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Styresak 58-2011 Økonomirapport nr. 4-2011 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av kortfattet rapportering fra helseforetakene, siden 
det foregår en mer omfattende tertialrapportering i månedsskiftet mai/juni 2011. En 
grundigere rapport på 1. tertial vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
22. juni 2011. Dette gjør at denne rapporten er kortere og inneholder noen færre punkter. 
Utviklingen er i store trekk det samme som for forrige måned. 
 
I forhold til Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav ligger Helse Nord godt foran 
kravet. Sammenlignet med Helse Nords eget resultatkrav er regnskapet for april 2,8 mill 
kroner dårligere enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat som ligger 15,7 mill kroner 
bak budsjett.  
 
I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene nedjusterte Helse Nord styringsmålet for 2011 til 120 mill kroner. 
Helse- og omsorgdepartementet tidelte i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 204 mill 
kroner. Effekten av dette i regnskapet vil tidligst komme i resultatet for mai 2011. 
 
Adm. direktør har en prognose i henhold til budsjett på 250 mill kroner basert på 
budsjettforutsetningene for resultatet i april 2011.  
 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett
april april april hittil i år hittil i år hittil i år 2011

Helgelandssykehuset HF -0,8 0,4 -1,2 -3,2 1,7 -4,9 5,0
Nordlandssykehuset HF 0,9 1,7 -0,8 8,8 11,1 -2,3 32,0
UNN HF 0,7 0,0 0,7 -3,8 0,0 -3,8 0,0
Helse Finnmark HF -4,4 0,4 -4,9 -14,3 1,7 -15,9 5,0
Sykehusapotek Nord HF -0,9 -0,6 -0,3 -0,7 -1,3 0,6 0,0
Helse Nord IKT 0,3 -0,3 0,6 -1,2 -1,1 -0,1 0,0
Helse Nord RHF 9,1 6,0 3,1 34,8 24,0 10,8 78,0
SUM Helse Nord 4,8 7,6 -2,8 20,4 36,0 -15,7 120,0

Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetningene i Prop. 1S(2010-2011) 10,5 10,5 16,5 32,5 32,5 0,0 130,0

Sum justert for økte 
pensjonskostander 15,3 18,1 -2,8 52,9 68,5 -15,7 250,0

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik april 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Adm. direktør er spesielt bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF. 
Helseforetaket er avhengig av å kunne ha en solid økonomisk drift for å kunne ha bæreevne til 
å kunne investere i nye bygg og utstyr. Helse Finnmark HF har identifisert flere områder som 
krever tiltak som fungerer for å kunne bringe den økonomiske driften i balanse. 
 
Helse Nord har 252 flere månedsverk i de fire første månedene av 2011 enn samme periode i 
2010. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse Finnmark 
HF. Dette er en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010. Dette gjelder spesielt 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Adm. direktør har særskilt fokus på oppfølging av 
bemanningssituasjonen i helseforetakene. 
  
Blant det som er nytt av året er at Helse- og omsorgsdepartementet krever månedlig 
rapportering på ventetid og fristbrudd. Pr. april 2011 viser tall fra Norsk Pasientregister (NPR) 
en ventetid på 70 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. Tall fra DIPS og 
styringsportalen viser en ventetid på 73,5 dager for april 2011. Disse tallene ligger fortsatt 
over kravet i oppdragsdokumentet på 65 dager ved utgangen av året. 
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fire første månedene i år enn i fjor. Det er en svak 
økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske 
konsultasjoner. Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. Dette er en sterkere vekst enn ønsket, og aktivitetsøkningen innen poliklinikk 
følges opp for å avdekke om hvorvidt den skaper kapasitetsproblemer for andre 
behandlingsmetoder pasienten går gjennom. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten, samtidig som 
ventetiden går ned. Dette er en ønsket utvikling etterlyst ved flere anledninger, herunder i 
styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-
2010 behandlet i styremøte, den 20. oktober 2010.  
 
Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere 
nivå enn samme tid i fjor. Dette følges opp overfor helseforetakene.  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk viser også en nedgang. Dette er delvis 
knyttet til feilregistreringer, men også knyttet til redusert kapasitet i januar og halve februar 
2011 i Helse Finnmark HF. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 4-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsatt å følge opp den økte bemanningen i helseforetakene.  

 
3. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske utviklingen i Helse Finnmark 

HF. Helseforetaket må sørge for at planlagte tiltak får økt effekt, og at det settes inn tiltak 
for å håndtere identifiserte problemområder. 

 
 
Bodø, den 20.mai 2011 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Økonomirapport nr. 4-2011 
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Oppsummering av utvikling 
Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av kortfattet rapportering fra helseforetakene, siden 
det foregår en mer omfattende tertialrapportering i månedsskiftet mai/juni 2011. En 
grundigere rapport på 1. tertial vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
22. juni 2011. Dette gjør at denne rapporten er kortere og inneholder noen færre punkter. 
 
Regnskapet for april 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 4,8 mill kroner, mens 
budsjettavviket i april 2011 er på minus 2,8 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et negativt 
budsjettavvik på 15,7 mill kroner. 
 
I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene har Helse Nord nedjustert styringsmålet for 2011, tilsvarende økte 
pensjonskostnader, til 120 mill kroner. Regnskapsresultatet i april 2011, justert for økte 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene, er på 15,3 mill kroner og hittil i år på 52,9 
mill kroner. 
 
Adm. direktør er bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF, som er det 
helseforetaket som har det største avviket i foretaksgruppen. Byggeprosjektet ved 
Nordlandssykehuset HF tilsier også at det der er en risiko for økte kostnader i forbindelse med 
driftstilpasninger under byggeperioden utover året. 
 
Adm. direktør har en prognose i henhold til budsjett på 250 mill kroner forutsatt en 
kompensasjon for økte pensjonskostnader.  
 
Helse Nord har 252 flere månedsverk i de fire første månedene av 2011 enn samme periode i 
2010. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse Finnmark 
HF. Dette er en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010. Dette gjelder spesielt 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Adm. direktør har særskilt fokus på oppfølging av 
bemanningssituasjonen i helseforetakene. 
  
