
 

 

  

 
 

Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.: 2010/242-94/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Risikostyring 2011 i foretaksgruppen – overordnede mål  
4. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2010 for 

Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2 
5. Overenskomstforhandlingene 2010 – prosess og resultat  
6. Statsbudsjett 2012 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 120-2010 

Innspill til statsbudsjett 2012 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 



 

  

 
 

Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Erik S. Skjemstad, 75 51 29 18  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/3 Risikostyring 2011 i foretaksgruppen –  

overordnede mål 
 
 
Denne styresaken har som formål å orientere styret om de overordnede mål som legges til 
grunn for risikostyring i 2011. 
 
Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring som gir grunnlag for å identifisere, vurdere og 
håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. Risikostyring tydeliggjør 
sammenhengen mellom de målene helseforetakene i Helse Nord styrer etter og risikoer som 
kan true oppfyllingen av disse målene.  
 
Risikostyring er en aktivitet som understøtter Helse Nords verdier, spesielt ved at den skal øke 
kvaliteten i styringen mot viktige mål, samt skape trygghet for at risikoen innen disse 
områdene er akseptabel. 
 
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-2009 
Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord har adm. direktør satt overordnede mål for 
risikostyring for 2011. Disse målene er satt ut fra de utfordringene som er vurdert å kreve 
mest oppmerksomhet i 2011. Målene skal danne grunnlaget for helseforetakenes risikostyring 
i 2011 og understøtter føringer i oppdragsdokumentet som sendes helseforetakene i starten av 
2011.  
 
Målene som sendes ut i foretaksgruppen inneholder tre hovedmål med to til fire 
underliggende delmål/kritiske suksessfaktorer (KSF).  
 
Hovedmål 1 
• Ventetiden skal ned for dem som i dag venter for lenge  
 
Delmål/KSF hovedmål 1: 
• Fristbrudd skal ikke forekomme.  
• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 70 dager. 
• Ingen må vente i over ett år på behandling. 
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte pasientgrupper. 
 
Ventetid og fristbrudd har en sentral plass i spesialisthelsetjenesten i 2011, og kravene i 
statsbudsjettet for 2011 er innskjerpet i forhold til tidligere.  
 
Hovedmål 2 
• Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i forskrift om 

internkontroll i sosial- og helsetjenester 



Delmål/KSF hovedmål 2: 
• Dokumentasjonen av rutiner og prosedyrer skal være innholdsmessig sikret og oppdatert. 
• Økt bruk av DocMap blant ansatte og ledere. 
 
Trygghet for at internkontrollen i Helse Nord er godt dokumentert og tilgjengelig for bruk er 
viktig for å opprettholde pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenestene. Det er derfor vurdert 
å ha en sentral rolle i 2011. 
 
Hovedmål 3 
• Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett.  
 
Delmål/KSF hovedmål 3: 
• Aktivitetsnivået må styres for å oppnå budsjettert resultat.  
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte områder. 
 
Helse Nord står foran en rekke større investeringer, blant annet i medisinskteknisk utstyr og 
sykehusbygg. For å kunne bære disse investeringene er Helse Nord avhengig av å ha et 
driftsnivå på linje med budsjettet. Dersom Helse Nord ikke klarer økonomiske resultatmålene, 
vil investeringer måtte utsettes. 
 
 
 



 

  

 
 

Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/4 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
    Tertialrapport pr. 31. august 2010 for  
    Nordlandssykehuset Bodø somatikk  
    – byggetrinn 2 
 
 
Formål/sammendrag 
I styresak 65/10 for Nordlandssykehuset HF ble styret i helseforetaket gitt en orientering om 
byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF – byggetrinn 2 for prosjektet Nordlandssykehuset 
Bodø somatikk og Vesterålen Nybygg. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet tilsvarende tertialrapport for første tertial i styresak 97-
2010 og vedtok følgende punkt 2: 
Styret ber om å bli informert om fremdrift og kostnadsutvikling for prosjektene hvert tertial. 
Dersom det oppstår avvik av betydning, skal dette rapporteres særskilt. 
 
Adm. direktør legger i denne saken frem tertialrapporten til orientering. 
 
Nærmere om prosjektet i Nordlandssykehuset Bodø somatikk 
Det vil etter hvert som planleggingen går frem, bli definert nye hovedmilepæler ut fra en 
overordnet forutsetning om at byggetrinn 2 skal stå ferdig innen utgangen av 2017. Dette er 
ett år senere enn det som ble lagt til grunn i forprosjektet og et halvt år senere enn det som ble 
lagt til grunn, når beslutning om realisering av prosjektet ble fattet. Det er nedenfor nærmere 
redegjort for årsakene til forsinkelsen. 
 
Fremdriften påvirkes av: 
• Hensynet til støybelastningen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte. 
• Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 

forutsetning for ombyggingsarbeidene. 
• Skifte av teknisk rådgiver 
 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 i prisnivå 1. januar 2010 er 
som tidligere rapportert på 2 701,9 mill. kroner. Pr. 31. august 2010 var det i alt utbetalt 531,1 
mill. kroner på prosjektet. 
 
Pr. 31. august 2010 var denne marginen på – 35,3 mill kroner, det vil si det nå regnes i 
underkant av 40 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan gjennomføres innenfor gjeldende 
budsjettramme. I forhold til forrige tertialrapport har den største økningen vært i prognosene 
for prosjekteringskostnadene og for følgekostnadene for forsinkelser i byggearbeidene i fase 
1. 
 
