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Formål/sammendrag 
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er 
behov for å justere rammene til helseforetakene på bakgrunn av: 
• Fordeling av midler til forskning (USAM = universitetssamarbeidet) 
• Fordeling av midler til gjennomføring av kvalitetstiltak 
• Fordeling av midler til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommunesektoren 
• Tildeling av midler fra Helse Nord RHF 
 
Styret i Helse Nord RHF skal spesielt ta stilling til: 
• Overføring av oppgaver mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF (UNN)  
• Forslag om å omdisponere deler av budsjettet til kvalitetstiltak 

 
Fordeling av midler til forskning 
Styret har bevilget 100,7 mill kroner til forskning i budsjett 2011. I tillegg vedtok styret å 
”overføre” ubrukte forskningsmidler på til sammen 12 mill kroner som kan disponeres over 
tre år, jf. styresak 121-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 3. Det 
innebærer at det kan fordeles til sammen 104,7 mill kroner til forskning i 2011. 
 
På grunn av habilitetsutfordringer i USAM er selve tildelingen av forskningsmidler lagt til et 
nytt mindre samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø (UiT), kalt 
Tildelingsutvalget. Forskningsmidlene for 2011 fra Helse Nord RHF ble tildelt i møte 
13.desember 2010 i det nye Tildelingsutvalget.  
 
Budsjettet som ble lagt fram til Tildelingsutvalget var på 100 mill kroner, hvorav 29 mill 
kroner var bundet opp til tidligere utlyste store satsinger, direktefinansiering av infrastruktur 
for forskning i helseforetakene m.m. Det var 71 mill kroner til rådighet til de utlyste 
programmene, som Tildelingsutvalget fordelte. Av dette var ca 45 mill kroner bundet til 
tidligere innvilgede flerårige prosjekter. Tildelingsutvalget skulle tildele de resterende 26 mill 
kroner til nye prosjekter i programmene.  
 
Det er tildelt midler til somatikk inkludert aldersforskning og rehabilitering, til 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin, samt psykiatri og rus. Inkludert tidligere 
tildelte midler gis det midler til alle vedtatte satsinger, jf. Helse Nords forskningsstrategi, 
inkludert forskning i alle helseforetak, samisk forskning, helsefaglig forskning, 
samhandlingsforskning og et økende antall post.doc.-stipend. 



Oversikt pr. helseforetak 
Endelig fordeling pr. helseforetak/enhet - for 2011. Dato 01022011

UNN 62 242 000

NLSH 6 757 000

Helse Finnmark 1 076 000

Helgelandssykehuset 1 524 000

UiT 21 018 000

RHF - midler som ligger på RHF-nivå pr 7 383 000  

SUM TOTALT ALLE HF OG TILTAK 100 000 000

SUM med oppdragsforskning RHF 4 700 000

Totalsum til forskning i HN 2011 104 700 000  
 
Det er gitt midler til 42 nye prosjekter, og fire nye startstipend. Prosjektene er gått til alle 
helseforetak samt Universitetet i Tromsø som oversikten viser.  
 
Foretak/institusjon Antall 
UNN 29 
UiT 8 
NLSH 2 
Helse Finnmark 1 
Helgelandssykehuset  1 
Sykehusapotek Nord 1 
SUM  42 
 
Fullstendig prosjektoversikt og oversikt alle forskningstiltak finansiert av de 100 mill kroner 
finnes på http://www.helse-nord.no/forskning-og-utvikling/forskningsmidler-for-2011-tildelt-
article80681-773.html 
 
Gjennomføring av til kvalitetsforbedring i Helse Nord 
I styresak 121-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 3, som oppfølging 
av styrets vedtak i styresak 95-2010 vedrørende tiltak for økt kvalitet i pasientbehandlingen, 
ble det foretatt en foreløpig tildeling av midler til gjennomføring av kvalitetstiltak. Siden 
nesten ingen av tiltakene ble gjennomført i 2010, fordeles bevilgningen nå i 2011. 
 
