene skriver til pasienter skal det gis beskjed om at pasienter ikke 
skal ta med egen bil ved innleggelse i UNN. Dette fordi UNN ikke har parkeringskapasitet for 
pasienter i tillegg til egne ansatte. De som likevel har med bil henvises til det offentlige 
parkeringsområdet. Det skjer likevel at pasient blir innlagt akutt. I slike tilfeller har UNN 
tidligere gitt en midlertidig parkeringstillatelse for den perioden som var aktuell. Dette kan 
fortsette mot å ha en bekreftelse fra avdelingen. 
 
UNN har hatt anbud ute på drift av automater og kontrollrunder for parkering Harstad og 
gjennomfører nå tilsvarende anbudsrunde i Tromsø. I Harstad er driften overtatt av Europark, 
men etablerte rutiner følges som tidligere. 
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Helse Finnmark HF 
Det gjort følgende endringer i parkeringsforhold:  
a. Betalingsordninger: De to sykehusene har ikke avgiftsparkering p.t., slik at det ikke 

har vært nødvendig å innføre egne ordninger for refusjon til pasienter som blir 
forsinket og derigjennom kan få parkeringsgebyr.  

b. God informasjon om parkeringsforhold og rettigheter: Det vurderes slik at pasienter er 
godt opplyst om parkeringsforhold. I forbindelse med overtagelse av oppgjør for 
Pasientreiser har vi informert mye om både reisemåter og rettigheter til refusjon.   

c. Antall plasser: Det er gjort en reduksjon på syv til åtte plasser ved Hammerfest 
sykehus i forbindelse med etablering av kontorrigg for Pasientreiser. Dette er 
håndterbart så langt vi kan bedømme, men ansatte kan helt klart ønske seg flere 
plasser til parkering ved Hammerfest sykehus. Fremfor alt burde parkering vært 
systematisert bedre. Ved Kirkenes sykehus er det relativt god tilgang på 
parkeringsarealer. 

d. Tilrettelegging for pasienter: Ordningen med å reservere parkeringsplasser for 
pasienter nær inngangen fortsetter. Pasienten får parkere nært inngang, får 
parkeringsbevis på den poliklinikken de skal til og legger dette beviset i bilen mens de 
er på sykehuset. I tillegg er det noen øremerkede handikapplasser rett ved inngang. 

e. Miljø- og klimatiltak: Sykehusene har formidlet informasjon til ansatte om kampanjen 
” Sykle til jobben”. En del benytter seg av dette. Sykehusene er plassert sentralt i byen 
i forhold til store boligkonsentrasjoner, slik at behovet for transport av ansatte i 
utgangspunktet er redusert. Det er etablert et busstilbud. Det er ikke gjort ytterligere 
forbedringer av dette i løpet av året. Helse Finnmark har god dialog både med 
vertskommuner og fylkeskommunen, slik at det er opprettet kanaler som kan brukes 
dersom vi ser behov for å få til vesentlige endringer i parkering/kommunikasjon. 
Etterspørselen etter kollektivtransport er lav for pasientgruppen. De fleste i målgruppa 
foretrekker bil fra dør-til-dør.  

f. Det er ikke opprettet partsammensatt eget parkeringsutvalg i eget helseforetak. De 
ansattes behov har vært kanalisert gjennom arbeidsmiljøutvalg på hvert sykehus, og 
pasientenes synspunkter har kommet via Brukerutvalget. Forholdene er relativt 
oversiktlige, slik at det ikke oppleves som noe problem med manglende samordning 
og helhetstenkning. Innholdet i et parkeringsutvalg er således ivaretatt innenfor 
eksisterende rådsstruktur istedenfor å opprette et eget utvalg. Dersom man skulle gå 
for eget utvalg ville det i Finnmark være naturlig å opprette separate utvalg for hvert 
sykehus. 

 
Konklusjon 
Helse Nord har tidligere fulgt opp foretaksprotokollen gjennom oppdragsdokumentene til HF-
ene for 2009. Det vises til vedtak i styresak 3-2009 Oppdragsdokument 2009 og styresak 21-
2009 Parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse Nord. Helse Nord vil følge opp punktene i 
protokollen fra foretaksmøtet med et brev til HF-ene, der vi ber om tilbakemelding i forhold 
til alle punkter innen 2. tertial 2010, slik at endelig rapportering kan skje som forutsatt pr 
utgangen av 2010. 
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Formål/sammendrag 
Denne saken orienterer om noen av hovedfunnene i SAMDATA for 2008, med hovedfokus 
på rapport om Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten. SAMDATA er omfattende og består i 
tillegg av egne sektorrapporter for somatisk spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern og 
rusbehandling. Innholdet i disse er ikke fullstendig dekket i denne saken.  
 