Blant det som er nytt av året er at Helse- og omsorgsdepartementet krever månedlig 
rapportering på ventetid og fristbrudd. Pr. april 2011 viser tall fra Norsk Pasientregister 
(NPR) en ventetid på 70 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. Tall fra DIPS 
og styringsportalen viser en ventetid på 73,5 dager for april 2011. Disse tallene ligger fortsatt 
over kravet i oppdragsdokumentet på 65 dager ved utgangen av året. 
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fire første månedene i år enn i fjor. Det er en svak 
økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske 
konsultasjoner. Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. Dette er en sterkere vekst enn ønsket, og aktivitetsøkningen innen poliklinikk 
følges opp for å avdekke om hvorvidt den skaper kapasitetsproblemer for andre 
behandlingsmetoder pasienten går gjennom. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten samtidig som 
ventetiden går ned. Dette er en ønsket utvikling etterlyst ved flere anledninger, herunder i 
styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-
2010 behandlet i styremøte, den 20. oktober 2010.  
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Side 4 

Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere 
nivå enn samme tid i fjor. Dette følges opp overfor helseforetakene.  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk viser også en nedgang. Dette er delvis 
knyttet til feilregistreringer, men også knyttet til redusert kapasitet i januar og halve februar 
2011 i Helse Finnmark HF. 
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Økonomi 

Resultat pr. april 2011 

 
Tabell: Resultat i april 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011 
 
I styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 2 ble det vedtatt å 
fordele 130 mill kroner i midler til helseforetakene for å dekke pensjonskostnadene utover 
budsjettforutsetningene, slik at dette avviket vises i regnskapet til Helse Nord RHF fremfor 
hos helseforetakene. Regnskapet for april 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 4,8 mill 
kroner og et negativt budsjettavvik på 2,8 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et negativt 
budsjettavvik på 15,7 mill kroner. 
 
I påvente av avklaring på kompensasjonen for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene har Helse Nord nedjustert styringsmålet for 2011, tilsvarende økte 
pensjonskostnader, til 120 mill kroner. Regnskapsresultatet i april 2011, justert for økte 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene, er på 15,3 mill kroner og hittil i år på 52,9 
mill kroner. 
 
I tilknyting til revidert stadsbudsjett foreslås det at Helse Nord skal få økt basisrammen med 
203,4 mill kroner hovedsakelig som kompensasjon for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene. Når forslaget er vedtatt i Stortinget, vil saken fremmes for styret i 
Helse Nord RHF. 
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring 
ift 2010

Endring 
i %

Basisramme 869,3 869,8 -0,5 0 % 3 401,5 3 402,0 -0,5 0 % 163,4 5 %
ISF egne pasienter 167,8 146,5 21,3 15 % 665,6 627,8 37,8 6 % 47,5 8 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 7,5 7,4 0,0 1 % 36,9 24,8 12,1 49 % 13,1 55 %
Gjestepasienter 3,3 3,7 -0,4 -10 % 12,7 16,0 -3,3 -21 % -1,8 -12 %
Polikliniske inntekter 22,5 21,2 1,3 6 % 96,6 87,7 8,9 10 % 15,9 20 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 7,4 5,9 1,5 25 % 29,4 24,6 4,8 19 % 4,5 18 %
Andre øremerkede tilskudd 13,9 19,6 -5,8 -29 % 58,3 75,6 -17,3 -23 % -1,5 -2 %
Andre driftsinntekter 51,2 56,7 -5,5 -10 % 219,3 234,9 -15,5 -7 % 27,8 15 %
Sum driftsinntek ter 1 142,8 1 130,8 12,0 1,1 % 4 520,4 4 493,4 26,9 0,6 % 269,1 6,3 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 72,0 67,3 4,7 7 % 279,0 268,3 10,7 4 % 19,4 7 %
Kjøp av private helsetjenester 50,4 50,4 0,0 0 % 195,2 200,4 -5,2 -3 % 0,2 0 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 100,8 94,9 5,9 6 % 430,9 397,9 33,0 8 % 33,4 8 %
Innleid arbeidskraft 9,0 6,0 3,1 51 % 33,3 23,8 9,4 40 % 5,8 21 %
Lønn til fast ansatte 542,2 544,3 -2,1 -0,4 % 2 079,7 2 093,3 -13,6 -0,6 % 142,9 7,4 %
Overtid og ekstrahjelp 35,9 27,3 8,7 32 % 142,5 109,7 32,8 30 % 18,8 15 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 94,2 95,0 -0,9 -1 % 388,9 387,8 1,1 0 % 49,3 15 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -30,0 -33,7 3,6 -11 % -125,5 -108,1 -17,4 16 % -13,8 12 %
Annen lønn 44,7 47,3 -2,6 -5 % 180,3 187,3 -7,0 -4 % 11,7 7 %
Sum lønn og innleie eks. pensjon 601,9 591,2 10,7 1,8 % 2 310,2 2 306,0 4,2 0,2 % 165,4 7,7 %
Avskrivninger 49,3 50,9 -1,5 -3 % 197,6 203,1 -5,5 -3 % -6,0 -3 %
Nedskrivninger 0,1 0,1 0,0 -6 % 0,3 0,3 0,0 -11 % -1,0 -78 %
Andre driftskostnader 170,6 172,0 -1,5 -1 % 699,0 688,0 11,0 2 % 47,3 7 %
Sum driftskostnader 1 139,2 1 121,9 17,3 1,5 % 4 501,1 4 452,0 49,1 1,1 % 308,0 7,3 %
Driftsresultat 3,6 9,0 -5,3 -59 % 19,2 41,5 -22,2 -54 % -38,9 -67 %
Finansinntekter 3,1 2,0 1,1 56 % 10,1 7,9 2,2 27 % 2,1 27 %
Finanskostnader 1,9 3,3 -1,4 -43 % 8,9 13,4 -4,4 -33 % -4,6 -34 %
Finansresultat 1,2 -1,4 2,5 -184 % 1,1 -5,4 6,6 -121 % 6,8 -120 %
Ordinært resultat 4,8 7,6 -2,8 -37 % 20,4 36,0 -15,7 -43 % -32,1 -61 %
Ekstraord inntekter 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Ekstraord kostnader 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
(Års)resultat 4,8 7,6 -2,8 -37 % 20,4 36,0 -15,7 -43 % -32,1 -61 %
Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S (2010-2011) 10,8 10,8 0,0 0 % 43,3 43,3 0,0 0 % 43,3
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 15,6 18,4 -2,8 -15 % 63,7 79,4 -15,7 -20 % 11,2 21 %

April Akkumulert per April Akkumulert per 
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Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i april måned og hittil i år pr. 
helseforetak (mill kroner): 
  

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik april 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Helse Finnmark HF har i april 2011 et negativt budsjettavvik på 4,9 mill kroner og hittil i år et 
negativt budsjettavvik på 15,9 mill kroner. Det negative avviket i april 2011 skyldes i all 
hovedsak overforbruk på overtid og ekstrahjelp, vikarer og fastlønn. Blant problemområdene 
er pasientreiser, der kostnadene øker på tross av at kostnad pr. reise går ned. Adm. direktør er 
bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF og ser at situasjonen krever 
en økt oppmerksomhet for å kunne løses.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i april 2011 et positivt budsjettavvik på 0,7 
mill kroner og hittil i år et negativt budsjettavvik på 3,8 mill kroner. Den positive utviklingen 
med hensyn til aktivitet og ISF-inntekter fortsetter også i april 2011, mens 
gjestepasientkostnadene for april 2011 tilsvarer det negative budsjettavvik hittil i år.  
 
