
 

 

  

 
 

Møtedato: 20. oktober 2010    
Arkivnr.: 2010/242-70/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 13.10.2010 
 
 
Styresak 108-2010 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, oppfølging av styresak 
60-2009/3 og styresak 56-2010 – rammeverk for en helhetlig plan 
o Avklaring av dato for ekstraordinært styremøte  
o Innhold i saken 

3. Sykefravær i Helse Nord – gjennomførte tiltak og deres effekt,  
oppfølging av styresak 26-2010/3 

4. Evaluering av pasientreiser 2004-2009 – tilbakemelding til Helse- og 
omsorgsdepartementet  
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5, 1. ledd. 

5. Intern effektivisering av sykehus – rapport fra alle regionale helseforetak til  
Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5. 

6. Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-2010 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. oktober 2010 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 



 

  

 
 

Møtedato: 20. oktober 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Langeland, 75 51 29 60  Dato: 13.10.2010 
 
 
Styresak 108-2010/3 Sykefravær i Helse Nord – gjennomførte  

tiltak og deres effekt, oppfølging av  
styresak 26-2010/3 

 
 
Innledning/bakgrunn 
I forbindelse med behandlingen av styresak 26-2010/3 Sykefravær i Helse Nord - informasjon 
ba styret om følgende:  
 
AD bes om å komme tilbake med en styresak med informasjon om de forskjellige tiltakene som 
er gjennomført i foretaksgruppen og deres effekt. I tillegg bes om en orientering om 
kommuner og bedrifter som har lykkes med reduksjon av sykefraværet og deres tiltak. En slik 
styresak fremmes i løpet av høsten 2010. 
 
Denne styresaken fremmes fordi det er viktig å sette søkelyset på hvordan Helse Nord på best 
mulig måte kan redusere sykefraværet. For å kunne gjøre det, må man vite hva slags fravær 
man har og hvilke tiltak som kan settes inn for å redusere ulike typer av fravær. 
 
Saken skal gi informasjon om hvilke tiltak det enkelte foretak har gjennomført, og deres 
effekt. I tillegg trekkes frem en del kommuner/ bedrifter og forskning som eksempler på 
hvordan man kan lykkes i arbeidet. 
 
Kvalitet 
Helse Nord er en stor organisasjon som utfører komplekse oppgaver. Dette krever god 
kompetanse hos hver enkelt medarbeider og i de ulike avdelinger/klinikker. Et høyt 
sykefravær kan føre til at kvaliteten i de tjenestene som utøves hver dag blir lavere enn ved et 
lavt fravær. Ved sykefravær må man ofte leie inn personell. Dette medfører samlet sett at man 
bygger opp kompetanse utenfor den faste organisasjonen. Et lavt sykefravær fremmer 
arbeidsglede og livskvalitet. 
 
Trygghet 
Ved Helse Nords arbeidsenheter er gode rutiner og et godt samarbeid mellom dyktige 
medarbeidere viktig. Ved sykefravær blir de man er vant til å samhandle med borte, og det 
kommer inn andre medarbeidere. Eller at de sykemeldte ikke blir erstattet. Dette kan skape en 
situasjon hvor medarbeiderne føler seg mindre trygge/bekvemme i jobbsituasjon, eller at 
resultatet ikke blir så bra som man skulle ønske. Hvis alle er til stede, skaper det 
forutsigbarhet og sterkere relasjoner. Dette igjen gir trygghet. 
 
Hver og en skal også ha trygghet for at man har et trygt og godt arbeidsmiljø, at man blir 
ivaretatt enten man er på jobb eller er syk. 
 



Respekt 
På en arbeidsplass er det hektisk. Hverdagen der går sin gang. Man trer inn i miljøet og er en 
del av det. Straks man blir sykemeldt, risikerer man å havne på utsiden. Det er på jobben man 
treffer sine kollegaer. Det er her man får informasjon. Det er også her man bruker sin 
kompetanse. Å bli ”glemt” er et tap for de aller fleste. Å ikke bli sett, selv om man ikke er til 
stede på arbeidsplassen gjør at det tar lengre tid å komme tilbake. Å ha nær og god kontakt 
også i en sykefraværsperiode er viktig. Det er respekt for medarbeideren. 
 
Tiltak og effekt av disse ved foretakene i Helse Nord 
 
Helse Finnmark HF 
• Nærværsprosjekt er gjennomført av en tverrfaglig gruppe i helseforetaket med fokus på 

enkeltavdelinger med høyt sykefravær.  
• I samarbeid med ledere, verneombud og tillitsvalgte ble det utviklet et metodisk opplegg 

for utarbeidelse av konkret handlingsplan.  
• Målsetting har vært å utvikle verktøy for å nå øket grad av nærvær. 
 

Effekt: Redusert sykefravær i de avdelinger metoden har vært brukt.  
 
• Opplæring i IA-arbeid av ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste med jevnlig opplæring fra 

NAV. 
 

Effekt: Økt bruk av tilrettelegging og tilskudd for tilrettelegging har gitt redusert 
sykefravær. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
• Opplæring av ledere, tillitsvalgte, verneombud og medlemmer i kvalitet og 

arbeidsmiljøgrupper og ansatte.  
• Tilbud om konflikthåndtering.  
• Lederstøtte i oppfølgingssaker. 
• Tett samarbeid med NAV i sykefraværsoppfølging. 
• Deltakelse i ”I bedrift”, gjennomført medarbeiderundersøkelser, samt oppfølging av 

arbeidstilsynets kampanje GodVakt. 
 
Effekt: Sykefraværet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er i første halvår av 2010 
redusert med 1,6 %. Langtidsfraværet er i denne perioden redusert med 1,5 %. Med unntak av 
to klinikker har samtlige klinikker/senter redusert sitt sykefravær.   
 
Oversikt over UNN’s sykefravær viser en betydelig nedgang i fravær > 56 dager blant ansatte 
61-70 år. 
 
Nordlandssykehuset HF 
• Stilling som IA-konsulent ved personalavdelingen siden medio 2003 
• Samarbeid med ekstern bedriftshelsetjeneste siden 2001 m/årlige handlingsplaner  
• Løpende oppfølgings- og planleggingsmøter med kontaktpersoner i NAV 
• Lederopplæring i forhold til intensjonene i IA- avtalen  
• Opplæring av ledere i rutiner for oppfølging av sykemeldte 
• Månedlig informasjon om sykefraværsutviklingen til ledere 



• Løpende rådgiving/samarbeid mellom IA-konsulent og lokale ledere. I vanskelige 
oppfølgingssaker deltar også personalsjef/annen leder i personalavdelingen. 