Det er først etter at tilbudene for fase 2 (som kommer i 1. og 2. kvartal 2011) at det vil 
foreligge grunnlag for en ny hovedprognose for sluttkostnaden. Da vil vi som angitt i 



tertialrapporten utføre ny usikkerhetsanalyse. I forbindelse med denne analysen vil 
Nordlandssykehuset HF lage ny kuttliste, ettersom mulighetene for kutt endres etter hvert som 
prosjektet skrider frem.  
 
Ved denne milepælen (usikkerhetsanalyse våren 2011) må det også gjøres en vurdering om 
prosjektets styringsmål skal endres. Det må vurderes om budsjettrammen skal økes til P85, 
om prosjektet skal kuttes, slik at gjeldende budsjett tilsvarer P85 for et revidert prosjekt, eller 
om prosjektet skal fortsette med en budsjettramme på P50.  
 
Dersom det må gjøres betydelige kutt i prosjektet må disse, som følge av fremdriften i 
prosjektet, gjøres i planene for fase 3 og fase 4. Dette vil sannsynligvis endre vesentlige 
forutsetninger i det godkjente forprosjekt. 
 
Konsekvensene av denne usikkerhetsanalysen vil bli forelagt styret til behandling.  
 
Nærmere om prosjektet i Nordlandssykehuset Vesterålen 
Det er inngått to kontrakter i perioden, og arbeidene ble startet som forutsatt i september 
2010. Det har i perioden ikke blitt avdekket forhold som gjør at milepælen om klinisk drift i 
det nye sykehuset fra 1. april 2014 ikke kan oppfylles. 
 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, i prisnivå 1. januar 2010 er som tidligere 
rapportert på 878,8 mill. kroner. Det er i perioden ikke avdekket forhold som gjør at 
hovedtallene i prognosene for sluttkostnaden må endres. Det innebærer at det fremdeles 
regnes å være en margin på 57,2 mill kroner i prosjektet og dermed er 85 % sannsynlighet for 
at vedtatt prosjekt kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettramme. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om at det gjøres en vurdering av samlet arealbehov i 
forhold til gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Slik vurdering pågår fortsatt. Likeledes 
har adm. direktør i Helse Nord RHF bedt om å kvalitetssikre dimensjoneringsgrunnlaget for 
sykehuset i forhold til fordeling mellom dagbehandling og behov for behandling med 
overnatting (sengebehov) og i forhold til samhandlingsreformen. Helseforetaket kommer 
tilbake med svar på dette, og dette vil bli tatt inn i neste tertialrapportering. 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Nordlandssykehuset HF - Styresak 65/2010 Tertialrapport pr 31.08.10  
   for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF med vedlegg 

Vedlegg er unntatt off., jf. Offl. § 15. 
 
 



 

  

 
 

Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Erik A. Hansen/Åshild Nordnes Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/5 Overenskomstforhandlingene 2010  

– prosess og resultat 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en oppsummering av resultatet av overenskomstforhandlingene i 2010 i Helse 
Nord som i år var et hovedoppgjør. Årets oppgjør har vært krevende og en del av prosessene 
er først nylig sluttført. Sentralt vil det pågå en del partssammensatte prosjekter frem til neste 
års oppgjør.  
 
Ut fra beregningene i de sentrale oppgjørene og de innrapporterte lokale resultater, anslås den 
totale økonomiske rammen i Spekter Helse å utgjøre 3,3 til 3,4 %.  I Helse Nord anslås den 
totale økonomiske ramme å være 3,31 %.  
 
Bakgrunn 
Forhandlingsmodellen bygger på at vår konkurranseutsatte industri forhandler først, såkalt 
frontfaget for de private og gir retning for etterfølgende forhandlinger. Statens oppgjør kan 
ses på som frontfaget i offentlig sektor. Staten og KS forhandler samtidig og påvirker igjen 
oppgjøret i Spekterområdet. Helse Nord er i Spekterområde 10.  
 
Som føring for oppgjøret innen Spekter Helse, fikk frontfag i industrien en ramme på 3 %.  
Statsoppgjøret fikk en ramme på ca. 3,3 %, og etter en streik fikk partene i KS en ramme på 
ca. 3,4 %.  
 
I årets oppgjør har et sentralt spørsmål vært likelønn mellom kvinner og menn. Det ble 
utarbeidet en Felleserklæring om likestilling som ble fulgt opp i privat sektor og i Spekter, 
men som ikke fikk gjennomslag i stats- og kommuneoppgjørene.  
 
Når det gjelder forhandlingene om de sosiale bestemmelsene som er felles for alle forbund, 
ble disse prolongert. Et spørsmål er det enighet om at det skal arbeides videre med frem til 
overrenskostrevisjonen 2012, nemlig krav om yrkesskadedekning for vold fra pasienter på 
arbeidstakers fritid. Kostnadene ved en eventuell innføring av dette skal kartlegges. 
 
Forhandlingene med NSF/forbundene i Unio ble brutt i de innledende forhandlinger. 
Meklingen førte ikke frem, og det ble streik som varte i fire dager. Tema var 
likelønnsspørsmål og arbeidstidsbestemmelser.  
 