I brev fra adm. direktør til helseforetakene, den 2. desember 2010 er det i avsnitt om ”videre 
oppfølging” gitt nærmere og konkret informasjon om hvordan tiltakene som det er gitt 
forhåndstilsagn skal beskrives (formål, forventet resultat, gjennomføringsplan med 
tidsangivelse, kostnader og finansiering). Det er videre informert om mulighet for ny søknad i 

http://www.helse-nord.no/forskning-og-utvikling/forskningsmidler-for-2011-tildelt-article80681-773.html�
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2011. Det er også kommet inn nye søknader. Helseforetakene er kommet med utfyllende 
beskrivelsene av tiltak som det er gitt forhåndstilsagn til.  
 
Det fordeles ytterligere 12 mill kroner i denne saken til følgende tiltak: 
 
Sykehusapotek Nord HF  0,8 mill til nettbasert kurs i legemiddelhåndtering 
Nordlandssykehuset HF  1,0 mill til bedre rapportering diagnostisk klinikk 
Helgelandssykehuset HF  3,2 mill til tverrfaglig samarbeid ortopedi 
Helse Nord RHF 7,0 mill til gjennomgang av pasientjournaler ved bruk av 

Global Trigger Tool (GTT) 
 
Gjennomgang av pasientjournaler ved bruk av Global Trigger Tool (GTT) 
I tråd med anbefalingene i pasientsikkerhetskampanjen skal samtlige foretak i Helse Nord ta i 
bruk Global Trigger Tool (GTT) som verktøy for å identifisere og analysere (måle) forekomst 
av skader i helsetjenesten, basert på gjennomgang av pasientjournaler. Dette er en retrospektiv 
metode, der et tilfeldig utvalg av pasientjournaler gjennomgås og sorteres på grunnlag av 53 
forhåndsdefinerte triggere (standardiserte kriterier) som hver for seg eller i kombinasjon er 
assosiert med pasientskade. Dette kan gjøres manuelt eller automatisk med støtte av 
programvare som plukker ut journaler med mulige hendelser med uheldige utfall for 
pasienter. Deretter valideres disse empirisk gjennom mer detaljert gjennomgang 
av journalene. Ved hjelp av dette verktøyet kan sykehusene måle forekomsten av 
pasientskader over tid for ulike pasientgrupper og intervensjoner, og dermed anvende denne 
dokumentasjonen som ledd i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Som ledd i 
pasientsikkerhetskampanjen forutsettes samtlige helseforetak i landet å anvende GTT som 
analyseverktøy for journalgjennomganger i løpet av inneværende år.  
 
I denne saken anbefales å bruke 7 mill kroner til utvikling av automatisk overvåking av 
journalene ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) i 2011. I 2012 skal dette systemet rulles ut i 
hele Helse Nord. 
 
Alle søknadene er vurdert på nytt. Samlet vurderes de planlagte tiltakene å gi en god 
oppfølging av styrets formål med midlene. Totalt tildeles 40,9 mill kroner til gjennomføring 
av kvalitetstiltak. Av dette ble 3 mill kroner fordelt til Nordlandssykehuset HF i 2010, og 16,4 
mill kroner er investeringer. Det bevilges dermed 21,5 mill kroner over driftsbudsjettet for 
2011.  
 

Herav Herav fordelt NY tildeling 
investering i fjor prosjektmidler

UNN 12 5,4 6,6
NLSH 7 3 4
Apotek Nord 3,2 2 1,2
Helgeland 5,8 5,8
Finnmark 2,5 2,5
RHF 10,4 9 1,4

Sum 40,9 16,4 3 21,5  
 
I vedlegg nr 3 er det en detaljert oversikt over prosjektene. 
 



Fordeling av midler til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommunesektoren og 
folkehelsearbeid 
I budsjett 2011 var det satt av 6 mill kroner til samhandlingstiltak med kommunene og 1,5 
mill kroner til folkehelsearbeid. 
 
Helse Nord RHF vil i 2011 videreføre det pågående arbeidet innen samhandlingsfeltet, og i 
samarbeid med helseforetakene og kommunene sette i gang forberedende arbeid i tilknytning 
til iverksetting av samhandlingsreformen fra og med 1. januar 2012.  Folkehelsesatsingen i 
samarbeid med fylkeskommunene videreføres, med særlig fokus på arbeidet med å utvikle et 
helseatlas for Nord-Norge og forberedelse av et overgripende prosjekt om diabetes og 
overvekt. Det gis også støtte til sluttføring av diabetesprosjekter i Meløy og Fauske, og til 
oppstarting av et tilsvarende prosjekt i Nordkapp kommune.  
 