• Treningsprosjekt for utvalgte grupper 
• Arbeidsmiljøkartlegginger 
• Arbeidsplasskartlegging i forhold til utstyr, arbeidsstillinger m.v. 
• Nettverksdeltakelse sammen med andre bedrifter 
• Deltakelse i opplæringstiltak/IA-rettede konferanser 
• Deltakelse i prosjekt Arbeidsglede 
• Deltakelse i forskningsprosjekt i regi av Toppidrettssentret (2010) 
 
Effekt:  
- God oppfølgingen av sykemeldte, herunder kontakt mellom de ansatte og lederne, har hatt 

virkning i arbeidet med å få til nedgang i både langtidsfraværet og det totale sykefraværet. 
- Arbeidsplasskartleggingene bidrar til å motvirke belastningsplager. 
- Informasjon og opplæring av ledere er et viktig tiltak for å få sykefraværet ned/sykemeldte 

tilbake i jobb. 
- Godt samarbeid med NAV, fastleger og bedriftshelsetjenesten virker forebyggende i 

forhold til langtidsfravær.  
 
Helgelandssykehuset HF 
• Kartlegging/oppfølging av ledere for avd. med høyt fravær i regi av Personell- og 

organisasjonsavdeling.  
• Fraværssaker behandles i HAMU.  
• Ny avtale om bedriftshelestjeneste.  
• Opplæring og informasjon om sykefraværsarbeid og stort fokus på rutiner i dette arbeidet.   
• Oppfølging av sykemeldte og ny IA-avtale er temaer i ledermøter.  
• Intensiv oppfølging av ledere med høyt sykefravær i samarbeid mellom Personal- og 

organisasjon, enhetene BHT (bedriftshelsetjeneste)og NAV.  
• Implementering av ressursbank. 
 
Effekt: 
- Bedre oversikt over oppfølging og problemstillinger knyttet til oppfølgingsarbeid.  
- God avklaring av fraværssaker, tidlig funksjonsvurdering og 

tiltaksplanlegging/tilrettelegging.  
- God informasjon til lederne og intensivert oppfølging av sykemeldte fra et tidlig 

tidspunkt. 
- Høyt fokus på sykefraværsoppfølging i hele organisasjonen. Bedre støtte til ledere i 

fraværsarbeidet. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
• Sykefravær satt på dagsordenen.  
• "Trivsel og arbeidsglede" er fast sak hvert styremøte.  
• Styresaker har økt bevisstheten om dette betydelig i hele organisasjonen og gir næring til 

alle organisasjonsledd og til hver enkelts bidrag til å skape og opprettholde et godt 
arbeidsmiljø. 

• HMS-arbeidet er organisert gjennom apotekenes samarbeidsutvalg.  
• Følger IA-avtalen og vektlegger god og tett dialog med sykemeldte.  
• Sykefraværet er betydelig redusert fra 9,2 % hittil i fjor til 3,5 % hittil i år.  
 



Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF har hittil i år et sykefravær på 0,7 %. Det har i 2010 ikke vært gjennomført 
særskilte tiltak. 
 
Helse Nord IKT 
• Årlig informasjonsmøte/kursing av alle ledere i Helse Nord IKT i sykefraværsoppfølging 
• Oppfølging i henhold til IA-avtalen 
• Årlige vernerunder på alle elleve lokasjonene v/personalrådgiver og verneombud, ev. 

hovedverneombud med ev. oppfølging 
• Rapportering og oppfølging av sykefraværsrapportering 
 
Effekt: 
- Helse Nord IKT mener at tiltakene har ført til bedre oppfølging av sykemeldte og at 

ansatte kommer raskere tilbake i jobb igjen/raskere tilbakeføring. 
 
Kommuner/bedrifter som har lykkes i å redusere sykefraværet og deres tiltak 
Det er i denne saken sett på kommuner/bedrifter som har lykkes i sykefraværsarbeidet. I 
tillegg har vi sett på internasjonal forskning som understøtter/bekrefter de tiltak som disse 
kommuner/bedrifter har lykkes med. Det er redegjort mer detaljert for dette i saksutredningen. 
Her nevnes kort de tiltak som er gjennomgående i disse virksomheter: 
- Satsing og prioritering på ledernivå 
- Kartlegging og systematisk langsiktig arbeid 
- Aktivt medarbeiderskap 
- Oppfølging av sykemeldte 
- Forebyggende arbeid 
- Kompetanseheving 
- Verdier 
 
Oppsummering  
Helse Nord har hittil i år hatt en svært gledelig utvikling i sykefraværet sammenlignet med 
samme periode i fjor. Helsefooretakene har arbeidet godt, spesielt med Arbeidstilsynets 
oppfølgingstilsyn GodVakt. Det foregår utstrakt opplæring av ledere, verneombud, 
tillitsvalgte og ansatte. Her kan fortrinnsvis opplæring på ny IA-avtale trekkes frem. 
 
I arbeidet med å redusere sykefraværet er det avgjørende å være klar over at sykefravær er 
sammensatt, og at de ulike fravær har ulike tiltak.  
 
 
 
Vedlegg:  Saksutredning 



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 13.10.2010  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Knut Langeland, tlf. 75 51 29 60 
 

 

SAKSUTREDNING SYKEFRAVÆR I HELSE NORD – TILTAK OG EFFEKT 
 

Møtedato: 20. oktober 2010 

 
Formål 
I forbindelse med behandlingen av styresak 26-2010/3 Sykefravær i Helse Nord - informasjon ba 
styret om følgende:  
 
AD bes om å komme tilbake med en styresak med informasjon om de forskjellige tiltakene som er 
gjennomført i foretaksgruppen og deres effekt. I tillegg bes om en orientering om kommuner og 
bedrifter som har lykkes med reduksjon av sykefraværet og deres tiltak. En slik styresak fremmes i 
løpet av høsten 2010. 
 
Denne styresaken fremmes fordi det er viktig å sette søkelyset på hvordan Helse Nord på best mulig 
måte kan redusere sykefraværet. For å kunne gjøre det, må man vite hva slags fravær man har og 
hvilke tiltak som kan settes inn for å redusere ulike typer av fravær. 
Saken skal gi en informasjon om hvilke tiltak det enkelte foretak har gjennomført, og deres effekt. I 
tillegg trekkes frem en del kommuner/ bedrifter og forskning som eksempler på hvordan man kan 
lykkes i arbeidet. Saken bygger på Helse Nord sine verdier; kvalitet, trygghet og respekt på en slik 
måte;  
 
Kvalitet 
Helse Nord er en stor organisasjon som utfører komplekse oppgaver. Dette krever god kompetanse 
hos hver enkelt medarbeider og i de ulike avdelinger/klinikker. Et høyt sykefravær kan føre til at 
kvaliteten i de tjenestene som utøves hver dag blir lavere enn ved et lavt fravær. Ved sykefravær må 
man ofte leie inn personell. Dette medfører samlet sett at man bygger opp kompetanse utenfor den 
faste organisasjonen. Et lavt sykefravær fremmer arbeidsglede og livskvalitet. 
 
Trygghet 
Ved Helse Nords arbeidsenheter er gode rutiner og et godt samarbeid mellom dyktige medarbeidere 
viktig. Ved sykefravær blir de man er vant til å samhandle med borte, og det kommer inn andre 
medarbeidere. Eller at de sykemeldte ikke blir erstattet. Dette kan skape en situasjon hvor 
medarbeiderne føler seg mindre trygge/bekvemme i jobbsituasjon, eller at resultatet ikke blir så bra 
som man skulle ønske. Hvis alle er til stede, skaper det forutsigbarhet og sterkere relasjoner. Dette 
igjen gir trygghet. 
 