Forhandlingene med forbundene i LO kom i gang etter at meklingen i stats- og 
kommuneoppgjøret var avsluttet. Oppgjøret hadde en ramme omtrent som Staten, og det ble 
avtalt arbeidstid som for NSF. 
 
Forhandlingene med forbundene i YS har to løp. YS forbund med A2-del gikk til mekling på 
grunn av krav om lønnskompensasjon for ambulansearbeidere med paramedic-utdanning. 



Meklingen førte ikke frem, og det ble en 14 dagers streik som ble avsluttet med tvungen 
lønnsnemnd på grunn av fare for liv og helse. Kjennelse i Rikslønnsnemnda gav samme 
resultat som det som var avtalt med LO-forbundene. 
 
YS forbund uten A2-del gjennomførte lokale B-delsforhandlinger. Også her ble det mekling 
for noen av forhandlingene. Noen ble løst uavhengig av meklingen, og enighet ble oppnådd 
ved meklingen.  
 
A2-forhandlingene med DNLF stoppet opp og medførte behov for justering av 
forhandlingsfullmakten, primært på bakgrunn av økonomi, arbeidstid og ambulerende 
tjenester. B-delsforhandlingene lokalt ble avsluttet før sommerferien, men tre uenigheter 
måtte løses i de avsluttende, sentrale forhandlinger. 
 
Partssammensatte prosjekter i Helse Nord og Helse Midt-Norge er avtalt mellom Spekter 
Helse og DNLF vedrørende avtaler om ambulerende tjenester. Dagens ordninger skal 
evalueres, og det er muligheter for pilotprosjekter for alternative ordninger.   
 
Et samarbeidsprosjekt på arbeidstid er partene også enig om å gjennomføre i samarbeid med 
et aktuelt forskningsmiljø. 
 
B-delsforhandlingene med SAN-forbundene ble gjennomført lokalt, men syv forhandlinger 
ble avsluttet uten enighet og løst i avsluttende sentrale forhandlinger. 
 
De forbund som ikke har A2 gjennomfører lokale forhandlinger. Styret er tidligere orientert 
om forhandlingsordningen, som er presentert i en kortversjon vedlagt. 
 
Innen helse fikk vi i år to steiker: Fire dager streik i UNIO og to uker streik i YS. 
 
Resultatet i Helse Nord 
Årets lokale forhandlinger er gjennomført i tråd med de forhandlingstekniske rutiner som ble 
besluttet februar 2008, jf. styresak 9-2008 Beslutnings- og forankringsstruktur i tariffområdet. 
 
Resultatene presenteres i de følgende to tabeller, fordelt på helseforetak og på forbund. 
 
Resultat pr. helseforetak 

 
 

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2010
Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2010 Sum årsvirkning 2010 Overheng til 2011

Foretak Fast lønn 1.1.10Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 681 571 000 1,8 % 11 778 125 1,6 % 10 802 847 3,31 % 22 580 971 1,6 % 10 932 956
UNN 2 407 879 481 1,5 % 35 387 308 1,8 % 43 222 695 3,26 % 78 610 004 1,7 % 40 389 643
NLSH 1 225 966 000 1,6 % 18 747 506 1,8 % 22 065 529 3,33 % 40 813 035 1,8 % 21 751 457
Helgeland 559 057 433 1,7 % 9 543 244 1,7 % 9 370 015 3,38 % 18 913 259 2,0 % 10 956 499
Apotek 31 571 977 0,0 % 0 3,3 % 1 040 324 3,30 % 1 040 324 0,0 % 0
RHF 99 844 105 1,3 % 1 295 730 2,2 % 2 192 014 3,49 % 3 487 744 1,1 % 1 070 926
Sum 5 005 889 996 1,6 % 76 751 913 1,8 % 88 693 425 3,31 % 165 445 338 1,7 % 85 101 481

Tillegg og overtid 16,0 % 12 280 306 14 190 948 26 471 254 13 616 237
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 6 410 320 7 407 675 13 817 995 7 107 676

Sum 95 442 539 110 292 047 205 734 586 105 825 394



Resultat pr. arbeidstakergrupperinger 

 
 
Et lønnsoppgjør som ligger på 3,31 % er i tråd med hva Spekter har anslått for oppgjøret for 
område 10 Helse totalt, hvor anslaget for samlet lønnsvekst er ca. 3,3 til 3,4 %.  
 
Virkningstidspunktene er medvirkende til oppgjørets resultat. 
 
Av tabellen fremgår også at vi har et overheng til 2011 på 1,7 %. Dette innebærer at en andel 
av lønnsoppgjøret for neste år allerede er disponert.  
 
Evaluering av årets oppgjør, resultat og prosesser  
En vil ikke ha de faktiske resultater før endelig utbetaling lønn foreligger ved årsskiftet. Det 
vil sannsynligvis også bli satt i gang en felles evaluering av årets oppgjør, i regi av det sentralt 
oppnevnte Strategi- og Forhandlingsutvalget.  
 
Når det gjelder de lokale erfaringer knyttet til konfliktene som oppstod, har en kommet til at 
det vil være viktig og nyttig for Helse Nord (RHF og helseforetakene) å gjennomføre felles 
opplæring mellom HR og fag, hvor man tar for seg oppgaver og ansvar, for hele den perioden 
hvor konflikt er mulig. Dette for å sikre en solid konflikthåndtering, uavhengig av for 
eksempel ferieavvikling. 
 