Arbeidet i samhandlingsutvalget med primærleger videreføres som før, og i samarbeid med 
KS-Nord-Norge etableres flere prosjekter som forberedelse til samhandlingsreformen.  
• Det viktigste prosjektet i denne sammenheng dreier seg om å lage en strategisk 

kompetanseplan for kompetanse- og personellbehov i kommunene for å kunne ivareta de 
nye oppgaver som foreslås overført gjennom samhandlingsreformen. 

• I forlengelsen av SKDE’s analyse av sykehusforbruket i vertskommunene vil dette følges 
opp med en samling, der vertskommunene i nord inviteres til å drøfte utvikling av 
intermediærtilbud.  

• Helse Nord RHF vil i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
(NST), helseforetakene og kommunene intensivere arbeidet med å nytte kommunenes 
pleie- og omsorgssektor til helsenettet og å implementere prioriterte meldingstjenester for 
kommunikasjon mellom nivåene. 

• I samarbeid med helseforetakene må vi dessuten trekke kommunene og fastlegene 
nærmere inn i arbeidet med å utvikle pasientforløp. Helse Nord RHF vil derfor støtte opp 
om det regionale nettverket som er etablert for samarbeid og erfaringsutveksling innen 
dette feltet.     

 
Innretning og prioritering av oppgaver og ressurser innen dette feltet må for øvrig tilpasses de 
vedtak som gjøres av Stortinget i aktuelle lov- og plansaker om samhandlingsreformen.  
 
Fordeling av bevilgning 
Det er inngått avtale med Salangen kommune om å bidra med 6 mill kroner til omstilling av 
Salangen rehabilitering, slik at den kan bli et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen. 
 
Aktivitetsskolen i Finnmark tildeles 500 000 kroner. 
 
Prosjekt diabetessykepleiere i regi av Nordlandssykehuset HF: kr. 300 000,-. Prosjektet 
omhandler også samarbeid med Nordkapp kommune. 
 
Rest midler kr. 700 000 fordeles senere. 
  
Forslag til endringer i rammer 
Etter at det er fordelt ressurser til gjennomføring av kvalitetstiltak, står det igjen 13,5 mill 
kroner i driftsbudsjettet. Det foreslås nå å omdisponere disse midlene til tiltak som kan bidra 
til bedre samhandling med primærhelsetjenesten, samhandlingsmidler og til å gjennomføre 
tiltak som kan forbedre driften i foretaksgruppen. 



Orientering om vedtak fattet av RHF-administrasjonen 
Curveløsning 
Det er bevilget kr. 800 000 til UNN for å gjennomføre forprosjekt for vurdering av 
elektronisk curveløsning for Helse Nord: kr. 100 000 ble bevilget i 2010, mens resten på kr. 
700 000 bevilges nå. 
 
Regionalt Brukerutvalg 
Brukerutvalgets budsjett foreslås økt med kr. 1 000 000,-. Bevilgningen finansieres ved 
omdisponeringer i RHF-budsjettet. 
 
Medisinskteknisk utstyr 
Investeringsrammene til medisinsk-teknisk utstyr vil bli vurdert justert, når regnskapet for 
2010 behandles. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
2. Brukerutvalgets budsjett økes med kr. 1 000 000,-. 