Hver og en skal også ha trygghet for at man har et trygt og godt arbeidsmiljø, at man blir ivaretatt 
enten man er på jobb eller er syk. 
 
Respekt 
På en arbeidsplass er det hektisk. Hverdagen der går sin gang. Man trer inn i miljøet og er en del av 
det. Straks man blir sykemeldt, risikerer man å havne på utsiden. Det er på jobben man treffer sine 
kollegaer. Det er her man får informasjon. Det er også her man bruker sin kompetanse. Å bli 
”glemt” er et tap for de aller fleste. Å ikke bli sett, selv om man ikke er til stede på arbeidsplassen 
gjør at det tar lengre tid å komme tilbake. Å ha nær og god kontakt også i en sykefraværsperiode er 
viktig. Det er respekt for medarbeideren. 
 
  



Bakgrunn/fakta 
 
Tabellen nedenfor viser sykefravær samlet for perioden januar til juli, sammenlignet med samme 
periode i 2009. Det er reduksjon i alle typer fravær, men spesielt innen langtidsfravær. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrammet under viser noe av den samme utviklingen, men for en lengre periode. Målingene er 
gjort i forhold til antall sykefraværsdager i hele Helse Nord pr måned fra januar 2008 til og med juli 
2010.  
Diagrammet viser at man under og i etterkant av utbruddet av Influensa A (H1N1), fikk en markant 
økning i nærvær. Videre kan man se at det er et rimelig likt mønster hvert år. 
 

 
 
 
Tiltak og effekt av disse ved foretakene i Helse Nord 
 
Helse Finnmark HF 
 
Tiltak 1: Nærværsprosjekt i Helse Finnmark HF 
Prosjektet har i korte trekk gått ut på å opprette en tverrfaglig gruppe i foretaket, der en også har 
samarbeidet tett med NAV Arbeidslivssenter. Gruppen har konsentrert innsatsen direkte mot 
enkeltavdelinger med et høyt sykefravær over tid. Dette gjennom kontakt med ledere, verneombud 
og tillitsvalgte ved avdelingen, før en har bistått ved prosesser der hele avdelinger har fulgt et eget 
metodisk opplegg for å utarbeide en handlingsplan for å forebygge sykefravær. 
 
Målet med prosjektet var å utvikle et enkelt eget verktøy som Helse Finnmark kunne benytte for å 
nå prosjektets formål - nemlig økt grad av nærvær. 
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Totalt 
fravær 

Fravær 
over 56 
dager 

Fravær 
under 56 

dager 

Fravær 
under 16 

dager 
Helgelandssykehuset HF 8,7% 4,8% 3,9% 2,0 % 7,9% 4,5% 3,4% 1,7 % 

Nordlandssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,3% 2,2 % 8,3% 4,0% 4,3% 2,2 % 

Universitetssykehuset HF 9,5% 5,0% 4,5% 2,6 % 8,2% 3,7% 4,5% 2,5 % 

Helse Finnmark HF 8,9% 4,5% 4,4% 2,4 % 8,7% 4,3% 4,4% 2,5 % 

Sykehusapotek Nord HF 9,2% 5,0% 4,2% 2,2 % 3,5% 0,6% 3,0% 1,8 % 

Helse Nord IKT 4,7% 2,1% 2,6% 1,6 % 4,8% 2,2% 2,5% 1,7 % 

Helse Nord RHF 2,6% 1,1% 1,5% 0,8 % 0,7% 0,2% 0,5% 0,3 % 

SUM Helse Nord 9,2% 4,8% 4,4% 2,5 % 8,1% 3,8% 4,3% 2,4 % 



 
 
Verktøyet er nå ferdig utviklet og har fått følgende form: ”Mal for utarbeidelse av handlingsplaner 
for IA-arbeidet i avdelinger” (se vedlegg).  
 
Metoden har også blitt benyttet i sammenheng med kartlegginger i forbindelse med Arbeidstilynets 
pålegg gjennom God Vakt!-kampanjen gitt i september 2009. 
 
Effekt av tiltak 1: 
Avdelingene som har forsøkt metoden, men med bistand, har sett synkende tall for sykefravær. 
Man mener også prosjektet har gitt gode effekter på sykefraværstallene for Helse Finnmark HF. 
 
Tiltak 2: Opplæring i IA-arbeid  
Opplæring av ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste i IA-arbeidet. Kontaktpersoner ved NAV 
Arbeidslivssenter har jevnlig opplæringsdager ved fellesmøter, og ved de ulike enhetene i foretaket. 
Dette tiltaket har først og fremst hatt et særskilt fokus ved klinikk Kirkenes i fra og med januar 
2009. 
 
Effekt av tiltak 2:  
Økt bruk av tilretteleggingstilskudd. Oppgraderinger av utstyr (pasientløftere, hev-/senkbare bord, 
tilpassede stoler) er ment å gi effekt, utviklingen for klinikk Kirkenes’ tall for sykefravær har vært 
positive i perioden.  
Første halvår 2008: 10,3 prosent,  
Første halvår 2009: 7,4 prosent  
Første halvår 2010: 8,5 prosent. 
 
Systematisk opplæring ved klinikk Kirkenes ble initiert i første halvår 2009, og hadde større 
hyppighet i akkurat den perioden. En ser også at tallene for sykefravær var lave da. 
Det ble også utarbeidet en egen rutine/huskeliste for å søke om tilretteleggingstilskudd ved 
klinikken (se vedlegg). 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 
Tiltak 
• Opplæring og kurs for ledere, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer i Kvalitet og 

arbeidsmiljøgrupper (KVAM) og ansatte: 
- HMS og KVAM grunnkurs 
- sykefravær, IA og dialogsamtaler 
- grunnkurs i arbeid og psykisk helse 
- kommunikasjon 
- konfliktbehandling 
- sykefravær- /nærværsstatistikk 
- bistand og lederstøtte i enkeltsaker 
- fokus på nærværsfaktorer 

• Tilbud om konkret konfliktbehandling. 
• Lederstøtte i oppfølgingssaker. 
• Tett samarbeid med NAV lokalavdeling og NAV arbeidslivssenter i sykefraværsoppfølging, 

inkl lederstøtte. Faste møtepunkt avsatt ved UNN. 
• Strategisk arbeid, kompetanseheving og kurs sammen med NAV arbeidslivssenter. 
  



 
 
• Prosjekt rettet mot klinikk: ”Ekstra innsats i sykefraværsoppfølging”. Utvidet bistand fra NAV 

og HR: 
- informasjon og opplæring til ansatte og ledere 
- tettere oppfølging av ansatte 
- lederstøtte 
- bistand i dialog 1 møter 
- gjennomføring av dialog 2 møter 
- veiledning, bistand til avklaringer i sykefraværssaker for ledere.   
- tett samarbeid med NAV       

• Seniorpolitikk. I ordningen ligger nyttiggjøring av medarbeiders kunnskaper, tilrettelegging for 
å kunne beholde medarbeidere lengst mulig og attraksjonstiltak. 