Spekter har avholdt en evalueringssamling med berørte helseforetak som også kan gi innspill 
til nyttige forbedringer i prosess og rutiner. 

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2010
Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2010 Sum årsvirkning 2010 Overheng til 2011

Gruppe Fast lønn 1.1.10Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 1 044 335 357 0,1 % 869 024 3,2 % 33 393 276 3,28 % 34 262 300 0,3 % 2 729 152
Øvrige akademikerne 231 350 878 1,1 % 2 474 505 2,4 % 5 601 110 3,49 % 8 075 615 1,1 % 2 602 430
Unio 1 691 885 188 1,9 % 31 967 215 1,5 % 24 641 147 3,35 % 56 608 363 1,9 % 31 960 427
SAN 294 599 748 1,3 % 3 775 955 2,1 % 6 207 817 3,39 % 9 983 772 1,2 % 3 513 323
LO 1 163 103 523 2,3 % 26 139 236 1,0 % 11 102 936 3,20 % 37 242 173 2,7 % 31 349 731
YS 517 095 672 2,1 % 10 613 488 1,3 % 6 510 064 3,31 % 17 123 552 2,4 % 12 425 030
Andre 63 519 630 1,5 % 912 490 1,9 % 1 237 073 3,38 % 2 149 563 0,8 % 521 388
Sum 5 005 889 996 1,6 % 76 751 913 1,8 % 88 693 425 3,31 % 165 445 338 1,7 % 85 101 481

Tillegg og overtid 16,0 % 12 280 306 14 190 948 26 471 254 13 616 237
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 6 410 320 7 407 675 13 817 995 7 107 676

Sum 95 442 539 110 292 047 205 734 586 105 825 394



Vedlegg 
 
Prinsippskisse forhandlingsmodell         
 
Prinsippskisse for Spekters forhandlingsmodell og modell for overenskomstforhandlinger 
med A2-del. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.: 2010/906/110    Saksbeh/tlf: Asbjørn Elde, 75 51 29 27  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/6 Statsbudsjett 2012 – felles innspill fra alle 

 regionale helseforetak, jf. styresak 120-2010 
 Innspill til statsbudsjett 2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi tilslutning til felles innspill fra de regionale helseforetakene 
til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjett 2012.  
 
Bakgrunn/fakta 
I henhold til Oppdragsdokument 2010 skal de regionale helseforetakene innen 15. desember 
2010 gi innspill til statsbudsjett 2012. 
 
Helse Nord RHF’s særskilte innspill ble behandlet i styremøte, den 24. november 2010, jf. 
styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012. 
 
Utkast til felles regionalt innspill ble drøftet i møte med de adm. direktører i RHF-ene, den 22. 
november 2010. Med bakgrunn i denne behandlingen ble arbeidet med felles regionalt innspill 
til statsbudsjett 2012 sluttført, og innspillet blir sendt departementet.  Felles regionalt innspill 
til statsbudsjett 2012 finnes i vedlegg. 
 
Vurdering 
Felles regionalt innspill til statsbudsjett 2012 har fokusert på de arbeidsoppgaver 
helseforetakene ”må sørge for” i 2012 og utfordringene med utvikling av IKT-samarbeidet 
innen helsesektoren. Pr. tiden er det ikke konkrete grunnlag til å vurdere konsekvenser av 
samhandlingsreformen, og arbeidsoppgavene er i hovedsak beskrevet med basis i dagens 
organisering. 
 
 
 
Vedlegg: Innspill til Statsbudsjett 2012 



Vedlegg 
 
Innspill til statsbudsjettet for 2012 
 
 
Innledning 
I henhold til Oppdragsdokumentet for 2010 skal de regionale helseforetakene innen 15. 
desember 2010 gi innspill til statsbudsjettet for 2012. 
 
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). I tillegg kommenteres enkelte tema relatert til de regionale 
helseforetakenes økonomiske forutsetninger.  
 
Det er ikke ubetydelige forskjeller mellom regionene f.eks. når gjelder ressursforbruk per 
innbygger og tilgjengelighet uttrykt i ventetid til pasienter med og uten rett til nødvendig 
helsehjelp innenfor de forskjellige fagfeltene. Betraktningene nedenfor tar imidlertid 
utgangspunkt i nasjonale tall og legger som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir 
de regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for 
egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og målrette sin innsats slik 
at gitte mål og krav kan nås. 
 
For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet 
i perioden 2009-2012. Dette gjøres ved sammenstilling av beregnet aktivitetsvekst betinget av 
demografisk utvikling og aktivitetsvekst som følge nye behov og økt grad av behovsdekning.  
 
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 ved reduksjoner i lavere prioritert aktivitet, vil 
dette medføre en realvekst i aktivitetsbehovet. I beregningene nedenfor er det ikke lagt inn 
forutsetninger om endrede prioriteringer.  
 
Det følger av dette at en med ”riktigere prioriteringer” i noen grad kan redusere aktiviteten 
som kreves for å oppnå en viss grad av behovsdekning. 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 vil kunne gi grunnlag for vurderinger som sikrer drift med riktig 
innholdsmessig kvalitet og som motvirker overforbruk, underforbruk og feil bruk av 
helsetjenester. 
 