 
3. Udisponerte kvalitetsmidler på 13,5 mill kroner omdisponeres og benyttes til å 

gjennomføre samhandlingstiltak og tiltak som kan forbedre driften i foretaksgruppen.  
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Drifts- og investeringsrammer samt oversikt over tildeling  
   kvalitetstiltak – oppdatert  
 



Vedlegg 1 
 
Rammer 2011

Tall i 1000 kroner

Basisramme RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum basisramme 2011 vedtatt november 2010 1 004 994 184 000 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 9 920 256
Forskning basisramme -33 000 30 000 3 000 0
Kvalitetstiltak prosjektmidler -18 900 2 500 6 600 4 000 5 800 0
Curve løsning -700 700 0
Endret ansvar kvalitetsregistre -1 528 1 528 0
Samhandlingsmidler -800 500 300 0

0
Justert basisramme 2011 950 066 184 000 1 274 656 4 048 203 2 451 732 1 011 600 9 920 256

Øvrig ramme 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 703            46 784    24 202    71 689       
Sykestueprosjekt 8 248       8 248          
Kvalitetsregistre 11 341      11 341       
Tilskudd til turnustjeneste 213            818          1 895       1 370       834          5 130          
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 71 317      71 317       
SUM 83 575      9 066       48 679    25 572    834          167 725     

Øremerket tilskudd 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 1 966       1 966          
NST+ Antibiotikaresistens 34 936    34 936       
NMK 6 658       6 658          
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 543          543             
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 145          145             
Ufordelt 300 300             
Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650          650             
Forskning resultatbasert 23 501      1 076       32 242    3 757       1 524       62 100       
SUM 23 801      -               1 076       75 948    4 950       1 524       107 300     

TOTAL SUM 1 112 369 184 000 1 281 798 4 134 002 2 474 954 1 008 158 10 195 281  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 2 
 
Oppdatert investeringsoversikt 
 

Vedtatt budsjett Konsolidert Justert
nov.10 feb.11 23 feb.

Helse Finnmark HF 2011 2011 2011
RUS institusjon 30000 30000 30000
Økt MTU med mer 16 000 16 000 16 000
HF styrets disposisjon 14 000 14 000 14 000
Sum Helse Finnmark 60 000 60 000 60 000

UNN  HF
Utvikling Psykiatribehandling 20 000 20 000 20 000
A fløy 30 000 30 000
Pasienthotell 10 000 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
Biobank 17 000 17 000 17 000
Økt MTU med mer 43 000 43 000 43 000
HF styrets disposisjon 100 000 100 000 100 000
Sum UNN 180 000 220 000 225 400

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 157 900 157 900 157 900
Prisjustering Bodø 3 100 3 100 3 100
Modernisering NLSH, Vesterålen 97 400 97 400 97 400
Prisjustering Vesterålen 2 000 2 000 2 000
Økt MTU med mer 10 000 10 000 10 000
HF styrets disposisjon 55 000 55 000 55 000
SUM NLSH 325 400 325 400 325 400

Helgelandssykehuset HF
Omstilliongsmidler
Etablering RUS institusjon
Økt MTU med mer 30 700 30 700 30 700
HF styrets disposisjon 17 500 17 500 17 500
SUM Helgelandssykehuset 48 200 48 200 48 200

Sykehusapotek 1 000 1 000 3 000
HN IKT 26 000 26 000 26 000
Prosjekter RHF 26 300 26 300 35 300
Kvalitetstiltak RHF styrets disp 10 000 10 000 0
RHF Felles regionale IKT prosjekt 123 000 123 000 123 000
RHF styrets disp 13 700 13 700 7 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 200 000 200 000 194 600

TOTAL INVESTERINGSRAMME 813 600 853 600 853 600  
 



Vedlegg 3  
Forskningsmidler 
UNN
Miljøstøtte/toppsatsing 6 476 000
Kombinertstillinger (MH-stipender) 1 357 000
SFP 25 999 000
PFP , inkl. rus 5 756 000
HST 14 229 000
Forskningsleder telemedisin 1 000 000
stillinger tidligere LIP 1 125 000
stillinger tidligere i KIP  650 000
Klinisk forskningssenter 4 500 000
infrastrukturforpliktelser 1 150 000
sum UNN 62 242 000

NLSH
SFP 4 387 000
PFP, inkl. rus 929 000
startstipend 431 000
stilling tidligere LIP 225 000
stilling tidligere i KIP 225 000
Somatisk forskningssenter 560 000
Sum NLSH 6 757 000

Helse Finnmark
SFP 661 000
PFP 259 000
startstipend 156 000
Sum Helse Finnmark 1 076 000