• Deltakelse i ”I bedrift”. 
• UNN har gjennomført medarbeiderundersøkelser i om lag halvparten av klinikkene. 

Undersøkelsen har bla. spørsmål knyttet til sykefravær;  
- om jobbrelaterte forhold har vært medvirkende til medarbeidernes sykefravær  
- forventninger til oppfølging av nærmeste leder 
- om medarbeideren opplever at det jobbes aktivt for å holde sykefravær nede 

• Tiltaksarbeid til ”God vakt” bygger bla på resultater etter medarbeiderundersøkelser. Her 
meldes faktorer i forhold til ubalanse mellom oppgaver og ressurser i forhold til; 
- arbeidsbelastning 
- arbeidsutfordringer 
- rollekonflikt 
- sosialt samspill 
- sykefravær 

 
Effekt 
• Sykefraværet ved Universitetssykehuset Nord-Norge er i første halvår av 2010 redusert med 1,6 

%. Langtidsfraværet er i denne perioden redusert med 1,5 %. Med unntak av to klinikker har 
samtlige klinikker / senter redusert sitt sykefravær.   

• Oversikt over UNN’s sykefravær viser en betydelig nedgang i fravær > 56 dager blant ansatte 
61-70 år. Effekten av tiltak for seniorer kan være medvirkende årsak. 

• Det er vanskelig å si med sikkerhet hvilke tiltak som har gitt effekt. Vår oppfatning er at det er 
summen av flere tiltak og ikke minst det systematiske IA-arbeidet over tid som virker.  

• Resultater og målinger i Medarbeiderundersøkelse har trolig ført til at leder er blitt mer 
oppmerksom på og fått mer fokus på sykefraværsarbeidet. Det samme gjelder fokus på 
arbeidsmiljøet som både medarbeiderundersøkelse og tiltaksarbeid i forhold til ”God vakt” gir.  

• Opplæring og trygging av ledere er avgjørende for at de skal kunne følge opp sine medarbeidere 
på en god måte og nyttiggjøre seg virkemidler som finnes.  

• KVAM, tillitsvalgte og verneombuds medvirkning og involvering i arbeidsmiljø-, sykefraværs- 
og IA-arbeid mener vi har vært svært viktig i arbeidet med bedring av arbeidsmiljøet og 
reduksjon i sykefravær.  

• NAV’s medvirkning hjelper foretaket i arbeidet og utfordrer oss til å strekke oss ytterligere i 
arbeidet inkludert strategisk arbeid. 

• God statistikk over sykefravær og nærvær gir ledere bedre mulighet til å identifisere 
utfordringer vedr fravær i egen enhet. 

• Det samme gjelder rapportering av arbeidsrelatert egenmeldt fravær. 
 
  



 
 
Nordlandssykehuset HF 
 
Tiltak 
• Stilling som IA-konsulent ved personalavdelingen siden medio 2003 
• Samarbeid med ekstern bedriftshelsetjeneste siden 2001 m/ årlige handlingsplaner  
• Løpende oppfølgings- og planleggingsmøter med kontaktpersoner i NAV 
• Lederopplæring ift intensjonene i IA- avtalen  
• Opplæring av ledere i rutiner for oppfølging av sykemeldte 
• Månedtlig informasjon om sykefraværsutviklingen til ledere 
• Løpende rådgiving / samarbeid mellom IA-konsulent og lokale ledere. I vanskelige 

oppfølgingssaker deltar også personalsjef / annen leder i personalavdelingen 
• Treningsprosjekt for utvalgte grupper 
• Arbeidsmiljøkartlegginger 
• Arbeidsplasskartlegging ift utstyr, arbeidsstillinger m.v. 
• Nettverksdeltakelse sammen med andre bedrifter 
• Deltakelse i opplæringstiltak / IA-rettede konferanser 
• Deltakelse i prosjekt Arbeidsglede 
• Deltakelse i forskningsprosjekt i regi av Toppidrettssentret (2010) 
 
Effekt 
• Den løpende oppfølgingen av sykemeldte, herunder god og bevisst kontakt mellom de ansatte 

og lederne, synes å ha hatt best virkning i arbeidet med å få til nedgang i både langtids-fraværet 
og det totale sykefraværet. 

• Arbeidsplasskartleggingene bidrar til å motvirke belastningsplager. 
• Informasjon og opplæring av ledere er et viktig tiltak for å få sykefraværet ned / sykemeldte 

tilbake i jobb. 
• Godt samarbeid med NAV, fastleger og bedriftshelsetjenesten virker forebyggende ift 

langtidsfravær.  
• Oppsummert: Bevisst arbeid over tid har medført en gledelig nedgang i sykefraværet. 
 
Helgelandssykehuset HF 
 
Tiltak Ansvar Effekt 
Direkte kartlegging/ oppfølging av 
ledere for avd. med høyt fravær 

Personal og 
organisasjonsavdeling  
Foretak (PO) v/ HMS 
rådgiver 

Bedre oversikt over hvordan oppfølging 
skjer og hvilke problemstillinger som er 
knyttet til sykefraværsoppfølgingen 

Sak behandlet i HAMU  PO v/HMS rådgiver Høyeste AMU organ i Foretaket får 
større fokus på saken 

Foretak inngår ny avtale om BHT PO v/HMS rådgiver Avtale gir mer støtte til lederne i 
sykefraværsoppfølgingen 

Flere informasjonsrunder på 
sykehusenhetene med ny BHT.  

PO/BHT Direkte info til lederne om hva BHT kan 
hjelpe dem med – intensivert 
oppfølging av sykemeldte, fra et tidlig 
tidspunkt i fraværet. 

Info om sykefraværsarbeidet i 
foretaket på foretakstillitsvalgtmøte 

PO v/HMS rådgiver Holde fokus på sykefraværsoppfølging 
oppe og understreker viktigheten av 
dette arbeidet. 

Sykefraværsoppfølging og ny IA 
avtale som tema på ledermøter på 
enhetene. 

PO/ PO rådgivere 
enhetene, BHT 

Holde fokus på sykefraværsoppfølging 
oppe, og understreke viktigheten av 
tidlig oppfølging. 

  



 
 
Intensivering av oppfølgingen av 
ledere med høyt sykefravær i sine 
avdelinger. 

PO rådgivere 
enhetene, BHT, NAV 

Avklaring av vanskelige/ langvarige 
fraværssaker, tidlig funksjonsvurdering 
og tiltaksplanlegging/tilrettelegging  

Implementering ressursbank del 3 
på Helgelandssykehuset Rana 

PO rådgiver enheten, 
leder ressursbank 

Bedre oversikt over arbeidsoppgaver 
som kan brukes i utprøving og 
tilrettelegging. Tettere oppfølging av 
ledere med høy fraværsprosent  

 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykefraværsutviklingen i Sykehusapotek Nord viser en betydelig reduksjon i fraværsprosenten når 
man sammenligner perioden januar til juni i 2009 med januar til juni 2010, slik tabellen dere 
henviser til gjengir. Årsaken til dette, tiltakene og effekten av disse er komplementære, og kan 
beskrives slik: 
  
Årsaken til sykefraværsnedgangen skyldes til en viss grad tilfeldigheter i og med at 
langtidssykemeldte er blitt friske og har gjeninntrådt eller de har sluttet. Når det er så få ansatte vil 
enkeltpersoners fravær gi ganske tydelige utslag på prosenttallet.  
  