Det gis først en kort oppsummering av nasjonale utviklingstrekk innen somatikk, psykisk 
helsevern og rusomsorg før det fokuseres på forbruk av helsetjenester, 
personellsammensetning og til slutt kostnadseffektivitet innen somatisk virksomhet og 
arbeidsproduktivitet innen psykisk helse.  
 
Tabeller og figurer er gjengitt med tillatelse fra SAMDATA.  
 
SAMDATA 2008 konstaterer at Helse Nord fremdeles har høyt forbruk innen psykisk helse 
for barn og unge og av somatiske spesialisthelsetjenester sammenlignet med øvrige regioner. 
Dette samsvarer med behovskomponent i den nasjonale inntektsfordelingsmodellen.  
 
Helse Nord har fremdeles høyest kostnader per innbygger for den somatiske sektoren, men 
bruker lavest andel av kostnadene til somatiske spesialisthelsetjenester. Alle helseregionene 
viser reduksjon i kostnad per DRG-poeng (økt kostnadseffektivitet), men reduksjonen er 
sterkest i Helse Nord og Helse Sør-Øst.  
 
Produktivitetsindikatorer innen psykisk helse indikerer økt produktivitet i psykisk helsevern 
for barn og unge, og lavere produktivitet i psykisk helsevern for voksne.   
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
De årlige SAMDATA-rapportene publiserer styringsindikatorer og analyserer sentrale 
utviklingstrekk innen somatisk virksomhet, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Helsedirektoratet er oppdragsgiver for SAMDATA-prosjektet som utføres av 
SINTEF Helsetjenesteforskning. I løpet av sommer og høst 2009 har prosjektet avlevert en 
nøkkeltallsrapport for spesialisthelsetjenesten og sektorrapporter for henholdsvis somatisk 
spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern og rusbehandling.  
 
SAMDATA-prosjektet er en av flere aktører som publiserer statistikk for 
spesialisthelsetjenesten. Øvrige aktører er Statistisk Sentralbyrå (SSB), Norsk Pasientregister 
og Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS). Det er samarbeid mellom aktørene, 
men ulike analyseformål og avgrensninger av virksomheten medfører at avvik i tall mellom 
aktørene forekommer.  
 
SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten presenterer indikatorer for ressursinnsats, 
bruk og ressursutnyttelse for spesialisthelsetjenesten i Norge. Noen fakta for utvikling i 
perioden 2003-2008: 
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1. Det har vært en realkostnadsvekst på 13,5 % i spesialisthelsetjenesten (korrigert for 

tilføringen av nye oppgaver i løpet av perioden, avskrivninger ikke inkludert).  
2. Veksten avtok noe i 2008 (+1,6 % realvekst), noe som er lavere enn for tidligere år i 

perioden 2003-2008. Dette gjelder både innen somatikk og psykisk helsevern. 
Kostnadsveksten fra 2007 til 2008 er størst for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3. Det har vært lavere kostnadsvekst innen psykisk helsevern enn i somatisk virksomhet for 
3 av 4 regioner fra 2007-2008, herunder Helse Nord. Dette avviker fra egne 
rapporteringer. 

4. Kostnader per innbygger hadde en realvekst på 8,3 % fra 2003-2008. Helse Nord har hatt 
en realvekst på 12 %.  Helse Nord har høyest kostnader per innbygger for den somatiske 
sektoren, men bruker lavest andel av kostnadene til somatiske spesialisthelsetjenester. 
Dette har sammenheng med at Helse Nord bruker en større andel av kostnadene på 
prehospitale tjenester.  

5. I løpet av femårsperioden fra 2003 til 2008 har samtlige helseregioner hatt en vekst i 
bruken av somatiske spesialisthelsetjenester. Veksten har imidlertid ikke vært like sterk i 
alle regionene.  

6. Innen somatikk er nivå for bruken av døgnopphold og polikliniske konsultasjoner høyere i 
Helse Nord enn i øvrige regioner hvert år i perioden 2003 til 2008, mens regionen relativt 
sett har noe lavere rater for dagopphold.  

7. Det har vært en nedgang i personellårsverk på 0,2 %, ved somatiske sykehus i 
spesialisthelsetjenesten fra 2007 til 2008. Helse Nord har en nedgang på 2,5 %.  