Helgelandssykehuset
SFP 701 000
PFP 823 000
Sum Helgelandssykehuset 1 524 000

UiT
SFP 9 848 000
PFP 3 095 000
HST 1755000
miljøstøtte 3 820 000
felles satsinger med Helse Nord 2 500 000
sum UiT 21 018 000

RHF - midler som ligger på RHF-nivå pr dato
drift USAM m.m. 1 000 000
infrastrukturmidler 1 350 000
til klagesaker, ev, infrastruktur, annet 1300000
dekningsbidrag UiT 1 500 000
SAMINOR 1 850 000
restbeløp pga endringer psykiatri/rus 140 000
restbeløp pga endring somatikk 243 000
sum RHF 7 383 000,00

SUM TOTALT ALLE HF OG TILTAK 100 000 000

SUM med oppdragsforskning
Til oppdragsforskning, ADs budsjett i R 2 700 000
Ytterligere styrking, Ads budsjett i RHF 2 000 000
Totalsum til forskning i HN 2011 104 700 000  



 

Vedlegg 4  
 
Kvalitetsmidler til kvalitetstiltak 2010-2011 
 
Referanse:  
Styresak 95-2010 - vedtak i punkt 3, om bevilgning av 30 mill kroner til tiltak for å bedre 
kvaliteten i pasientbehandling og styrke pasientsikkerheten i HN. Adm. direktør forvalter 
midlene og rapporterer tiltak til styre om bruken innen 14. Desember 2010. 
 
Styresak 121-2010 – oppfølging av styrets vedtak i styresak 95-2010. 
 
Brev 2.12.10 fra AD til HF i HN om forslag til fordeling av midlene (forhåndstilsagn), videre 
oppfølging, og ny søknad om midler til formålet som ikke er disponert (ca 10 mill i 2011).  
 
Oppsummering: 
Matrisen gir oversikt over alle godkjente kvalitetstiltak 2010-2011 per HF og RHF, sammen 
med kort beskrivelse, beløp, dato/år for søknad, godkjenning og gjennomføring samt 
kommentar.  
 
Under oppsummering gis det total oversikt for HN over midler medgått i 2010, midler 
disponert i 2011 (forhåndstilsagn), bevilgning nye søknader, samlet tilskudd 2011, og samlet 
tilskudd 2010 og 2011. 
  
Midler medgått i 2010: 
 
5 mill kroner, herunder NLSH 3 mill kroner, og RHF 2 mill kroner.  
 
Midler disponert i 2011 (forhåndstilsagn): 
 
23.9 mill kroner, herunder UNN 12 mill kroner, NLSH 3 mill kroner, Sykehusapotek Nord 
2.4 mill kroner, Helgelandssykehus 2.6 mill kroner, Helse Finmark 2.5 mill kroner, HN RHF 
1.4 mill kroner. 
 
Bevilgning nye søknader: 
 
5 mill kroner, herunder NLSH 1 mill kroner, Sykehusapotek Nord 0.8 mill kroner, 
Helgelandssykehuset 3.2 mill kroner. 
 
Samlet tilskudd 2011 
 
28.9 mill kroner.  
 
Samlet tilskudd 2010 og 2011  
 
33. 9 mill kroner. 



UNN tiltak 
 

Beløp 
mill. kr 

Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjennom
føring 
2010/11 

Kommentar 

1. Felles kvalitetsprosjekt.  
Inneholder flere delprosjekter 
(rutiner, opplæring, elektronisk 
pasientjournal, epikriser, 
pasienterfaringer, 
dokumentasjon).       
 

 
5.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011/12 

Kortere ventetid, forbedring av rutiner rundt utskrivning og oppfølging av 
pasienter, kvalitetssikring av pasientens opplysninger, reel 
brukermedvirkning, øke fagkompetanse gjennom brukerkurs og 
sertifiseringer (pasientsikkerhet). Se vedlegg 1 for mer informasjon. 
 
Det er kommet inn nærmere beskrivelse av gjennomføringsplan med 
tidsangivelse, samt utfyllende beskrivelser av prosjektets formål. Av 
denne fremgår ny kostnadsrammen på 5.3 mill. 