Av konkrete tiltak handler det om å sette sykefravær på dagsordenen. Måten det gjøres på er at vi 
snakker om tilstedeværelse, trivsel og arbeidsglede. Styret for Sykehusapotek Nord har som fast sak 
hvert styremøte "Trivsel og arbeidsglede" der direktøren må rapportere tilbake hva som skjer og 
gjøres for å få til dette. Effekten av styresaker om trivselskapende tiltak har økt bevisstheten om 
dette betydelig i hele organisasjonen og gir næring til alle organisasjonsledd og til hver enkelts 
bidrag til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø (trivsel) er en vesentlig 
årsak til lavt sykefravær. 
  
Foretaket har vitalisert HMS-organiseringen og tydeliggjort apotekenes samarbeidsutvalg (omtrent 
tilsvarende sykehusenes KVAM-grupper) og dermed forankret tema arbeidsmiljø der dette hører 
hjemme og sikres best påvirkning, dvs hos de ansatte selv og deres nærmeste ledere. 
  
Vi følger IA-systemet, men har avbyråkratisert saksbehandlingen. Det handler først og fremst om å 
bry seg og å komme i god dialog med den syke om hva begge partene i samarbeid kan utrette for 
evt tilrettelegging. Andre ganger handler det rett og slett om å bare vente til de blir friske igjen, det 
er ikke alltid arbeidsplassen har innflytelse på fraværet. Det finner man ut når man har tatt en prat. 
  
Vi har aktive apotek, dvs initiativrike ansatte har skapt engasjement om fysisk aktivitet på fritiden, 
frivillig konkurranse, fellesturer, individuelle turer med poeng og premieutdeling. God fysisk form 
forbygger helseplager og vantrivsel. 
  
Godt tilrettelagte kompetansehevingstiltak og muligheter for kurs gir faglig utvikling og 
motivasjon. 
 
Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF har siste halvår hatt et sykefravær på 0,7 %. Noe som er oppsiktsvekkende lavt. 
Det kan være ulike årsaker til dette. Små enheter kjennetegnes ofte ved at det er nær kontakt 
mellom ansatte, samt god tilgang på informasjon. 
 
I Helse Nord RHF gis det uttrykk for stor trivsel og høy arbeidsglede, til tross for at mange opplever 
svært hektiske dager. 
 
Ved en liten stab som denne, vil et langtidsfravær gjøre stort utslag. Slike fravær har ikke 
forekommet i 2010. Det har vært noe tidligere år. Som IA-bedrift har man da sørget for god 
oppfølging av medarbeiderne. 
  



 
 
Helse Nord IKT 
 
Tiltak 
• Årlig informasjonsmøte /kursing av alle ledere i HNIK i sykefraværsoppfølging 
• Oppfølging ihht IA-avtalen 
• Årlige vernerunder på alle 11 lokasjonene v/ personalrådgiver og VO evt.HVO, med evt. 

Oppfølging 
• Rapportering og oppfølging av sykefraværsrapportering 
 
Effekt 
• Helse Nord IKT mener at tiltakene har ført til bedre oppfølging av sykemeldte og at ansatte 

kommer raskere tilbake i jobb igjen/ raskere tilbakeføring. 
 
Tiltak og effekt av disse ved andre virksomheter 
Det gis her eksempler på kommuner/bedrifter som har lykkes i å redusere sykefraværet, og deres 
tiltak. I tillegg er det gjort en vurdering av fellestrekk i deres arbeid. 
 
Nesset kommune i Møre og Romsdal 
Sykefraværet som i 2004 var på over 10 prosent er nå nede i rundt 6 prosent. Kommunen hadde 
mye negativ omtale i media og et dårlig arbeidsmiljø. Dårlig omdømme, dårlig arbeidsmiljø og 
problemer med kvalitet på tjenester, forsterket hverandre. 
 
I 2006 tok rådmannen tak i situasjonen og samlet de ansatte til et kollegium som skulle dra i samme 
retning. Kommunen satte i gang arbeidet med å skape felles forståelse for kommunens utfordringer. 
Det ble i gangsatt et arbeid for å definere kommunens kjerneverdier. 
 
Man har fått på plass møteplasser som medarbeiderdager, personalutviklingskurs, dialogmøter, 
samarbeidsutvalg, samt nye rapporterings og informasjonsrutiner. 
 
Kommunen har fått et bevisst forhold til arbeidsgiverpolitikk, kompetanse, kvalitet, godt 
omdømme, godt arbeidsmiljø og god økonomi. 
 
I prosessen har man helt bevisst satset på medarbeiderskap for å involvere medarbeiderne og og å 
bevisstgjøre dem på deres rolle.  
 
Saltdal kommune i Nordland 
Kommunen har hatt lavt sykefravær i flere år. Med et prosjekt i hjemmetjenesten har sykefraværet 
gått ned enda et hakk. Involvering av alle, engasjement og entusiasme ligger bak.  
 
Saltdal kommune er med i Kvalitetskommuneprogrammet. Et særlig mål i denne satsingen er å 
redusere sykefraværet i kommunesektoren. Alle de 70 ansatte, sykepleiere, hjelpepleiere og 
hjemmehjelpere, har tidligere lært seg medarbeiderskap.  
 
De ansatte fikk i oppgave å svare på to spørsmål: 
• Hva er viktig for at du skal trives og ha lyst til å gå på jobb? 
• Hvordan ser det ut hos oss når vi har det bra? 
 
Basert på svarene, ble det pekt ut tre områder som man valgte å gå videre med. De tre områdene var 
godt arbeidsmiljø, nok folk på jobb og faglig vekst og utvikling. Fem arbeidsgrupper jobbet videre 
med spørsmål knyttet til disse områdene. Alle ansatte har deltatt i gruppearbeidet og fått muligheten 
til å arbeide med saker de selv er spesielt opptatt av.  
  



 
 
De utfordringene som har blitt tydeliggjort i gruppene har blitt presentert i plenum. Dette har bidratt 
til at alle føler et ansvar for å finne gode løsninger, økt samhold og trivsel. Prosjektet har skapt en 
arena der de ansatte kan snakke sammen om arbeidshverdagen.  
 
SAS Cargo 
Sykefraværet i SAS Cargo har gått ned med tre prosent de siste årene. Og fraværet fortsetter å 
synke. 
 
Selskapet begynte i 2000 i å ta tak i sykefraværet, og startet da med de langtidssykmeldte og de med 
høyt sykefravær. 
 
SAS Cargo tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv i 2003, og startet da en omfattende 
systematiseringsprosess for å redusere sykefraværet enda mer. 
 
Man begynte med å se på hva lederne trengte av verktøy og informasjon for å følge opp 
sykefraværet, og tok utgangspunkt i de rutinene man hadde og videreutviklet de systematisk. Alle 
ledere med personalansvar fikk en egen arbeidsperm.   
 