Det forventes at samhandlingsreformen vil få konsekvenser både for innholdet i og omfanget 
av spesialisthelsetjenesten, og for de økonomiske rammebetingelsene. Grunnlaget for 
samhandlingsreformen ble lagt frem i St.meld. nr. 47(2008-2009) i juni 2009, og skal tre i 
kraft 1. januar 2012. Med bakgrunn i dette har Regjeringen høsten 2010 sendt tre 
helsedokumenter ut på høring; ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny lov om 
folkehelse samt grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan. I disse dokumentene legges 
bl.a. til grunn at kommunene skal ha ressurser til å betale for pasienter som er ferdig 
behandlet på sykehus samt andeler av kostnadene for enkelte pasientgrupper som legges inn 
på sykehus.  
 
De budsjettmessige konsekvensene av samhandlingsreformen er ikke tilstrekkelig klarlagt, og 
de regionale helseforetakene vil påpeke behovet for at dette skjer så tidlig som mulig i 2011. I 
dette dokumentet er det lagt til grunn at all aktivitet i spesialisthelsetjenesten i prinsipp skal 
videreføres, selv om noe av aktiviteten etter hvert vil bli flyttet ut av spesialisthelsetjenesten. 
Gjennomføring av samhandlingsreformen vil også kreve betydelig kompetanseutvikling på 
alle nivåer. Helseforetakene må både tilpasse seg til at kommunesektoren skal overta deler av 
oppgavene og samtidig kunne ta et ansvar for at de kommunale tjenestene eventuelt ikke 
klarer å overta oppgavene i det tempo som er forutsatt. Det bør derfor gjennomføres en 
nasjonal vurdering av kompetansebehov særlig knyttet til for eksempel rehabilitering, 
habilitering, geriatri og barnehabilitering. 
 
Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2012 
 
Somatiske spesialisthelsetjenester 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2012 blir her vurdert på basis av de forhold 
som erfaringsmessig bestemmer behovet for tjenester, og under hensyn til de helsepolitiske 
prioriteringer som gjelder.  
 
Aktivitet, behov og realvekst 2005-2009 1

Aktivitetsveksten skjer nå hovedsakelig i poliklinikkene. På grunn av usikre data ble den 
polikliniske aktivitet utelatt i den tilsvarende analyse i fjor, med den følge at tallene for 
realvekst ble litt lavere enn tabellen her viser.  

 

 
Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussenutvalgets behovsindekser og befolknings-
utviklingen i de respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en rent demografisk 
fremskrivning av behovene. Tabellen nedenfor viser at den demografisk drevne behovsvekst 
hele tiden har vært noe mindre enn forbruksveksten. Realveksten fremkommer som 
differansen mellom den årlige forbruksvekst og den demografisk betingede veksten. Så lenge 
den er positiv, har det vært et visst rom for nye pasientgrupper og nye behov.  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 For somatisk sektor er utviklingen i antall sykehusopphold og antall polikliniske konsultasjoner i sykehus lagt 
til grunn for analysen. Antall korrigerte DRG-poeng for dag- og døgnopphold er hentet fra ISF-kuben. Antall 
polikliniske konsultasjoner i perioden er hentet fra NPR. Konsultasjonene er omregnet til DRG-poeng ved bruk 
av en gjennomsnittsvekt på 0,036 (beregnet ut fra NPR- og ISF-tall for 2. tertial 2010). 



 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-
poeng 1 196 571 1 229 409 1 259 239 1 277 975 1 304 674 
Årlig forbruksvekst, prosent   2,74 2,43 1,49 2,09 
Årlig behov, behovsjustert 
folkemengde 4 605 844 4 639 350 4 679 759 4 735 175 4 796 718 
Årlig demografisk drevet behovsvekst, 
%   0,73 0,87 1,18 1,30 

Realvekst i forbruk, prosent   2,02 1,56 0,30 0,79 
 
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2009-2012 på hhv. 1,22, 1,15 og 1,03 prosent..  
 
Ventetider, fristbrudd 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, dvs. at prioriteringer og 
henvisningskriterier er uendret.  
 
Ventetidsutviklingen på landsbasis fra 2006 til 2010 fremgår av diagrammet nedenfor. 

Gjennomsnittlig ventetid for somatiske pasienter 2. tertial 2006 - 2. tertial 2010. Antall 
dager etter rettighetsstatus. Alle helseregioner under ett. 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

2. t. 2006 2. t. 2007 2. t. 2008 2. t. 2009 2. t. 2010

Med rett

Ikke rett

Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1839) 
 
I perioden 2006-2010 har den gjennomsnittlige ventetid for somatiske rettighetspasienter økt 
svakt, dette på tross av at prioriteringene er blitt strengere (jf. utviklingen i andelen pasienter 
med rett til nødvendig helsehjelp). En etter forholdene betydelig andel av rettighetspasientene 
i somatisk sektor, 15-20 prosent, opplever fristbrudd. Denne andelen har ligget på samme nivå 
i flere år.  
 
Etter 2007 har utviklingen i ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp vært util-
strekkelig i forhold til veksten i de behov som skal dekkes, og det er trolig nødvendig med en 
realvekst på minst samme nivå som i 2007 for å holde situasjonen under kontroll.  