2. Innkjøp av utstyr 
(diagnostikk for kreftpasienter 
og prøver på medisinsk 
genetikk). 

 
5.42 

 
2010 

 
2010 

 
2010/11 

Sikrere og raskere utredning for pasienter med lungekreft. 
Redusert svartid på biopsier. Eksakt diagnostikk av leukemier og 
lymfomer. 
Se vedlegg 2 for mer informasjon. 
  
Innkjøpsprosessen er iverksatt for de aller fleste instrument og utstyr, 
kostnadsrammen 5.42 mill. Oppstart når instrumenter er klare vår og høst 
2011. 

3. Klinikk tiltak 
(ventetider allmennpsykiatrisk, 
”safe surgery”, fagprosedyrer og 
rutiner, samhandling). 

 
4.6 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Kvalitetsstyrt og kortere venteliste, bedre fagprosedyrer og økt 
kompetanse, pasient medvirkning. Se vedlegg 3 for mer informasjon. 
 
Det er kommet inn ny søknad på klinikk tiltak. Imidlertid er denne helt lik 
eksisterende fra 2010 som er behandlet sammen med øvrige prosjekter. 
Kostnadsrammen er på 4.6 mill. Samme tiltak på hjerte- og lunge klinikk 
finnes i Felles kv.prosjekt i UNN og klinikk tiltak med 0,55 mill 

Samlet kommentar 15.320 
 

   Det gis tiskudd med 12 mill for tiltak nr 1 tom nr 3. Differansen regnes 
dekket med egenandel.  
 
Ny søknad om klinikk tiltak er lik den som er allerede behandlet i 2010, 
og følgelig inngår i tilskudd med 12 mill. kr. 
 



Tilskudd totalt 12 mill. kr 
 
Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, plikt til å 
melde avvik. 
Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. 
Slutt rapport – resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan knyttes til 
årlig melding 2011. 
 

 
  



 
NLSH tiltak Beløp 

mill. kr 
Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjennom
føring 
2010/11 

Kommentar 

1. Epikrisetid  
( styrke bruken av 
skrivetjenesten Lenas og 
intensivere internt arbeid) 
 

 
Se  
komment
ar 

 
2010 

 
2010 

 
2010/11 

Få ned epikrisetiden i foretaket 
Det er søkt om tilskudd på 6 mill for 3 aktuelle tiltak, herunder 
epikrisetid, ventelisterydding og bedre rapporter ved diagnostisk klinikk.  

2. Ventelisterydding 
(omfattende) 

 
Se  
komment
ar 

 
2010 

 
2010 

 
2010/11 

Opprydding i f. m. overgang til ventetider rapporter med NPR- melding. 
Inngår i søknad om 6 mill kroner.   

3. Bedre rapporter ved 
diagnostisk klinikk 
(utarbeidelse av 
spesialtilpassede el rapporter for 
virksomhet ved diagnostisk 
klinikk). 

 
Se  
komment
ar 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Økt kvalitet på tjenestetilbudet, mer dynamisk økonomistyring, forbedret 
smitteovervåkning. Se vedlegg for mer informasjon. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 6 mill.  
Inngår i søknad om tilskudd på 6 mill kroner, dog spesifisert på 0,55 mill 
kroner.  
 

4. Implementering av 
kunnskapsbasert praksis. 
(videreutdanning i KSP) 

 
1.0 
 2011 
 
0.3  
2012 

 
2010 

 
2011 

 
2011/12 

Knyttet til nasjonale, regionale og lokale kvalitetsstrategier. Kontinuerlig 
forbedring av helsetjenestene, gode faglige retningslinjer. Se vedlegg om 
prosjektbeskrivelsen for mer info. 
 
 
 

Samlet kommentar 7.0 
 
0.3  
2012 

   Det gis tiskudd med 6 mill kroner. for tiltak nr 1 tom nr 3, godkjent i 
2010. 
 
Det gis tilskudd med 1 mill. kr. for tiltak nr 4, godkjent i 2011. 
 
Tilskudd totalt 7 mill. kr.  
 



Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, plikt til å 
melde avvik. 
Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. 
Slutt rapport – resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan knyttes til 
årlig melding 2011. 