Det er en fysisk perm som alle kan ha i hylla på kontoret, men innholdet ligger også elektronisk 
tilgjengelig på intranettet. 
 
Arbeidspermen er et av flere nyttige verktøy som SAS Cargo bruker. Bedriften har også utarbeidet 
et såkalt flytskjema, som beskriver hvilke rutiner og tiltak som gjelder i ulike fraværssituasjoner. 
Her står alt om når ledere skal kontakte den sykmeldte, når det skal kalles inn til møte, i hvilke 
tilfeller man bør anbefale aktiv sykmelding og om det skal gjennomføres funksjonsvurdering eller 
tilbys tilrettelegging. 
 
Fokus, lederansvar og opplæring har vært nøklene til suksess med sykefraværsarbeidet. For å sikre 
at ingen mister fokus, skal alle lederne kalles inn til en test for å kvalitetssikre at alle kjenner IA-
rutinene, og at hver enkelt tar sin del av ansvaret. 
 
Aker Solutions 
I løpet av de siste sju årene er sykefraværet ved Aker Solutions i Egersund redusert med 40 prosent. 
Det satses bevisst på at alle ansatte skal holde seg friske. Ledelsen har ambisjoner om fortsatt 
reduksjoner. 
 
Aker Solutions Egersund satser mye på forebyggende tiltak. Samtidig får ansatte tett oppfølging om 
de blir syke. Bedriften har både lege, fysioterapeut og sykepleier. Bedriften hadde et sykefravær på 
4,3 prosent i fjor. Det er lagt ned systematisk innsats over tid. Alle er med på å dra lasset sammen. 
Det er et godt samarbeid. Det er god kommunikasjon og et godt innarbeidet tillitsforhold mellom 
ledere og andre ansatte. Bedriftshelsetjenesten har også en nøkkelrolle. I tillegg er det godt 
samarbeid med alle fagforeningene. Summen av det hele har gitt gode resultater. 
 
Selskapet bruker årlig rundt to millioner kroner på velferdstiltak for alle. Det dreier seg om alt fra at 
isbilen stikker innom med forsyning til alle på en varm sommerdag til faste treningstider på Puls og 
bedriftshytter. 
 
På det meste var det rundt 2.000 ansatte og innleide i arbeid ved anlegget på Eigerøy i fjor. I slike 
travle tider er det mange i den faste staben som får en eller annen form for lederansvar. Det 
innebærer også at de får lederopplæring. Mange har fått en solid kompetanseheving som alle nyter 
godt av. 
 
 
  

http://www.nho.no/ia/�


 
 
Selskapet har som mål for 2010 et sykefravær på maksimalt fire prosent, og samarbeider tett med 
flere instanser for å nå dette. Man bruker Arbeidslivssenteret i Rogaland og NAV som 
diskusjonsparter for hvordan en kan nå målene. 
 
Fellestrekk 
Sentrale tiltak som kommer frem i de nevnte kommuner/ bedrifter er: 
• Satsing og prioritering på ledernivå 
• Kartlegging og systematisk langsiktig arbeid 
• Aktivt medarbeiderskap 
• Oppfølging av sykemeldte 
• Forebyggende arbeid 
• Kompetanseheving 
• Verdier 
 
Fravær, årsak og tiltak 
For å kunne vite hvordan man skal få til en reduksjon av sykefraværet, er det viktig å se på hvordan 
fraværet fordeler seg på egenmelding og legemelding, korttids- og langtidsfravær. Et 
forskningsprosjekt fra Bergen Kommune (Ståle Einarsen et al., 1991) viser at f eks dårlig 
arbeidsmiljø fikk folk til å bruke flere egenmeldinger, men ikke mange dager med egenmelding. 
Personer som gjennomgående hadde dårlig helse, hadde derimot en tendens til å bruke alle tre 
dagene når de først tok en egenmelding. Når det gjaldt legemeldinger, var forholdet omvendt. 
Hvorvidt man hadde legemeldinger eller ikke, hadde ikke sammenheng med kvaliteten på 
arbeidsmiljøet, men med personens generelle helsetilstand. Arbeidsplasser med hyppig bruk av 
legemelding hadde ikke dårligere arbeidsmiljø enn andre arbeidsplasser, men hadde ansatte med 
dårligere helse. Lengden på fraværet hadde derimot sammenheng med arbeidsmiljøet.  
 
Arbeidsplasser der folk var lenge borte, hadde et dårligere arbeidsmiljø enn arbeidsplasser der folk 
hadde kortere fravær. Folk ble syke også i gode arbeidsmiljø, men de så ut til å bli fortere friske 
dersom de trivdes på jobben. 
 
Arbeidsmiljøtiltak vil altså kunne redusere lengden på sykemeldingene, f eks ved at folk ønsker seg 
tilbake så raskt som det er mulig, men ikke nødvendigvis antallet fravær. En reduksjon i antallet 
sykefravær vil eventuelt kunne komme som et resultat av helsefremmende tiltak. 
Poenget med å vise til denne forskningen er å poengtere at sykefravær ikke er et entydig begrep, 
men en sammensatt utfordring hvor ulike fravær krever ulike tiltak. 
 
En hovedkonklusjon i den norske fraværsforskningen i de senere år har vært at en enhetlig 
forebyggende strategi i bedrifter med et i utgangspunktet høyt sykefravær vil bidra til å redusere 
disse bedriftenes sykefravær. En slik strategi inkluderer: 
1. Forsterkning og utvikling av generelle arbeidsmiljøfaktorer. 
2. Tiltak overfor risikogrupper og mot spesielle belastninger for å forebygge langtidsfravær. 
3. Integreringstiltak overfor langtidssykemeldte. 
 
Det må altså arbeides jevnt med forbedringer i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Det må 
settes i verk særskilte tiltak rettet mot arbeidsgrupper, funksjoner eller stillinger som er særlig utsatt 
for belastningsskader, og man må ha tiltak som kan bidra til at langtidssykemeldte kommer tilbake i 
jobb så hurtig som mulig. For å oppnå effekter må det iverksettes tiltak på samtlige 3 områder. 
 
  



 
 
En studie av bedriftstiltak for å redusere sykefravær innen åtte europeiske land viste at vellykkede 
bedriftsinterne sykefraværsprosjekter hadde en lang rekke felles kjennetegn (Grundmann & Vuuren, 
1997). 
- Langsiktig og systematisk arbeid med å bedre de ansattes helse. 
- Nøye forberedte og planlagte initiativ som inkluderte målinger av arbeidsmiljø, helse og 

sykefravær. 
- Nøye vurdering av tiltak før iverksetting. 
- Systematisk evaluering av tiltakenes effekter. 
- Arbeidet ble aktivt støttet av topplederne gjennom hele prosjektet. 
- Ansatte ble aktivt trukket med. 
- Fagforeninger, vernetjeneste og personal-/ HMS-avdelinger var aktivt medvirkende. 
- Gode kommunikasjons- og informasjonsrutiner om aktiviteter og resultater til medarbeidere og 

ledere. 
 