8. Korrigert for prisvekst og systemtekniske endringer var det en nedgang på 1,7 % i 
gjennomsnittlig behandlingskostnad ved de somatiske sykehusene fra 2007 til 2008. Alle 
helseregionene viser økt kostnadseffektivitet, men sterkest økning i Helse Sør-Øst og 
Helse Nord.  

9. Aktivitetsveksten i psykisk helsevern har vært større enn for somatisk virksomhet fra 2003 
til 2008. 

10. Det samlede antall sykehusopphold i somatisk virksomhet i Norge økte med 3,2 % fra 
2007 til 2008. Dagopphold økte med 6,2 %, mens døgnopphold økte med 1,3 %. 
Polikliniske konsultasjoner økte med 2,6 %. I Helse Nord var veksten i antall DRG-poeng 
betydelig større enn nasjonalt måltall om vekst på 1,5 %.  

11. Målt i prosent har økningen av fagårsverk for psykisk helsevern vært betydelig større enn 
i somatisk virksomhet. Målt i absolutte tall er veksten sterkest i somatisk virksomhet. 

12. Helse Nord og Helse Sør-Øst har nådd målet om å nå 5 % av barn og unge. Nasjonalt fikk 
4,8 % av barne- og ungdomsbefolkningen i Norge et behandlingstilbud i 2008  

 
Forbruk av spesialisthelsetjenester 
Forbruk av spesialisthelsetjenester varierer mellom ulike geografiske områder. Dette antas 
både å ha sammenheng med tilbudet som gis og ulike geografisk betingede behov for 
helsetjenester. I perioden 2003-2008 har samtlige regioner hatt en forbruksvekst innen 
somatiske spesialisthelsetjenester, men veksten har vært ulik mellom regionene. Helse Nord 
har som tidligere år høyere forbruksrater innen døgnopphold og polikliniske konsultasjoner, 
mens vi har noe lavere rater for dagopphold sammenlignet med øvrige regioner. Dette gjelder 
samtlige år fra 2003 til 2008.   
 
Ett hovedfunn i SAMDATA er at geografiske forskjeller i bruk av somatiske 
spesialisthelsetjenester i regioner og helseforetaksområder i stor grad samsvarer med 
forskjeller i det beregnede behovet for tjenester. Beregnet behov er relatert til behovskriterier i 
nasjonal inntektsfordelingsmodell.  
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Innen psykisk helse for voksne har Helse Nord høyere forbruksrater innen døgnbehandling, 
mens poliklinisk behandling er omtrent på landsgjennomsnittet. Innen antall behandlede 
pasienter og antall konsultasjoner innen barne- og ungdomspsykiatrien er ratene betydelig 
høyere enn landsgjennomsnittet. I Helse Nord fikk 6,8 % av barne- og ungdomsbefolkningen 
i Norge et behandlingstilbud i 2008 (nasjonalt mål om minimum 5 %).  
 
Tabellen viser sammenligning av forbruksrater mellom regioner.  
 
Tabell fra SAMDATA:  
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Innen somatikk utmerker fremdeles Helgelandsområdet seg med høye forbruksrater. Området 
hadde den høyeste totalraten for behandlede pasienter i 2005 og har den høyeste raten for 
totalt antall opphold/konsultasjoner per 1 000 innbyggere i 2008.  
 
Tabell fra SAMDATA:  

 

 
 
Prioritering og oppfølging av aktivitetskrav  
En av konklusjonene til SAMDATA er at kostnadsutviklingen for tjenesteområdene på 
nasjonalt nivå er i henhold til ønsket prioritering for rusbehandling, men at bare ett av fire 
RHF (Helse Sør-Øst) innfrir kravet om større vekst innen psykisk helsevern enn for somatisk 
sektor fra 2007 til 2008.  
 
Helse Nord RHF har tidligere rapportert at kostnader til psykisk helsevern har vært marginalt 
større enn innen somatisk virksomhet, altså motsatt av SAMDATAs konklusjoner. Avvikende 
vurdering sammenlignet med SAMDATA skyldes blant annet at SAMDATA vurderer 
veksten eksklusive avskrivningskostnader, mens dette inngår i Helse Nords rapporterte tall. 
SAMDATA foretar i tillegg ytterligere vasking av data.      
 