Helgelandssykehuset HF har i april 2011 et negativt budsjettavvik på 1,2 mill. kroner og hittil 
i år et negativt budsjettavvik på 4,9 mill kroner. Dette negative avviket skyldes noe lavere 
aktivitet enn planlagt innen somatikk (dag- og døgn) og overforbruk på varekostnader, innleie 
og andre driftskostnader. Det er spesielt somatikk ved Mosjøen og Sandnessjøen samt 
båtambulanse som har de negative avvikene.  
 
Nordlandssykehuset HF (NSLH) har i april 2011 et negativt budsjettavvik på 0,8 mill kroner 
og hittil i år et negativt budsjettavvik på 2,3 mill kroner. På inntektssiden har NLSH 
merinntekter knyttet til poliklinikk egen behandling og biologiske legemidler, mens det er et 
merforbruk på kjøp av offentlige helsetjenester og innleie. NLSH knytter usikkerhet til 
hvorvidt byggeprosjektet vil medføre økte kostnader som følge av stenging av deler av 
sykehuset i perioder. Det kan oppstå kostnader ved at innarbeidede rutiner må gjøres om, noe 
som krever økte ressurser. 
  
Helse Nord RHF har i april et positivt budsjettavvik på 3,1 mill kroner og hittil i år et positivt 
budsjettavvik på 10,8 mill kroner.  
  

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett
april april april hittil i år hittil i år hittil i år 2011

Helgelandssykehuset HF -0,8 0,4 -1,2 -3,2 1,7 -4,9 5,0
Nordlandssykehuset HF 0,9 1,7 -0,8 8,8 11,1 -2,3 32,0
UNN HF 0,7 0,0 0,7 -3,8 0,0 -3,8 0,0
Helse Finnmark HF -4,4 0,4 -4,9 -14,3 1,7 -15,9 5,0
Sykehusapotek Nord HF -0,9 -0,6 -0,3 -0,7 -1,3 0,6 0,0
Helse Nord IKT 0,3 -0,3 0,6 -1,2 -1,1 -0,1 0,0
Helse Nord RHF 9,1 6,0 3,1 34,8 24,0 10,8 78,0
SUM Helse Nord 4,8 7,6 -2,8 20,4 36,0 -15,7 120,0

Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetningene i Prop. 1S(2010-2011) 10,5 10,5 16,5 32,5 32,5 0,0 130,0

Sum justert for økte 
pensjonskostander 15,3 18,1 -2,8 52,9 68,5 -15,7 250,0
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Gjennomføring av tiltak 
Foretaksgruppen har redusert gjennomføringsrisikoen sammenlignet med 2010 og har for 
2011 risikovurdert omstillingstiltak som er høyere enn omstillingsutfordringen. Dette har 
sammenheng med at store deler av omstillingstiltakene er bedre forankret i helseforetakene 
som en følge av at planarbeidet eller selve tiltaket startet i 2010.  
 
Fokus på å øke gjennomføringsgraden på tiltak som er definert med høy risiko, fremfor å 
definere nye tiltak, vil også være viktig i 2011.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha 
moderat gjennomføringsrisiko. Risikoen vurderes likevel til å være lavere enn i 2010. 
 
Mer utfyllende kommentarer til gjennomføringen av tiltak vil følge i tertialrapporten. 

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. april 2011 
Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god.  
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 179 mill kroner i foretaksgruppen til og med 
april 2011. 
  
Fremdriften i investeringsprogrammet ligger 36 mill kroner etter justert plan ved utgangen av 
april. 

 

      Prognose likviditet 
Ved utgangen av april var likviditetsbeholdningen litt høyere enn budsjett.  
 

 pr. april 2011
Investeringer Ubrukte rammer Juistert ramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2010 2011 2011 hittil 2011
Helse Nord RHF 74,7 158,3 233,0 2,3 1 %
Helse Finnmark 23,0 60,0 83,0 29,5 36 %
UNN 152,3 228,4 380,7 27,2 7 %
NLSH 312,4 329,4 641,8 89,8 14 %
Helgeland 35,2 48,2 83,4 13,2 16 %
Apotek 0,5 3,0 3,5 0,0 0 %
HN IKT 17,1 26,0 43,1 17,6 41 %
Styrets disp 0,0 0,3 0,3 0 %
SUM Helse Nord 615,1 853,6 1 468,7 179,6 12 %
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Personal – pr. april 2011 

Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk jan - april2010 og jan - april 2011, samt endring fra 2010 til 2011 
 
Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar til mai 2011. Deler av utlønning i mai 2011 
har påvirkning på resultatet i april 2011, og disse dataene er tatt med. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse Finnmark HF, 
sammenlignet med samme periode i 2010. Veksten er en fortsettelse av trenden fra slutten av 
2010. Dette gjelder spesielt UNN. Helse Nord RHF har særskilt fokus på oppfølging av 
bemanningssituasjonen i helseforetakene.  
 
Det vises til detaljert oversikt over bemanningsøkning i styresak 48-2011 Økonomirapport nr. 
3-2011 som viser bemanningsøkningen i første tertial 2011 sammenlignet med første tertial 
2010. Økningen i gjennomsnittlig månedsverk kommer i hovedsak på fastlønnede. Dette betyr 
at det er ansatte som går på fastlønn og ikke bare på overtid og timelønn. 
 
Bemanningsøkningen i første tertial er på 2,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Ser 
vi dette mot økningen i lønnskostnader eksklusive innleie og pensjon på 7,5 % og en 
forutsetning om 3,5 % lønnsøkning, ser vi en reallønnsvekst på i overkant av 1,5 %. I denne 
beregningen er det noe usikkerhet på grunn av litt forskjellige perioder på lønnskostnader og 
lønnsutbetalinger, men i endring av fordeling på stillinger ser vi en økning på antall leger, 
sykepleiere og administrativt personell, mens de lavere lønte hjelpe- og barnepleierne har en 
reduksjon. 
 
UNN har planlagt en økning på 100 månedsverk som følge av nye funksjoner og ved at de 
besetter vakante stillinger spesielt innen psykiatri. Av disse 100 månedsverkene er rundt 70 
besatt. Dette ses i sammenheng med omdisponering av midler internt i helseforetaket. UNN 
har størst økning på klinisk personell. 
 
Helse Finnmark HF er det eneste foretaket som totalt sett ikke har økt bemanningen de første 
fire månedene sammenlignet med samme periode i 2010. I utlønningen i mars, april og mai 
2011 har derimot også Helse Finnmark HF litt økning i bemanningen.  
 