 
Det er realistisk å forvente en realvekst på minimum samme nivå som i 2007. Med strenge 
prioriteringer vil man trolig kunne stoppe veksten i ventetidene, men neppe redusere dem i 
særlig grad. Det er heller ikke trolig at dette vil kunne redusere antall fristbrudd vesentlig. En 
vesentlig reduksjon i antall fristbrudd er neppe mulig uten en merkbar reduksjon av den 
gjennomsnittlige ventetid for rettighetspasientene.  
 
Om vi setter som mål at rettighetspasientenes ventetider skal reduseres til 60 dager i 2012, og 
at ventetidene for de øvrige pasienter skal reduseres til 75, d.v.s. til 2006-nivå, blir det 
nødvendig å redusere antall ventende med anslagsvis 30 000 pasienter. Det vil kreve ca. 
15 000 DRG-poeng ekstra2

 

, tilsvarende en ekstra aktivitetsvekst (ikke ressursvekst)  på ca 1 
prosent.  

Analysen i dette avsnittet er gjennomført på høyt aggregert nivå. En mer detaljert analyse ville 
vært ønskelig, men forutsetter data av bedre kvalitet enn det som i dag er rutinemessig 
tilgjengelig. Mer detaljerte analyser ville gi bedre forståelse av årsakene til den utvikling som 
nå observeres, men det antas ikke at de ville endret de konklusjonene.  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2011-2012  
Den demografisk betingede behovsvekst i fra 2011 til 2012 tilsvarer ca 1 prosent per år3

 
.  

Nye behov og økt grad av behovsdekning vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og 
spredning av ny medisinsk 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 en del pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed generere nye 
behandlingsbehov.  
Alt dette, inklusive helsepolitisk opprioritering av enkelte pasientgrupper, fører til en behovs-
vekst ut over den som er demografisk betinget. Ovenfor er det anslått at en årlig realvekst i 
aktivitet tilsvarende den i 2007, ca. 1,5 prosent, trolig vil være nødvendig for at tilbudet skal 
holde tritt med behovsutviklingen.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Dette krever målrette bruk 
av de ressurser de regionale helseforetakene har til rådighet, herunder en ekstra 
kapasitet/aktivitet realisert gjennom effektivisering og forbedret produktivitet. Ovenfor er det 
anslått at rammen for de regionale helseforetakenes aktivitet bør økes tilsvarende ca. 15 000 
DRG-poeng for å redusere ventetiden for rettighetspasienter til 60 dager og bringe ventetidene 
for de øvrige pasienter tilbake til 2006-nivå.  
 
Dersom en slik reduksjon skal realiseres i 2012, vil det kreve en samlet aktivitetsøkning fra 
2011 til 2012 på til sammen 3,5 prosent. Tallet inkluderer både den demografisk betingede 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 Gjennomsnitt som omfatter både poliklinisk og innlagte pasienter. 
3 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning 2010-2030, alt. MMMM. 



vekst (1 %), nødvendige realvekst (1,5 %) og en aktivitetsvekst basert på forbedret effektivitet 
og produktivitet på (1 %) for å redusere ventetider.   
 
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 (VOP) og psykisk helsevern 
for barn og unge (BUP) viser en markert vekst i perioden 2005-2009. Fra 2008 til 2009 var 
økningen på henholdsvis 1,2 og 3,5 prosent: 
 
Utvikling totale driftsutgifter til psykisk helsevern. Nasjonale tall 2005-2009 (mill. kr. 2009). 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 %-

endr.     
08-09 

Psykisk helsevern for voksne 12 474 12 767 13 401 13 687 13 854 1.2 
- i tillegg kapitalkostnader 1 090 1 194 1 071 932 918 -1.5 
Psykisk helsevern for barn og 
unge 2 418 2 597 2 729 2 837 2 936 

3.5 

- i tillegg kapitalkostnader 210 237 237 235 201 -14,5 
 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009 
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 2005-2009 
er økt med om lag 31 prosent (økning fra 2008 til 2009 på 3,3 prosent). Samtidig er antall 
oppholdsdøgn redusert, for hele perioden med 14,1 prosent, mens reduksjonen fra 2008 til 
2009 er på 2,4 prosent. 
 
Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2005-2009. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 %-

endr.         
08-09 

Polikliniske konsultasjoner 867 390 930 789 988 418 1 098 
898 

1 134 
622 

3,3 

Utskrivninger 43 515 47 549 47 681 49 195 50 415 2,5 
Antall oppholdsdøgn 1 571 

281 
1 560 

009 
1 481 

883 
1 383 

137 
1 349 

380 
-2,4 

Årlig forbruksvekst, prosent *  8,9 1,4 4,7 2,6  
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

 0,83 1,06 1,47 1,59  

Realvekst i %  8,1 0,3 3,2 1,0  
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009. * Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og 

konsultasjoner veiet i forholdet 88/1 (tilsvarende forholdet mellom enhetskostnadene).  
 
Det har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen psykisk helsevern for voksne fra 
innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, poliklinikk og ambulant virksomhet. 
Dette i tråd med intensjonene i opptrappingsplanen for psykisk helse. Aktivitetsveksten er 
sterkere enn utgiftsveksten, noe som kan indikere forbedret produktivitet.  
 



Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2005-2009. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 %-endr.         