SAMDATA konkluderer med at Helse Nord i 2008 hadde en aktivitetsvekst i somatikk som 
var betydelig høyere enn forutsatt. Dette er relatert til at antall DRG-poeng økte med 2,9 % og 
at antall polikliniske konsultasjoner økte med 3,3 % fra 2007 til 2008. Ressursrammen som 
ble stilt til rådighet i oppdragsdokumentet for 2008 la til rette for en generell vekst i 
pasientbehandlingen med 1 ½ pst. fra 2007 til 2008. Veksten kunne imidlertid fordele seg 
ulikt innenfor forskjellige behandlingsområder, og skulle måles i forhold til eiers prognose for 
aktivitetsnivå i 2007. Det ble videre presisert at veksten gjelder behandling som er omfattet av 
de aktivitetsbaserte tilskuddsordningene (Innsatsstyrt finansiering og Refusjon poliklinisk 
virksomhet ved sykehus mv.), så vel som behandling som i all hovedsak finansieres av 
basisbevilgningen (f.eks. rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelavhengige). 
 
Helse Nord hadde i 2008 en spesiell utvikling ved at antall DRG-poeng økte med 2,9 %, mens 
antall heldøgnsopphold ble redusert med 2,2 %. DRG-indeks for heldøgnsoppholdene økte 
følgelig fra 1,06 til 1,10 noe som betyr at pasientbehandlingen var mer ressurskrevende i 
2008. Dagoppholdene i Helse Nord økte med 9 % og i sum økte antall opphold med 1,8 %, 
altså betydelig lavere enn veksten i DRG-poeng. Disse forhold nyanserer bildet noe. Helse 
Nord har i perioden realisert aktivitet innenfor eiers overslagsbevilgning.  
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Utvikling av fagårsverk  
SAMDATA benytter en annen årsverksdefinisjon enn Helse Nord. Helse Nord benytter 
gjennomsnittstall for året, mens SAMDATA benytter punkttall per 31. desember gjeldende 
driftsår. Videre er sum antall heltidsansatte pluss antall deltidsansatte omregnet til 
heltidsansatte etter stillingsbrøk. Stillinger som utgjør mer enn 100 % stilling fast regnes som 
en heltidsstilling, dvs at overtid og utvidet arbeidstid er utelatt i SAMDATA.  
 
Et av SAMDATAs hovedfunn for Helse Nord er at antall fagårsverk i perioden 2003-2008 har 
økt mer markant i psykisk helsevern enn i somatisk virksomhet. Til tross for at Helse Nord i 
utgangspunktet hadde de høyeste ratene, har regionen hatt en betydelig større prosentvis vekst 
enn de øvrige regionene.  
 
Tabell fra SAMDATA:  

 

 
 
Figur fra SAMDATA:  
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Fra 2007 til 2008 har det vært en mindre nedgang i årsverk ved somatiske sykehus i 
spesialisthelsetjenesten nasjonalt (-130 årsverk, 0,2 %). Antall legeårsverk har økt med 2,5 %, 
mens sykepleier- og hjelpepleierårsverk har gått ned med henholdsvis 1,6 og 8,6 %. Samtidig 
har det vært en kraftig økning i personellkategorien ”annet pasientrettet arbeid” (+415 
årsverk, 25 %) Dette skyldes i stor grad endret registreringspraksis og endring i kategoriene 
må ses i sammenheng.  
 
I somatisk virksomhet i Helse Nord har prosentvis vekst i antall fagårsverk vært lavere enn i 
de øvrige regionene. Legeårsverk er økt med 0,8 %, mens sykepleiere (-1 %), hjelpepleiere (-
1 %), annet behandlingspersonell (-3 %) og personell i annet behandlingsrettet arbeid (-1 %) 
viser reduksjon. I sum er årsverkene innen somatisk virksomhet i Helse Nord redusert med 
2,5 % fra 2007 til 2008.  
 
Tabell basert på tall fra SAMDATA:  

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Helgelandssykehuset 115 121 313 324 74 72 84 85 12 12 96 101 97 98 791 813
Nordlandssykehuset 241 236 729 697 156 139 204 194 44 41 210 218 129 123 1713 1648
UNN 565 568 1420 1386 270 260 457 440 420 421 448 393 377 367 3957 3835
Helse Finnmark 92 94 325 353 83 72 63 68 17 15 146 119 91 80 817 801
Helse Nord 1013 1021 2788 2759 583 543 808 787 493 489 900 831 694 668 7273 7092

Årsverk somatikk
Sum årsverk Leger Sykepleiere Hjelpepleiere Annet beh. Pers Adm/kont Service/driftPers. i annet pas.rett arb.