Gjennomsnittlige 
månedsverk

Jan - mai 
10

Jan - mai 
11 Differanse

Helse Finnmark 1 557 1 560 3
UNN 5 866 5 996 130
Nordlandssykehuset 3 156 3 213 56
Helgelandssykehuset 1 301 1 334 33
Sykehusapotek Nord 76 83 7
Helse Nord RHF 47 50 3
SKDE 10 12 2
Helse Nord IKT 160 178 18
Sum Helse Nord 12 174 12 426 252
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Helgelandssykehuset HF har en økning innen somatikk, blant annet knyttet til en 
sykepleierpool. Det er også noe økning på pasientreiser. I tillegg bemanner 
Helgelandssykehuset HF opp i forbindelse med rusenheten på Mo i Rana. Denne 
oppbemanningen er satt i gang, men ikke fullt implementert. 
 

 
Figur: Utvikling av bemanning 2009 – 2011 i Helse Nord RHF. 

Tiltak for reduksjon av ufrivillig deltid 
For oppfølging av reduksjon av ufrivillig deltid viser vi til styresak 60-2011/5 Reduksjon av 
deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet. 

Sykefravær 

 
Tabell: Sykefravær januar-mars 2010 og sykefravær januar-mars 2011 
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Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager
Helgelandssykehuset HF 8,2% 4,5% 3,6% 1,9 % 8,1% 3,9% 4,2% 2,4 %
Nordlandssykehuset HF 8,2% 3,8% 4,4% 2,1 % 8,9% 4,4% 4,5% 2,2 %
Universitetssykehuset HF 8,0% 3,5% 4,5% 2,8 % 9,2% 4,2% 5,1% 3,1 %
Helse Finnmark HF 8,7% 3,9% 4,8% 2,9 % 8,8% 3,8% 5,1% 3,1 %
Sykehusapotek Nord HF 4,5% 1,4% 3,1% 2,1 % 7,5% 1,9% 5,6% 3,1 %
Helse Nord IKT 4,6% 1,9% 2,7% 1,7 % 3,5% 0,9% 2,7% 2,2 %
Helse Nord RHF 0,9% 0,5% 0,4% 0,3 % 2,8% 1,9% 0,9% 0,5 %
SUM Helse Nord 8,0% 3,6% 4,3% 2,7 % 8,8% 4,1% 4,7% 3,0 %

Januar - mars 2010 Januar - mars 2011
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Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor 
 
Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale 
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. 
 
Totalt sykefravær i Helse Nord for perioden januar-mars 2011 viser en økning sammenlignet 
med samme periode i fjor. Det er særlig fravær mellom 17 dager og 56 dager som har hatt den 
største økning. En forklaring kan være at influensasesongen rammer hardere i 2011 enn i 
2010. 
  
I mars 2011 er sykefraværet 1,0 % høyere enn for mars 2010. Her er det meste av fraværet 
kommet på fravær over 56 dager. 

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager
Helgelandssykehuset HF -0,0% -0,6% 0,6% 0,5 %
Nordlandssykehuset HF 0,7% 0,6% 0,1% 0,1 %
Universitetssykehuset HF 1,3% 0,7% 0,6% 0,4 %
Helse Finnmark HF 0,2% -0,1% 0,3% 0,1 %
Sykehusapotek Nord HF 3,0% 0,5% 2,5% 1,1 %
Helse Nord IKT -1,0% -1,1% 0,0% 0,6 %
Helse Nord RHF 1,9% 1,4% 0,5% 0,2 %
SUM Helse Nord 0,8% 0,4% 0,4% 0,3 %

Endring
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Kvalitet 
Fra 2011 skal ventetid og fristbrudd rapporteres månedlig til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD). Disse indikatorene har fått stadig større oppmerksomhet, siden oppdragsdokumentet 
for de regionale helseforetakene for 2011 krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65 
dager samt at fristbrudd ikke skal forekomme. 
 
Nytt for 2011 er at Norsk Pasientregister (NPR) gir ut månedlig statistikk på ventetid og 
fristbrudd. Dette innebærer at det fortsatt er spørsmål knyttet til definisjoner, 
uttrekkstidspunkt og kvalitet på data. Dette krever samordning på nasjonalt plan, og det er 
derfor noe utvikling igjen på disse tallene. 
 
Helse Nord har ambisjoner om å bruke SAS-portalen til å overvåke og følge opp disse 
kvalitetsindikatorene. Det er pr. dags dato flere rapporter i styringsportalen som omhandler 
ventetid og fristbrudd, og dette området er i stadig utvikling. Disse kvalitetsdataene hentes fra 
de kliniske systemene i Helse Nord. Siden de offisielle tallene gjennomgår en vasking hos 
NPR, og ventelistetallene hentes ut før all registrering er gjennomført, vil det forekomme 
noen små forskjeller i disse dataene i forhold til data fra våre egne systemer. Det skal dog ikke 
være vesensforskjell, og trender og utvikling skal være de samme. 
 
Kliniske systemer har tradisjonelt sett ikke vært brukt mye til styring. Dette innebærer at det 
må ryddes i kvaliteten på disse dataene. Økt fokus på kvalitetsdata krever en større 
oppmerksomhet på alle leddene i systemene fra registrering til sluttrapporter og tolking. 
 
I foretaksgruppen foregår det både kortsiktig og langsiktig arbeid for å rydde opp i systemene 
for å kunne gi korrekte og omforente styringsdata. 

Ventetid – antall dager 

 
Tabell: Ventetid Helse Nord for avviklede pasienter med og uten rett for periodene januar - april 2011. Kilde 
NPR. 
 
 
 

Månedlig rapportering
Krav / Datakilde Jan Feb Mars April

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen 
somatikk

NPR
85 83 78 70

Median ventetid for pasienter innen somatikk NPR
59 59 49

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter inne 
psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

NPR
71 64 68 69

Median ventetid for pasienter inne psykisk 
helsevern for barn og unge (BUP)

NPR
64 64 56

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen 
psykisk helsevern for voksne (VOP)

NPR
66 53 52 53

Median ventetid for pasienter innen psykisk 
helsevern for voksne (VOP)

NPR
43 43 34

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen 
tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB)

NPR

93 79 85 61
Median ventetid for pasienter innen 
tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB)

NPR

81 81 60
Gjennomsnittlig ventetid i 
spesialisthelsetjenesten

Ned mot 65 løpedager ved utgangen av 2011 / 
NPR 84 82 78 70

Andel fristbrudd for rettighetspasienter 0% / NPR 19,5 % 18,1 % 17,6 % 15,7 %

2011
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Helse Nord har i følge tall fra NPR fortsatt et stykke å gå, før gjennomsnittlig ventetid er i 
henhold til krav i oppdragsdokumentet for 2011. I rapporteringen for de tre første månedene i 
2011 manglet det en god del enheter i rapporteringen mens for april måned er alle enhetene 
med unntak av Fosen rusbehandling med i grunnlaget.  
 