08-09 
Oppholdsdøgn, døgnpasienter 87 880 84 221 80 839 79 400 83 260 4,9 
Behandlede pasienter 43 426 47 280 49 479 53 111 55 881 5,2 
Polikliniske tiltak 561 304 641 972 717 160 816 960 842 509 3,1 
Årlig forbruksvekst, prosent *  8,9 4,7 7,3 5,2  
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

 0,44 0,31 0,31 0,39  

Realvekst i %  8,4 4,3 7,0 4,8  
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009.   * Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall 

behandlede pasienter. 
 
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 2005-2009 redusert med mer enn 5 prosent. Denne 
reduksjonen fant for det meste sted i perioden 2005-2008, mens det fra 2008 til 2009 har vært 
en vekst i oppholdsdøgn på 4,9 prosent. Samtidig viser antall behandlede pasienter en økning 
på 28,7 prosent (fra 2008 til 2009 er økningen 5,2 prosent) og polikliniske tiltak en økning på 
50 prosent (3,1 prosent fra 2008 til 2009).  
 

Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1839) 
 
Til tross for ressurs- og aktivitetsmessig vekst har ventetidene innen psykisk helsevern for 
voksne økt. Økningen er beskjeden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og større 
for pasienter uten rett. Dette kan indikere at det har vært en viss behovsvekst men at 
prioritering og rettighetsvurdering har vært stabil.   
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1839) 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge er ventetidene redusert i perioden fra 2007 til 2009. 
Dette gjelder uavhengig av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp. Forskjellen mellom 
pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og pasienter uten rett er relativt stabil. 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2011-2012  
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige fremstår som høyt prioriterte 
områder nasjonalt og regionalt. Samtidig ser en at det fortsatt er uløste oppgaver, noe som 
også kommer til uttrykk bl.a. i de aktivitetsmessige forutsetninger i forslaget til statsbudsjett 
for 2011.  
 
Det understrekes at det fortsatt er behov for å omstrukturere behandlingstilbudene for å oppnå 
tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-sykehusnivå. 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.  
 
Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2009-2012 tilsvarer hhv. 1,3 og 0,6 
prosent per år4

 
 i VOP og BUP.   

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
4 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning 2010-2030, alt. MMMM. 
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Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Dette bl.a. som 
følge av endret sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og større åpenhet om 
psykiske lidelser. Nye behandlingsmetoder innen alle fagområder fører også til at pasientene i 
enkelte pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed generere nye behandlingsbehov, 
eksempelvis innen alderspsykiatrien. Effekten av dette er vanskelig å anslå og må vurderes ut 
fra utviklingen de senere år. Det anslås en årlig realvekst i aktivitet tilsvarende gjennomsnittet 
for perioden 2007-2009 på hhv. 1,5 og 5,3 prosent for VOP og BUP. Dette vil trolig være 
nødvendig for at tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Det vil kreve 
ekstra aktivitet og vil kunne løses gjennom produktivitetsvekst og/eller økt ressurstilgang i 
form av økonomisk innsats og flere legehjemler. Nivået for dette er imidlertid vanskelig å 
beregne.  
 
Den samlede aktivitetsvekst fra 2011 til 2012 for psykisk helsevern for voksne anslås til 3,5 
prosent. Dette er i samsvar med forslaget for somatiske tjenester og vil kunne gi rom for en 
viss reduksjon i ventetid. For psykisk helsevern for barn og unge anslås en aktivitetsvekst på 
5,9 prosent. Dette vil kunne innebære en fortsatt moderat reduksjon i ventetiden.  
 
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, jf. opptrappingsplanen for psykisk helse som hadde stort 
fokus på oppbygging av lokalbaserte behandlingstilbud. Planen uttrykker nasjonale 
prioriteringer men har i mindre grad vært fulgt opp med ressursmessig styrking. De regionale 
helseforetakene er positive til at det er bebudet en stortingsmelding om TSB i 2011.  
 
Utvikling i totale driftsutgifter til tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere. Nasjonale tall 2005-2009 (mill. kr. 2009). 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 %-endr.         

08-09 
Rusbehandling 2 273 2 460 2 519 2 742 3 007 9,7 
- i tillegg kapitalkostnader 97 106 93 147 130 -11,6 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009 
 
Det dokumenteres at det har vært en betydelig satsing og prioritering fra de regionale 
helseforetakene. I perioden 2005-2009 er de regionale helseforetakenes budsjetter til rusfeltet 
økt med 32,3 prosent, og fra 2008 til 2009 med 9,7 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 også i 2009. 
 
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 2007-2009. 
 
 2007 2008 2009 % endr.     

07-08 
% endr.      

08-09 
% endr.     

07-09 
Døgnplasser 1 617 1 615 1 725 -0,12 6,8 6,7 
Registerbaserte årsverk 3 075 3 200 3 289 4,07 2,8 7,0 
Oppholdsdøgn 569 139 576 819 575 525 1,35 -0,2 1,1 
Innleggelser 12 473 12 450 12 777 -0,18 2,6 2,4 
Polikliniske konsultasjoner 154 746 193 391 234 678 25,0 21,3 51,7 
Årlig vekst i prosent * 2,4 8,9 9,7    
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

0,9 1,2 1,3    

Realvekst i % 1,5 7,7 8,4    
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009.   * Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 
 
Eksisterende data på rusfeltet har fortsatt svakheter og gir ikke god nok informasjon om 
problemomfang, årsaker, ressursinnsats og resultater. Det er innført obligatorisk registrering 
av aktivitetsdata fra 1. januar 2009. Dette har bidratt til en bedre oversikt og etter hvert et 
bedre grunnlag for fremskrivning av aktivitetsutviklingen. 
 