  



Sykehusapotek Nord tiltak Beløp 
mill. kr 

Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjennom
føring 
2010/11 

Kommentar 

1. Anskaffelse og 
implementering av 
rekvireringssystemet for 
cytostatika til sykehus i Helse 
Nord. 
  

 
2.4 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

IT-programvære for å kvalitetssikre dosering, rekvirering, produksjon, 
administrasjon og dokumentasjon av kreftbehandling. Se vedlegg med 
beskrivelsen av tiltak for mer informasjon.  
 
 
 

2. Utvikling av nettbaserte kurs i 
legemiddelhåndtering. 
(Kurs i legemiddelhåndtering 
for sykepleiere, hjelpepleiere/ 
omsorgsarbeidere/ 
helsefagarbeidere). 

 
0.8 

 
2011 

 
2011 

 
2011 

Kvalitetssikre opplæringen i legemiddelhåndtering til ansatte i HN, 
styrke pasientsikkerhet og legemiddelbehandling. Se vedlegg for mer 
informasjon. 
 

Samlet kommentar 3.2    Det gis tiskudd med 2.4 mill kroner for tiltak nr 1, godkjent i 2010. 
 
Det gis tilskudd med 0.8 mill kroner for tiltak nr 2, godkjent i 2011. 
 
Tilskudd totalt 3.2 mill.  
 
Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, plikt 
til å melde avvik  
Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. 
Slutt rapport – resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan knyttes 
til årlig melding 2011. 

  



 
Helgelandssykehuset tiltak Beløp 

mill. kr 
Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjenno
mføring 
2010/1
1 

Kommentar 
 

1. Hvordan sikre oppmøte av pasienter 
til avtalt time. 
(forbedre informasjon, prioritering og 
resursutnyttelse, og elektronisk løsning 
for å understøtte prosjekt) 

 
0.9 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusere ventelistene. Se vedlegg for mer informasjon. 
 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 
 

2. Pasientreiser 
(kartlegging og forslag til tiltakk i f. m. 
”bomturer”) 

 
0.6 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusere unødvendig resursbruk, øke kvalitet til pasienter. Se 
vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 

3. Epikrisetid =100 % 
(innføring av 
kvalitetsforbedringsprosess etter 
PDCA- hjulet (plan, do, check, act 
metoden)  

 
0.45 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusert tidsforbruk behandling, økt produksjon. Se vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 
 

4. Pilot prosjekt innenfor 4 
pasientforløp. 
(forbedringsfokus på pasienten) 

 
0.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Kvalitet, omsorg og respekt. Se vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  

5. Nevrologisk poliklinikk 
(innleie av nevrolog for å redusere 
ventelister og fristbrudd) 

 
0.3 

 
2010 

 
2010 
 

 
2011 

Redusere ventelistene og hindre fristbrudd. Se vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 

6. Ekko- rom 
(ombygging av journalarkiv til to nye 
ekko- rom, øke kvalitet, kapasitet og 
sikkerhet)  

 
0.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusere ventelister, økt sikkerhet og kvalitet. Se vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 

7. Prosjektmidler ortopedi 
(tverrfagligsamarbeid, og økning av 
ortoped ressurser) 

 
3.2 

 
2010 

 
 2011 

 
2011 

Kortere ventetid og avklaring, 40 flere hofteproteser i 2011 



Samlet kommentar 
 
(avrundet til nærmeste hundre tusen) 

5.9     Det gis tiskudd med 2.6 mill kroner for tiltak nr 1 tom nr 6, 
godkjent i 2010.  Differansen regnes dekket med egenandel. 
Det gis tilskudd med 3.2 mill kroner for tiltak nr 7, godkjent i 
2011. 
 
Tilskudd totalt 5.8 mill kroner.  
 
Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, 
plikt til å melde avvik. Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. Sluttrapport – 
resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan knyttes til årlig 
melding 2011. 

  



Helse Finnmark tiltak Beløp 
mill. kr 

Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjenno
mføring 
2010/1
1 

Kommentar 
 

1. Ventelister ØNH- pasienter 
(innsatsuker, opplæring) 

 
0.5 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusert ventetid. Se vedlegg for mer informasjon. 