 
Tabell: Snitt ventetid for alle avviklede pasienter april 2010 sammenlignet med april 2011,  
Kilde: Helse Nords styringsportal 
 
Snitt ventetid i foretaksgruppen er redusert fra mars til april 2011 med 7,5 dager. Snitt 
ventetid sammenlignet med samme periode i fjor viser en reduksjon på 6,7 dager. UNN og 
Helgelandssykehuset HF har redusert ventetid, mens NLSH og Helse Finnmark HF har en 
liten økning. Det har foregått en rydding i ventelistene i Helse Finnmark HF som nok gir økt 
ventetid for avviklede pasienter, men lavere ventetid for ventende pasienter. Det forventes at 
dette tallet synker i neste måned, også sammenlignet med de andre foretakene. 
  
For rettighetspasienter er ventetiden for avviklede pasienter redusert med 17,8 dager fra 73,2 
til 55,4 dager. Her viser alle foretakene i foretaksgruppen til en reduksjon i ventetiden for 
pasienter med rett til prioritert helsehjelp.   
 

 
Tabell: Snitt ventetid for avviklede rettighetspasienter april 2010 sammenlignet med april 2011,  
Kilde: Helse Nords styringsportal 
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Andel fristbrudd for rettighetspasienter 
Andel fristbrudd for rettighetspasienter er for tiden fallende. Det har vært en opprydding i 
systemene. Pasienter som har fått behandling og som ikke har blitt tatt av ventelisten, har nå 
blitt tatt av. Dette innebærer at tilfeller så langt tilbake som tidlig 90-tall kan fremkomme i 
statistikken som fristbruddpasienter i år. Denne ryddingen skal være i sluttfasen, og dette gir 
en gevinst i form av bedre styringsdata fra DIPS. 
 
Ifølge tallene fra NPR er andelen fristbrudd for avviklede i april 15,7 %, mens det fra DIPS er 
13 %. Som beskrevet ovenfor gjennomgår tallene fra NPR en vasking og har et tidligere 
tidspunkt for låsing av dataene enn interne tall. Dette gjør at det vil forekomme noen 
forskjeller. Adm. direktør mener det er viktig at forskjellen mellom Helse Nords interne 
systemer og NPRs tall blir så liten som mulig, og at det er konsistens mellom tallene. 
 

 
Tabell: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden jan. 2010 – april 2011 
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Aktivitet 

Somatikk  

 
 Tabell: Somatisk aktivitet april 2010 sammenlignet med april 2011 
 
Den somatiske aktiviteten for april 2011 er økt med totalt 4,6 % sammenlignet med samme 
periode i fjor. Dette kommer primært fra en økning i polikliniske konsultasjoner. Veksten er 
spesielt stor på UNN og NLSH.   
 
Dagopphold poliklinikk har en nedgang på alle helseforetak, hvor Helgelandssykehuset HF 
har den største nedgangen. Hovedårsaken er svingninger i antall dialysepasienter. 
  
Heldøgnsopphold har en liten økning fra samme periode i fjor med. NLSH, Helse Finnmark 
HF og UNN viser en økning, mens Helgelandssykehuset HF har en liten reduksjon i 
heldøgnsopphold. Økningen ved NLSH gjelder hode- og bevegelsesklinikken samt medisinsk 
og kirurgisk ortopedisk klinikk.  
 
Polikliniske konsultasjoner har en økning på 6,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Det er en økning ved alle helseforetakene i foretaksgruppen. Hovedårsaken til denne 
økningen skyldes at strålebehandlingen i år regnes med i det totale antall polikliniske 
konsultasjoner, og helseforetakene har iverksatt tiltak for å redusere ventelister. 
 
Totalt sett vurderes det at veksten i polikliniske konsultasjoner er noe høy og må følges 
fremover.  

Psykisk helsevern og rus 

Psykisk helsevern for barn og unge 
Trenden med økning i aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri fortsetter. Ventetiden 
innen området er også på vei nedover. Aktivitetsøkningen er bred, og det er økning hos alle 
helseforetakene. 
 
Det henvises til styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av 
styresak 69-201, der det ytres bekymringer for ventetiden. Adm. direktør er fornøyd med at 
aktiviteten nå tar seg opp, og ventetiden går ned.  
 

Helse Nord - somatisk aktivitet 2010 2011 Endring 
Alle kontakter 192 047 200 971 4,6 %
Totalt antall opphold somatikk 44 798 44 188 -1,4 %
herav
dagopphold poliklinikk 9 097 8 936 -1,8 %
dagopphold innlagte 7 990 7 238 -9,4 %
heldøgnsopphold innlagte 27 711 28 014 1,1 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 147 249 156 783 6,5 % 5,2 %
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Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge jan-april 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. 

Psykisk helsevern for voksne 
På grunn av en feil i organisasjonsstrukturen har vi ikke sammenstilt aktivitetstall på psykisk 
helsevern for voksne. 
 
Av helseforetakene er det kun Helgelandssykehuset HF som har en klar økning i aktiviteten. 
Både UNN og NLSH har en generell nedgang i aktiviteten.  
 
Helse Finnmark HF har en reduksjon i både i liggedøgn og polikliniske konsultasjoner. 
Kapasiteten på døgnenhetene er bygd ned, men kapasiteten på poliklinikk har ikke økt så 
mye. Polikliniske konsultasjoner ligger over plantall, noe som betyr at planen for polikliniske 
konsultasjoner er lavere i 2011 enn antallet hittil i 2010. 
 
Adm. direktør er noe bekymret over den negative aktivitetsutviklingen innen psykisk 
helsevern for voksne og vil følge utviklingen nøye opp mot uviklingen i ventetider. 

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk 
UNN har en økning i antall liggedøgn, mens Helse Finnmark HF har en nedgang på grunn av 
redusert kapasitet i januar og halve februar 2011. Her er kapasiteten økt igjen. 
 
Aktiviteten viser en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner. Dette er ved UNN. Det er 
feil i rapportering i LARiNord. Omfanget av feilregistreringen er ikke helt klarlagt, men det 
vurderes som at det ikke er en reell nedgang i behandlingen. 
 
Data for aktivitet på rusbehandling kommer fra systemet Rusdata. Dette er ikke velegnet som 
styringssystem. Det vil bli byttet ut i tiden fremover og senest ved innføring av nytt 
elektronisk pasientjournalsystem i løpet av de neste par årene. 
 

 
Tabell: Aktivitet TSB jan-april 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. 
 