Registerbaserte årsverk er økt fra 2007-2009 med 7 prosent. Det er særlig helsefagene som er 
prioritert, både ved offentlige og private behandlingsenheter. 
 
Kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser en økning i antall døgnplasser 
fra 2007-2009 på 6.7 prosent. Antall oppholdsdøgn er i samme periode økt med 1,1 prosent, 
mens antall innleggelser er økt med 2,4 prosent. Polikliniske konsultasjoner viser en økning 
på om lag 51 prosent fra 2007 – 2009 og 21 prosent fra 2008 til 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1839) 
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Fra 2. tertial 2007 til 2. tertial 2010 er gjennomsnittlig ventetid til behandling økt for pasienter 
med rett til nødvendig helsehjelp (omlag 85 % av alle pasienter), mens ventetiden for 
pasientgruppen som ikke har rett til nødvendig helsehjelp er redusert. Utviklingen har således 
gått i en ugunstig retning. Årsakene til reduksjonen i ventetid for pasienter uten rett er uklare 
men synes å være relatert til poliklinisk aktivitet hos private avtalepartnerne. Dette forhold 
bør imidlertid analyseres nærmere. 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2011-2012  
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 fortsatt akuttfunksjoner (inkl 
avrusning og innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, jf. 
nasjonale strategier5

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. 

 innen fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og styrking 
av enkelte deler av døgntilbudet. Det er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.  

 
En har ikke gode metoder til å beregne behov og behovsutvikling innen TSB. 
Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2009-2012 tilsvarer imidlertid 1,15 prosent 
per år6

 

. Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Dette 
bl.a. som følge av endret sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt 
kompetanse i utredning og behandling.  Effekten av dette er vanskelig å anslå og må vurderes 
ut fra utviklingen de senere år. Det anslås en årlig realvekst i aktivitet tilsvarende 
gjennomsnittet for perioden 2007-2009 på 5,35 prosent. Dette vil trolig være nødvendig for at 
tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen.  

Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Det vil kreve 
ekstra aktivitet og vil kunne løses gjennom produktivitetsvekst og/eller økt ressurstilgang i 
form av økonomisk innsats og flere legehjemler. Nivået for dette er imidlertid vanskelig å 
beregne innen TSB.  
 
Den samlede aktivitetsøkning fra 2011 til 2012 anslås derfor til 6,5 prosent. Med 
utgangspunkt i ventetidsutviklingen innen dette fagområdet vil dette kunne innebære fortsatt 
redusert ventetid.  
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
5 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 
6 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning 2010-2030, alt. MMMM. 



Det er fortsatt behov for en mer forpliktende opptrappingsplan og at denne følges 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.  
 
 
Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2012  
• Pasientsikkerhetskampanjen går over tre år vil avstedkomme behov for utvikling av 

systemer, rutiner og kompetanse på en rekke områder. Det kan være hensiktsmessig at 
kampanjen følges opp med gjennomføring av tiltak raskest mulig da disse vil kunne gi 
både økonomiske gevinster og pasientnytte. E-læring kan være et aktuelt verktøy for 
kompetanseheving. Et kompetanseprogram kan evt. gjennomføres i en landsomfattende 
regi og organiseres i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.  
 

• En rekke forhold tilsier at det er behov for en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- 
og omsorgssektoren – dette i tillegg til de pågående IKT-satsninger i de ulike delene av 
sektoren. Dette er sist godt dokumentert i St.meld. nr. 47 (2008-2009) om 
Samhandlingsreformen. Av stortingsmeldingen fremgår det klart at en del av de løsninger 
som må finnes for bedre samhandling på tvers av dagens oppsplittede behandlingskjeder, 
må understøttes av nye nasjonale, felles IKT-løsninger.  

 
Målet for en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- og omsorgssektoren må være at 
pasientforløpene på tvers av nivåer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten følges av 
elektronisk pasientinformasjon. En slik satsing vil ha stor betydning for 
pasientsikkerheten og for effektivitet i helsetjenesten.   

 
De regionale helseforetakene vil peke på følgende aktuelle tiltak som i sum vil kunne 
bidra til å realisere målbildet:  

 
1) Nasjonal helseportal. Her vil pasienter, brukere og pårørende få enkel tilgang til 

informasjon om sykdom og behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og 
veiledning om rettigheter og støtteordninger. 

 
2) Nasjonal kjernejournal. Her vil helsepersonell som yter helsehjelp til en pasient få 

tilgang til et begrenset sett tilrettelagte kjerneopplysninger (livbergende kritisk 
informasjon, gjeldende medisinering og kontaktoversikt/epikriser) om pasienten.  
 

3) En forenkling av strukturen for den meldingsbaserte elektroniske 
kommunikasjonen. En helt nødvendig strukturell endring av dagens 
meldingsformidling som kan sammenlignes med bankenes etablering av Bankenes 
Betalingssentral. 

 
Dagens utfordringsbilde viser at dette er en nasjonal fellessatsing som er av en slik 
kompleksitet og et slikt omfang at den krever statlig finansiering og vil måtte 
gjennomføres over flere år. En slik satsing vil være helt nødvendig for å kunne lykkes 
med realisering av intensjonene i Samhandlingsreformen. 
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