 
 
Helse Nord har flere årsverk per 1000 innbygger innenfor personellgruppene relatert til 
pasientrettet arbeid. Dette må ses i sammenheng med sykehusforbruket. Innen Administrasjon 
og Service er Helse Nord omtrent på samme nivå som øvrige regioner.    
 
Tabell fra SAMDATA:  

 
 
Kostnadseffektivitet i somatisk virksomhet   
Kostnadseffektivitet i somatisk virksomhet måles gjerne gjennom driftskostnader per 
korrigerte opphold (DRG-poeng).  
 
Gjennomsnittlige kostnader per DRG-poeng (eksklusive avskrivninger) hadde en realnedgang 
på 0,9 % fra 2007 til 2008. Når en tar hensyn til systemtekniske endringer i DRG-systemet 
var nedgangen 1,7 %.  
 
Alle regioner viser en reduksjon i gjennomsnittskostnadene. Reduksjonen i kostnadsnivå 
var størst i Helse Sør-Øst og Helse Nord. Helse Nord hadde en reduksjon på 2,2 % (korrigert 
for systemtekniske endringer) og på 2,9 % når avskrivninger inkluderes.  
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Tabell fra SAMDATA:  

 
 
Helse Nord har fremdeles et kostnadsnivå innen somatisk virksomhet som er 13 % høyere enn 
landsgjennomsnittet. Helse Vest og Helse Sør-Øst driver mest kostnadseffektivt. Av Helse 
Nords samlede driftskostnader i 2008 (11,54 mrd kr) er det ca 43 % (4,96 mrd) som inngår i 
grunnlaget for vurdering av effektivitet i somatikken. Dette innebærer at 1 % bedre 
kostnadseffektivitet tilsvarer om lag 50 mill kr.   
 
I Helse Nord viser Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset økt 
kostnadseffektivitet, mens Helgelandssykehuset har en økning i kostnader per DRG-poeng.  
Alle helseforetakene i Helse Nord har et kostnadsnivå som ligger over landsgjennomsnittet.   
 
Tabell fra SAMDATA:  
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Som tidligere år øker kostnadene per liggedag i alle regioner. Vridning av 
behandlingsaktivitet til dagbehandling og reduserte liggetider for heldøgnspasienter bidrar til 
dette.  
 
Arbeidsproduktivitet psykisk helse  
Produktivitet innen psykisk helse måles gjennom antall konsultasjoner/tiltak per 
behandlerårsverk. Innen voksenpsykiatrien viser tallene at antall konsultasjoner per årsverk er 
redusert i Helse Nord. Nedgangen gjelder i all hovedsak Universitetssykehuset Nord-Norge. 
Dette tyder på fallende produktivitet og/eller at lavere andel av fagårsverkene benyttes i 
direkte pasientbehandling.  Helgelandssykehuset og Helse Finnmark viser økt produktivitet, 
mens Nordlandssykehuset har en mindre nedgang.  

 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge hadde Helse Nord og Helse Vest størst økning i 
pasienter per fagårsverk. Helse Nord har også en betydelig økning (+15 %) i antall tiltak per 
fagårsverk.  

side 82



 
 
Tallene indikerer en betydelig økning av produktivitet i Helse Nord i 2008, noe som også 
bidrar til at flere pasienter fikk behandling.  

 
 
Antall tiltak per fagårsverk økte i alle helseforetakene i Helse Nord. Antall pasienter per 
fagårsverk varierer fra 27 i Helse Finnmark til 39 ved Nordlandssykehuset.  
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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.  



 
 
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



 
 
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.  



 
 
• 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. 



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. 



 
 
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.  



 
 
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

Nominelt indikerer økningen i ventetid fra 2. tertial 2008 til 2. tertial 2009 en underkapasitet 
på knapt én 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.  

 
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  
Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2008 til 2011 fremgår av tabellen ovenfor, 
og for perioden sett under ett utgjør den 3,8 prosent3

 
.  

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.   

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



 
 
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: 



 
 
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. 



 
 
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. 



 
 

Gjennomsnittlig ventetid til behandling
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105

86
79 75

120
111

89
99

0

20

40

60

80

100

120

140

2. tertial 2006 2. tertial 2007 2. tertial 2008 2. tertial 2009

Rett til nødv. helsehj.
Ikke rett til nødv. helsehj.

 
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. 



 
 
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. 



 
 
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 
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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. 



 
 
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.  
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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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