  

Barne- og ungdomspsykiatri 2010 2011 endring 10-11
Antall polikliniske konsultasjoner 26 915 28 865 7,2 %

Antall utskrevne pasienter 98 144 46,9 %

Antall liggedøgn 4 057 4 228 4,2 %

Antall oppholdsdager 346 622 79,8 %

Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 43 508 50 402 15,8 %

Rusomsorg 2010 2011 endring 10-11
Antall utskrevne pasienter 177 291 64,4 %

Antall polikliniske konsultasjoner 4 792 3 734 -22,1 %

Antall liggedøgn 8 338 9 290 11,4 %
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Vedlegg 

Vedlegg personal  
Bemanning 

 
 
Sykefravær 

 
 
 

 
 

Mai Mai 2010 Mai 2011 Differanse
Helse Finnmark 1 579 1 590 10
UNN 5 899 6 047 148
Nordlandssykehuset 3 188 3 220 32
Helgelandssykehuset 1 320 1 349 29
Sykehusapotek Nord 75 85 10
Helse Nord RHF 48 50 1
SKDE 9 13 3
Helse Nord IKT 162 176 14
Sum Helse Nord 12 281 12 529 248

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager
Helgelandssykehuset HF 8,3% 4,5% 3,7% 1,6 % 8,5% 4,5% 3,9% 2,2 %
Nordlandssykehuset HF 8,3% 3,6% 4,7% 2,7 % 9,1% 4,8% 4,3% 2,9 %
Universitetssykehuset HF 8,0% 3,1% 4,9% 2,7 % 9,4% 4,5% 4,9% 3,0 %
Helse Finnmark HF 8,3% 3,6% 4,7% 2,8 % 9,2% 4,0% 5,2% 3,0 %
Sykehusapotek Nord HF 3,4% 0,4% 2,9% 2,0 % 7,4% 1,4% 6,1% 2,9 %
Helse Nord IKT 3,4% 0,4% 2,9% 2,0 % 3,2% 0,6% 2,6% 1,9 %
Helse Nord RHF 0,9% 0,4% 0,4% 0,4 % 3,1% 2,4% 0,7% 0,7 %
SUM Helse Nord 8,0% 3,4% 4,6% 2,6 % 9,0% 4,4% 4,6% 2,8 %

Mars 2010 Mars 2011

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær 
under 56 

dager

Fravær 
under 16 

dager
Helgelandssykehuset HF 0,2% 0,0% 0,2% 0,6 %
Nordlandssykehuset HF 0,8% 1,1% -0,4% 0,2 %
Universitetssykehuset HF 1,4% 1,4% -0,1% 0,2 %
Helse Finnmark HF 0,9% 0,4% 0,4% 0,3 %
Sykehusapotek Nord HF 4,1% 0,9% 3,1% 0,9 %
Helse Nord IKT -0,2% 0,2% -0,3% -0,1 %
Helse Nord RHF 2,3% 1,9% 0,3% 0,3 %
SUM Helse Nord 1,0% 1,0% -0,0% 0,2 %

Endring
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Månedsverksutvikling 2009-2011 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Helgelandssykehuset HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Nordlandssykehuset HF 
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Helse Finnmark HF 
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Helse Nord IKT 

 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Sykehusapotek Nord HF 
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Vedlegg aktivitet 
Somatikk  
UNN 2010 2011 Endring  

  Alle kontakter  84 947 90 612 6,7 % 
  Totalt antall opphold somatikk 19 310 18 984 -1,7 % 
  herav       
  dagopphold poliklinikk  3 832 3 822 -0,3 % 
  dagopphold innlagte  3 577 3 256 -9,0 % 
  heldøgnsopphold innlagte  11 901 11 906 0,0 % 
          Endr sum dag/poliklinikk  

Polikliniske konsultasjoner  65 637 71 628 9,1 % 7,7 % 
 

      NLSH 2010 2011 Endring  
  Alle kontakter  53 071 55 524 4,6 % 
  Totalt antall opphold somatikk 13 405 13 597 1,4 % 
  herav       
  dagopphold poliklinikk  2 507 2 504 -0,1 % 
  dagopphold innlagte  2 686 2 639 -1,7 % 
  heldøgnsopphold innlagte  8 212 8 454 2,9 % 
          Endr sum dag/poliklinikk  

Polikliniske konsultasjoner  39 666 41 927 5,7 % 4,9 % 
 

      Helgeland 2010 2011 Endring  
  Alle kontakter  31 055 31 406 1,1 % 
  Totalt antall opphold somatikk 6 662 6 172 -7,4 % 
  herav       
  dagopphold poliklinikk  1 577 1 438 -8,8 % 
  dagopphold innlagte  1 105 786 -28,9 % 
  heldøgnsopphold innlagte  3 980 3 948 -0,8 % 
          Endr sum dag/poliklinikk  

Polikliniske konsultasjoner  24 393 25 234 3,4 % 1,4 % 
 

      Helse Finnmark  2010 2011 Endring  
  Alle kontakter  22 974 23 429 2,0 % 
  Totalt antall opphold somatikk 5 421 5 435 0,3 % 
  herav       
  dagopphold poliklinikk  1 181 1 172 -0,8 % 
  dagopphold innlagte  622 557 -10,5 % 
  heldøgnsopphold innlagte  3 618 3 706 2,4 % 
          Endr sum dag/poliklinikk  

Polikliniske konsultasjoner  17 553 17 994 2,5 % 1,9 % 
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Vedlegg ventetider 
Ventetider pr. HF 
 

 
Tabell: Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter – avviklet hittil i fjor 2010 (pr. april). Kilde: DIPS 
 

 
 Tabell: Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter – avviklet hittil i år 2011 (pr. april). Kilde: DIPS 
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Fristbrudd pr. HF 

 
Graf: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet over tid – januar 2010 til og med april 2011. Kilde: DIPS 
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HELSET1LW11ET
tilsyn med barnevern , sosial - og helsetjenestene

Helse Nord RHF

L
8038 BODØ

DERES REF : / YOUR REF: VAR REF: / OUR REF: DATO: / DATE:

20101485 I SYS J6 . mai 2011

Avslutning av tilsynssak - brudd på internkontrollplikten

Statens helsetilsyn viser til vårt brev av 27. januar 2011 vedrørende Helse Nord RHF's
styringsdokument fra 2004 til Nordlandssykehuset HF der det fremgår at kreft i spiserør,
bukspyttkjertel samt leverreseksjoner (operasjon ved leverspredning) kun skal opereres i
Tromsø. Videre skal spesielle, sjeldne krefttilfeller henvises til Tromsø; retroperitonealt
glandeltoilett ved testikkelkreft, binyrekreft, nevroendokrine svulster, samt
bløtdelssarkom. Vi ba om en redegjørelse for hvordan denne funksjonsfordelingen ble
fulgt opp av Helse Nord RHF.