Konklusjonen var at prosjektet måtte munne ut i en balansert sammensetning av tiltak som 
inkluderte både helsefremmende aktiviteter, integrasjonstiltak overfor sykemeldte og bedring av 
rutiner med tanke på å øke terskelen for å benytte sykefravær. 
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Styresak 108-2010/4 Evaluering av pasientreiser 2004-2009  

– tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet 
 
 
Formål 
Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å evaluere 
overtakelsen av ansvar for pasientreiser i 2004. Svarfrist er satt til 1. november 2010, og 
rapporten er per dags dato ikke ferdigstilt. Som det framgår under har vi bedt om innspill til 
denne evalueringen hos en rekke interessenter blant brukere, rekvirenter og andre. Før 
rapporten ferdigstilles og oversendes departementet legges et foreløpig og uferdig utkast frem 
for styret i Helse Nord RHF, slik at også styrets eventuelle innspill kan tas hensyn til i den 
endelige rapport.  
 
Vedlagte rapport er utsatt offentlighet etter Offentlighetslovens § 5.1.  
 
Bakgrunn 
Helseforetakene overtok i 2004 ansvaret for finansiering av pasientreiser. I brev av 4. mai 
2010 uttrykker Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) et ønske om en evaluering av 
pasientreiser og hvordan dette har fungert etter overtakelsen av finansieringsansvaret.  
 
Departementet har funnet det hensiktsmessig å avgrense evalueringen til en helseregion, og at 
den derfor mest tjenlig gjennomføres i Helse Nord. 
 
Oppdraget er beskrevet på følgende måte: 
”Etter departementets mening bør evalueringen ta utgangspunkt i begrunnelsene for 
overføringen av finansieringsansvaret for pasienttransporten sik dette framkommer i Ot.prp. 
nr. 66 (2002 – 2003): Ansvarsmessige hensyn, hensynet til desentralisering av helsetjenester, 
hensynet til kostnadseffektivitet. Mer konkret vil det være naturlig å se på i hvilken grad 
transporttilbudet og kvaliteten på tjenesten har endret seg, og hvilke utfordringer og 
muligheter anbudskonkurranser har gitt. ” 
 
Helse Nord RHF ga i brev av 19. mai 2010 tilbakemelding til departementet på hvordan en 
fortolket oppdraget, og at evalueringen ville ta utgangspunkt i begrunnelsene for overføringen 
av ansvaret. Evalueringen vil søke å se på om intensjonen bak ansvarsoverføringen er oppfylt 
i forhold til ansvarsmessige hensyn, hensynet til desentralisering og hensynet til 
kostnadseffektivitet.  
 
Ot.prp. 66 (2002 – 2003) la til grunn av pasientens rettigheter etter syketransportforskriften 
ikke skulle endres som følge av ansvarsoverføringen. Evalueringen vil søke å avklare om 
denne intensjonen er ivaretatt, eventuelt om det har skjedd endringer i perioden.  
 



Evalueringen omfatter en vurdering av muligheter og utfordringer som anbudskonkurranser 
på dette området gir, herunder beskrives kjennetegn på en vellykket konkurranse og mindre 
vellykkede konkurranser. Hvordan konkurransegrunnlag kan utformes for best mulig å sikre 
ulike formål, vil også bli berørt. 
 
Svarfrist ble opprinnelig satt til 15. september 2010, men er senere utvidet til 1. november 
2010. 
 
Metode for evaluering  
Helse Nord RHF har valgt å gjennomføre den delen av evalueringen som gjelder 
ansvarsmessige forhold, desentralisering og økonomiske hensyn ved analyser og vurderinger 
foretatt av egen administrasjon, og i samråd med helseforetakene i regionen. For å sikre en 
mest mulig dekkende beskrivelse, og eventuelle korrigeringer, er det innhentet synspunkter 
fra de øvrige regioner.  
 
Å vurdere om og i hvilken grad transporttilbudet og kvaliteten på tjenesten har endret seg er 
utfordrende, fordi det er vanskelig å konstatere et gitt ”nullpunkt” for kvalitetsnivået pr 1. 
januar 2004, og vi har ingen mer objektive kriterier f. eks. i form av pasientundersøkelser eller 
andre kilder som utgangspunkt for å vurdere om det har vært en heving eller senkning av 
kvaliteten.   
 
Hvorvidt tjenesten isolert sett er endret, er dels gjort gjennom egne vurderinger og analyser og 
i samråd med helseforetakene. Dette gjelder f. eks. endringer i avtaler med og krav til 
transportører, reisemønster og -policy, bestillingskanaler, telefontjeneste overfor pasient, krav 
til transportører før og etter 1. januar 2004, samordning av reiser etc. 
 
For å vurdere kvaliteten på tjenesten, herunder hvilke faktorer som har betydning for 
pasientens vurdering av kvalitet, har vi valgt å gjøre undersøkelser blant leger og andre 
behandlere med rekvisisjonsrett, brukere gjennom brukerutvalgene både regionalt og gjennom 
helseforetakene, pasient- og brukerombudene og helsetilsynet i de tre fylkene. 
 
Reiser med rutefly og reiser med spesialtransport langs vei vil ha et spesielt fokus.  
Gjennom flere anbudskonkurranser siden 2004 i hele regionen, med noe ulikt utformede 
konkurransegrunnlag og tildelingskriterier, er det gjort både gode og dårlige erfaringer. Det er 
på dette området også naturlig å samordne evalueringen med de erfaringer som er gjort i andre 
regioner, da lovverk, muligheter og utfordringer er like. Fylkeskommunene er invitert til å gi 
sine innspill til denne delen av evalueringen. 
 
Svarresponsen varierer i forhold til målgruppene. Til tross for utvidet svarfrist til de som 
meldte behov for det, kunne vi ønsket flere tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner og 
brukerutvalg. En av helseregionene og en fylkeskommune har besvart undersøkelsen. 
 
I tillegg ble det utarbeidet en spørreundersøkelse (questback) som ble sendt ut til 347 
behandlere (fysioterapeuter og leger) i primærhelsetjenesten i hele regionen. Vi mottok svar 
fra 194, noe som tilsvarer en svarandel på 55,6 %.  Tilsvarende spørreundersøkelse ble også 
sendt til et utvalg behandlere (39) i helseforetakene. Den totale svarprosenten for utvalget er 
(59,8 %). I ettertid har vi vurdert utvalget av behandlere i helseforetakene for begrenset til at 
vi kan anse tilbakemeldingene alene som representative for helseforetakene. Det er etter vår 
vurdering likevel mulig å trekke ut svar på noen av spørsmålene ut fra det foreliggende 
materiale. 



Evalueringen er avgrenset til å gjelde perioden 2004 til og med 2009, og omfatter ikke 
evaluering av overtakelse av oppgaver høsten 2009 fra NAV når det gjelder reiseoppgjør.  
 
Sammendrag 
Evalueringen har som hovedkonklusjon at Stortingets intensjon bak beslutningen om 
overføring av ansvaret er oppfylt. Dette begrunnes slik: 
- Den sterke kostnadsveksten i årene før overtakelsen er stoppet opp, kostnadene er under 

kontroll og er reelt redusert etter overtakelsen. Innsparte reisekostnader er benyttet til å 
bygge opp desentraliserte tilbud eller andre prioriterte formål. 