2. Systemer og rutiner for IKT- ledelse 
(styrke og videreutvikle interne rutiner 
og prosesser) 

 
0.5 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Styrking av rutiner og prosesser. Se vedlegg for mer informasjon.  
 
 

3. Ventelister Øye og Urologi 
(innstasuker) 

 
0.55 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusert ventetid. Se vedlegg for mer informasjon. 

4. Transport av psykisk syke, del 1. 
(transport av psykisk syke fra Alta til 
UNN) 

 
0.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Bedre pasient tilbud (ventetid under 6 timer fra beslutning til 
tilbud om transport).  
Sist revidert søknad er på 0.3 mill kroner.  

5. Kvalitetssystem, rutiner i DocMap 
(utvikling av gode rutiner av 
kvalitetssystem, prosjektleder og 
DocMap medarbeidere) 

 
0.55 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Kvalitet i fokus. Se vedlegg for mer informasjon. 
 

6. Hospitering ortopedi Kirkenes/ 
Hammerfest 
(felles prosedyrer, hospitering 2 leger 2 
uker fra Hammerfest til Kirkenes) 

 
0.1 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Utarbeidelse av felles prosedyrer ventetid for pasienter til ØNH 
operasjon skal være mindre en 3 måneder. Se vedlegg for mer 
informasjon. 

7. Sammenslåing til en avdeling og 
etablering av slag-/geriatrienhet 
(ombygging av 2 medisinsk avdeling 
Hammerfest til 1 for å legge til rette for 
en 7- dagers slag/geriatri enhet) 

 
2.5 

 
2011 

 
NEI 

 
2011 
 

Kvalitetsheving på tilbudet til slagpasienter. Se vedlegg for mer 
informasjon. 
 
Tiltak vurderes å være en del av vanlige omstillinger, vurderes 
derfor å falle utenfor formål med kvalitetsmidler. 
 

Samlet kommentar 5.0    Det gis tilskudd på 2.5 mill for tiltak fra nr 1 tom nr 6, godkjent i 
2010. 
Tiltak nr 7 med 2.5 mill kroner ikke godkjent. 
 



Totalt 2.5 mill kroner. 
 
Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, 
plikt til å melde avvik. 
Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. 
Slutt rapport – resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan 
knyttes til årlig melding 2011. 

 
  



 
Helse Nord RHF tiltak Beløp 

mill. kr 
Søknad 
2010/11 

Godkje
nt 
 

Gjenno
mføring 
2010/1
1 

Kommentar 
 

1. Prosjekter ”oppfølging av 
arbeidsflyt” og varsling av ”fare for 
fristbrudd”. 
 

 
2 

 
2010 

 
2010 

 
2010 

Bedre oversikt og oppfølging av meldefunksjon, 
epikriseproduksjon - prosessen, ventelister, og oversikt over 
tilfeller med ”nær” avtalt frist uten avtale om behandling. 

2. Forbedre datakvalitet innen psykisk 
helsevern for barn og unge. 
(seminar i Tromsø 5. Januar 2011) 

 
0.15 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Ensartede retningslinjer for ventetidsregistrering inne psykisk 
helsevern. 
 

3. Riktig og redusert bruk av tvang 
(kartleggings- og 
kvalitetskontrollprosjekt) 

 
0.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Sikre enhetlig registrering og avdekke forbedringsområder for 
riktigere bruk av tvang i Helse Nord. 

4. Brukerundersøkelse ”Verdibasert 
hverdag” 

 
0.5 
 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Brukermedvirkning i arbeid å definere ”kvalitet” innenfor 
prosjekt Verdibasert hverdag. Tiltak her går kun på 
brukerundersøkelse.  

5. IKT- leder 
(implementering av e-læring og 
informasjonssikkerhet i HN) 

 
0.45 

   Utvikling av en felles løsning for e-læring i region. Se vedlegg 
for mer informasjon. 

Samlet kommentar 3.4     Det gis tiskudd med 3.4 mill kroner for tiltak nr 1 tom nr 5.  
 
Totalt 3.4 mill kroner 
 
Oppfølging: 
Slutt rapport til fagdirektør, samt løpende orientering etter behov, 
plikt til å melde avvik. 
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