Vi mottok deres uttalelse til saken ved brev av 3. februar 2011 der det blant annet fremgår
at dere tidligere ikke har vurdert risikoen for brudd på funksjonsfordelingen da dere ikke
fant grunnlag for å tro at den ikke ble fulgt. Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering foretok høsten 2010 en analyse som viste at helseforetakene nå følger
funksjonsfordelingen innen kreftkirurgi.

Det fremgår av brev av 28. februar 2011 fra medisinsk direktør Barthold Vonen at det
ikke forelå skriftlige prosedyrer som regulerte funksjonsfordelingen i kirurgi i
internkontrollsystemet ved Nordlandssykehuset HF før høsten 2010. Opplysningene
om funksjonsfordelingen forelå frem til da kun i styringsdokumentet for 2004.

Vi viser til plikten om internkontroll som fremgår av lov om statlig tilsyn med
helsetjenesten § 3, jf. internkontrollforskriften.

Statens helsetilsyn finner at Nordlandssykehuset HF v/den ansvarlige for
virksomheten hadde ansvaret for å sørge for at den funksjonsfordelingen som Helse
Nord RHF besluttet i 2004, ble iverksatt og implementert i helseforetaket. Denne
saken viser at dette ikke ble gjort, jf. vedlagte kopi brev av d.d. til Nordlandssykehuset
HF.

Statens helsetilsyn finner det imidlertid kritikkverdig at Helse Nord RHF ikke hadde et
internkontrollsystem som fanget opp at funksjonsfordelingen ikke ble fulgt av
helseforetaket. Etter vår vurdering var det heller ikke tilstrekkelig at aktuelleStyremøte Helse Nord RHF - 25. mai 2011 side 27
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funksjonsfordeling kun ble nevnt i styringsdokumentet fra 2004 og ikke ble gjentatt
senere år.

Statens helsetilsyn forutsetter at dere for fremtiden har gode kontrollsystemer som
sikrer at de beslutninger som blir foretatt blir fulgt opp overfor helseforetakene.

Konklusjon
Statens helsetilsyn finner at det foreligger brudd på internkontrollplikten i denne
saken.

Lars E. Hanssen

Vedlegg

Kopi:
Helsetilsynet i Nordland
Nordlandssykehuset HF v/direktøren

seniorrådgiver
Sylvi Storaas

Juridisk saksbehandler: Sylvi Storaas, tlf. 21 52 99 18
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Brynhild Braut, tlf. 21 52 99 20
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HELSETIlSY11ET
tilsyn med barnevern , sosial- og helsetjenestene

F -1
Nordlandssykehuset HF
v/direktøren

L8092 BODØ I

DERES REF: / YOUR REF: VAR REF: / OUR REF: DATO:/DATE:

20101485 I SYS 10 . mai 2011

Avslutning av tilsynssak - brudd på spesialisthelsetjenesteloven
2-2

Statens helsetilsyn fikk ved brev av 15. april 2010 fra Helsetilsynet i Nordland
oversendt en tilsynssak vedrørende den operasjon som ble utført på
Lillian Olsen ved Nordlandssykehuset HF 29. juni 2009.

På bakgrunn av Helse Nord RHF's beslutning i 2004 om at enkelte former for
kreftkirurgi skal sentraliseres til UNN, ba Statens helsetilsyn ved brev av 25. mai 2010
Nordlandssykehuset HF om en oversikt over all kirurgisk behandling som var utført i
strid med funksjonsfordelingen i perioden 2004 - 2010.

Statens helsetilsyn mottok ved brev av 18. juni 2010 fra Nordlandssykehuset HF en
oversikt over 16 pasienter som dekker all elektiv lever, pancreas og øsofaguskirurgi
som ble foretatt fra 2004 til 2010.

Det ble i slutten av juni 2010 klart for oss at det var behov for sakkyndig bistand i saken,
men det viste seg å ikke være mulig å ha et møte med de aktuelle sakkyndige før etter
sommerferien.

Statens helsetilsyn anmodet ved brev av 12. august 2010 overlegene/professor dr.
med. Jon Arne Søreide og Ivar Gladhaug, begge spesialister i gastroenterologisk
kirurgi, om sakkyndig bistand i tilsynssaken.

Ved brev av 25. august 2010 fra Helsetilsynet i Nordland fikk vi videresendt
dokumentasjon fra Nordlandssykehuset som vi etterspurte i vårt brev av 16. august
2010, herunder den systematiske gjennomgangen foretatt av overlæge, dr. med.
Anders Tøttrup, "Kirurgiske komplikationer i perioden 2.11.2008 - 30.8.2009
Nordlandssykehuset, Norge", og ved brev av 26. august 2010 fikk vi oversendt en
systematisk oppstilling av bakgrunnsmaterialet for Tøttrups rapport.

Statens helsetilsyn Postadresse / Postal address : Fakturaadresse / Invoice address: Tlf. / Tel.: (+47) 21 52 99 00
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Statens helsetilsyn ba i brev av 30. august 2010 Nordlandssykehuset HF om å få oversendt
kopi av journalene til 13 av de navngitte pasientene som fremkom på den oversikten vi
mottok tidligere.

Vi mottok kopi av de etterspurte journalene ved brev av 17. september 2010. Disse ble
videresendt til de sakkyndige.

Ved brev av 21. oktober 2010 sendte Statens helsetilsyn mandat for det sakkyndige
oppdraget til overlegene Gladhaug og Søreide.

De sakkyndige informerte Statens helsetilsyn om at det manglet anestesi- og
postoperativt skjema i de oversendte journalene, og vi ba i e-post av 9. desember 2010
om å få disse oversendt fra Nordlandssykehuset HF. Vi mottok det etterspurte
materialet ved brev av 13. desember 2010, og videresendte dette til de sakkyndige ved
brev av 17. desember 2010.

Statens helsetilsyn mottok den sakkyndige uttalelsen fra Ivar Gladhaug og Jon Arne
Søreide ved brev av 14. januar 2011. Kopi av denne ble ved brev av 20. januar 2011
sendt til Nordlandssykehuset HF, Helse Nord RHF og Salten politidistrikt. Samtidig
ble den sakkyndige uttalelsen sendt til legene Kunda og Diermann som ble orientert
om at Statens helsetilsyn ville vurdere å gi dem en advarsel etter helsepersonelloven.

Statens helsetilsyn mottok uttalelse fra Helse Nord RHF ved brev av 3. februar 2011,
fra Diermann ved brev av 19. februar 2011, fra Kunda ved brev av 7. mars 2011 og fra
Nordlandssykehuset HF ved brev av 9. mars 2011.