- Overtakelsen har bidratt til økt desentralisering av helsetjenester, og konsekvenser for 
pasientene med hensyn til reiser samt reisekostnader er i større grad ivaretatt i 
beslutningsprosesser knyttet til lokalisering og organisering av helsetjenester på 
spesialisthelsetjenestenivå.  

- Det er fremdeles 3. partsfinansiering når det gjelder reiser til primærhelsetjenesten, der 
kommunene har ansvar for og styring over tilbud, lokalisering og organisering og 
helseforetakene betaler reisen. Dette innebærer at en ikke har oppnådd samme grad av 
samordning av behandling og reise innenfor kommunehelsetjenestetilbudet. 

 
Det har vært endringer i måten pasientreiser er organisert på som innvirker på pasienten. Dette 
gjelder endringer i rekvisisjonsrutiner, bestillingsrutiner etc. Dette vil for de fleste oppleves 
som en forenkling, mens noen grupper vil savne service ved fysisk oppmøte, slik det tidligere 
var ved NAV-kontorene. 
 
Pasientens rettigheter er uendret som følge av overføring av ansvaret. Likevel har pasientene i 
varierende grad opplevd endringer som følge av: 
- Lik praktisering av regelverket, der det før var ulik praktisering mellom NAV-kontorene 
- Større krav om bruk av billigste reisemåte og mer tilrettelegging slik at 

behandlingstidspunkt i større grad muliggjør bruk av offentlige rutetilbud (mot drosje 
tidligere) 

- Økt samordning av reisen (flere reiser i samme bil), også for kortere turer 
- Overgang fra fleksible til billige flybilletter med faste reisetidspunkt 
 
Lavere fleksibilitet, mindre mulighet til å få spesialtransport, der dette ikke er medisinsk 
begrunnet og økt samordning vil kunne oppleves som en endring av pasientens tidligere 
opplevde rettigheter. I tillegg gir lange avstander særlige utfordringer med hensyn til å 
organisere et transporttilbud tilpasset enkeltpasienters særlige behov.  
 
Det er vanskelig å beskrive om det har vært en reell endring i kvaliteten på 
pasientreisetilbudet i perioden.  
 
Kvaliteten på tilbudet pr i dag anses for jevnt over å være god, og rapporten viser at det har 
blitt satt tydeligere og større krav til kvalitet hos våre avtaleparter blant leverandørene enn det 
som var tilfelle før 2004. Det er lagt større vekt på differensierte tilbud, der pasienter med 
medisinske behov for tilrettelegging av reisen skal gis et bedre tilbud. Vi ser likevel at det er 
rom for ytterligere forbedring og differensiering.  
 



Gjennom tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene registreres et gap mellom forventet og 
opplevd kvalitet hos pasientene. Det er derfor blant annet etablert en felles regional 
reisepolicy, der det er gitt føringer for maksimal vente- og reisetid. 
 
 
 
Vedlegg: Utkast til rapport om evaluering av pasientreiser 2004-2009 
  Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5, 1. ledd. 
  Brev av 4. mai 2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet  

ad. evaluering av pasienttransporten 
  Brav av 19. mai 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet  

ad. evaluering av pasienttransporten – skisse for opplegg 
 
 













 

  

 
 

Møtedato: 20. oktober 2010    
Arkivnr.: 304 2010/714    Saksbeh/tlf: Erik S. Skjemstad, 75 51 29 10  Dato: 13.10.2010 
 
 
Styresak 108-2010/5 Intern effektivitet i sykehus – rapport fra 

alle regionale helseforetak til Helse- og  
omsorgsdepartementet 

 
 
I foretaksmøte 25. januar 2010 fikk alle regionene følgende oppdrag:  
”Foretaksmøtet forutsatte at de regionale helseforetakene gjennom kompetansenettverket for 
økonomistyring bidrar i arbeidet med å bedre den interne effektiviteten i sykehusene.”  
 
Dette ble senere presisert i brev av 7. april 2010, der oppdraget ble slik formulert”Helse- og 
omsorgsdepartementet ber, med utgangspunkt i pkt. 4.2 i foretaksprotokollene fra januar 
2010, de regionale helseforetakene om å utarbeide en rapport som skal oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 20. oktober 2010.”  
 
Fristen ble senere flyttet til 1. november 2010. 
 
De fire regionale helseforetakene (RHF-ene) har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to 
deltakere fra hver region utgått fra nasjonalt kompetansenettverk for økonomistyring. Fra 
Helse Nord RHF har konst. eierdirektør Irene Skiri og konst. gruppeleder Erik S. Skjemstad 
deltatt. Rapporten er nå ferdig utarbeidet fra arbeidsgruppen og behandles av AD-møtet,den 
18. oktober 2010, før den oversendes departementet innen fristen 1. november 2010.  
 
Rapporten følger vedlagt som trykt vedlegg. Hensikten med mandatet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet er å finne måter for å vri oppfølging fra å kun dreie seg om økonomisk 
resultat til også å følge opp effektiviteten i spesialisthelsetjenesten.  
 
Rapporten gir ingen konkrete variabler for oppfølging, men peker på potensielle områder som 
kan utvikles for analyse av effektivitet og produktivitet.  
 
Generelt nevnes innføring av behandlingslinjer eller standardiserte pasientforløp som et 
”område” hvor det er mulig å hente ut både kvalitetsforbedring og økt effektivitet. Rapporten 
legger vekt på behovet for å bedre kvalitet i grunnlaget for rapporteringen for å utløse 
effektiviseringspotensiale. Blant initiativene som gjøres i dag og som trekkes frem i rapporten 
er Helse Nords sammenligningsrapporter for lokalsykehus. Dette gjelder både aktivitet, 
effektivitet og kvalitet. Det pekes også på at det bør legges bedre til rette for å kunne 
analysere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.  
 
Rapporten legger dermed opp til at det bør iverksettes et arbeid for å kunne måle effektivitet 
og produktivitet i helsetjenestene som gir oppfølgingen bedre kvalitet og dermed mer 
legitimitet. Styret inviteres til en diskusjon om hvilke tiltak som er riktig å sette inn for å øke 
kvaliteten på måling av effektivitet og produktivitet. 
 



Rapporten er eid av de fire RHF-ene sammen. Kompetansenettverket for økonomistyring   
har selv ikke beslutningsmyndighet, men er saksforberedende instans for RHF-ene. Frem til 
rapporten er gitt tilslutning fra de respektive RHF-ene gjennom AD-møtet, den 18. oktober 
2010, og formelt oversendt departementet, er den å betrakte som et arbeidsdokument som i 
form og innhold kan endres. Rapporten utsettes derfor offentligheten, jf Offl. § 5.  
 
 
 
Vedlegg: ” Intern effektivitet i sykehus – beskrivelse av pågående arbeid og forslag til  
  tiltak” – utkast til rapport 
  Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5. 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

Møtedato: 20. oktober 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Aina Olsen, 75 51 29 00  Dato: 13.10.2010 
 
 
Styresak 108-2010/6 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien  
    – oppfølging av styresak 69-2010 
    Sakspapirene ettersendes. 
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