Saksforholdet
Det fremgår av brev av 9. mars 2011 fra administrerende direktør Paul Martin Strand
og medisinsk direktør Barthold Vonen at det frem til 2002 ble utført Whipples
operasjoner, øsofagusreseksjoner, leverreseksjoner og stor ventrikkelkirurgi i Bodø
ved daværende Nordland Sentralsykehus. Fra 2002 ble pasienter med behov for
komplisert gastroenterologisk kirurgi (kirurgi på pancreas, lever og spiserør), henvist
til UNN.

Det fremgår av styringsdokument 2004 fra Helse Nord RHF til Nordlandssykehuset
HF at Helse Nord RHF i 2004 besluttet at enkelte kreftformer kun skulle opereres i
Tromsø. Dette gjelder kreft i spiserør, bukspyttkjertel samt leverreseksjoner (operasjon
ved leverspredning). Videre skal spesielle, sjeldne krefttilfeller henvises Tromsø;
retroperitonealt glandeltoilett ved testikkelkreft, binyrekreft, nevroendokrine svulster,
samt bløtdelssarkomer.

Det fremgår av brev av 28.-februar 2011 fra medisinsk direktør Barthold Vonen at det
ikke forelå skriftlige prosedyrer som regulerte funksjonsfordelingen i kirurgi i
internkontrollsystemet ved Nordlandssykehuset HF før høsten 2010. Opplysningene
om funksjonsfordelingen forelå frem til da kun i styringsdokumentet for 2004.

12008 ble det utlyst ledig stilling som gastrokirurg ved Nordlandssykehuset HF.
Legene Johannes Diermann og Ratislav Kunda ble intervjuet av daværende
avdelingssjef Hans T. Rydningen og seksjonsoverlege Sven Gustafsson i juni 2008.
Det ble innhentet referanser, og begge fikk gode tilbakemeldinger.Styremøte Helse Nord RHF - 25. mai 2011 side 30
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Johannes Diermann
Diermann fremla dokumentasjon på at han fikk autorisasjon som lege i Norge 29.
september 2008 og var spesialist i karkirurgi og gastroenterologisk kirurgi fra 11.
november 2008. Han ble ansatt som seksjonsoverlege ved kirurgisk avdeling i 50 %
stilling fra 1. desember 2008 til april 2009. Fra april 2009 var han seksjonsoverlege i
100 % stilling. Det finnes ikke dokumentasjon på hvilke arbeidsoppgaver Diermann
skulle ha.

Det fremgår av Diermanns redegjørelse av 19. februar 2011 at han oppfattet at
oppdraget hans skulle være å bidra til å bygge opp det gastrokirurgiske tilbudet i Bodø
sammen med Kunda. Han ble informert om at sykehuset hadde kompetent personale
som var trenet i å behandle pasienter med avansert kirurgi, og det ble ikke informert
om hvilke inngrep som ikke skulle utføres i Bodø. Han fikk aldri en skriftlig
arbeidsbeskrivelse som omtalte forventninger til operativ virksomhet eller spesielle
oppgaver som seksjonsoverlege.

Desember måned 2008 var avsatt til opplæring og han fikk i denne perioden opplæring
i vurdering og håndtering av henvisninger. Han registrerte allerede på dette tidspunktet
at gastroseksjonen hadde et betydelig antall komplikasjoner, og han mente dette hadde
sammenheng med stadig skiftende overlegebemanning.

I følge Diermann fikk han ingen veiledning/informasjon om intern arbeidsflyt,
journalføringsregler, informasjon til pasienten, prosedyrer på sengepost,
administrative prosedyrer, elektronisk pasientjournal (DIPS) eller DocMap. Praksis
ved Nordlandssykehuset fravek fra tysk praksis på mange områder, men han måtte
finne ut av dette på egenhånd. Det eneste materiale han fikk ved ansettelsen var
"Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus", utgitt av Sosial- og
helsedepartementet i 1997.

Diermann samarbeidet med leder av operasjonsavdelingen med å fremskaffe
operasjonsutstyr for avansert gastrokirurgi. Han hadde møter med avdeling for
patologi, anestesiavdelingen, intensivmedisinsk seksjon, radiologisk avdeling og
operasjonavdelingen for å forberede gjeninnføring av avansert gastrokirurgisk
kreftkirurgi.

Diermann begynte å arbeide med å revidere faglige prosedyrer, og etablerte ny
møtevirksomhet for å forbedre pasientbehandlingen. Det ble igangsatt ukentlige
tverrfaglig tumorkonferanse, ukentlige fellesmøter med radiologene, daglige
rapportmøter på ettermiddagene, månedlige tverrfaglige møter med anestesi-
/intensivmedisin med medical audit.

I følge Diermanns redegjørelse var det ønskelig fra ledelsens side å utføre pancreas-
og leverkirurgi. Avdelingssjef Rydningen ble i forkant av hvert lever-/pancreasinngrep
informert av ham vedrørende indikasjon og plan, og pasientene ble på vanlig måte
diskutert på morgenmøte. Rydningen og alle overlegene var dermed hele tiden
inneforstått med disse inngrepene. Rydningen ble informert ca en uke før den aktuelle
operasjonen på Lillian Olsen om at hun ønsket å bli operert av Kunda. Olsen var
operasjonssykepleier og seksjonsleder på operasjonsavdelingen ved sykehuset.
Rydningen skal ha gitt uttrykk for at det var en stor tillitserklæring at hun ønsket å bli
operert på avdelingen.Styremøte Helse Nord RHF - 25. mai 2011 side 31
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I følge Diermann besluttet han i juli 2009 å trekke seg som seksjonsoverlege på grunn
av manglende mulighet til å forbedre kvalitet i pasientbehandlingen. 1. januar 2010
overtok Henrik Sloth som seksjonsoverlege.

Diermann har opplyst at han først i august 2009 fikk informasjon av avdelingsoverlege
Franke om Helse Nord RHF sin avgjørelse om funksjonsfordelingen av kreftkirurgi
fra 2004.

Ratislav Kunda
Kunda fremla dokumentasjon på at han fikk autorisasjon som lege i Norge fra 1.
oktober 2008, og var spesialist i gastroenterologisk kirurgi fra 24. februar 2009. Han
ble ansatt som overlege ved kirurgisk avdeling 1. november 2008. Det fremgår av
Kunda sin uttalelse av 7. mars 2011 at han ble muntlig informert om
funksjonsfordeling i lever- og pankreaskirurgi i Nordland ved intervjuet i juni 2008.
Det ble samtidig fra sykehusets side luftet muligheter for en gjenopprettelse av lever-
og pankreaskirurgi i Bodø. Han fikk oversatt det skriftlige dokumentet om
funksjonsfordeling i november/desember 2008.

I desember 2008 ble han informert av nærmeste ledere om at de skulle igangsette et
program av lever- og pankreaskirurgi i Bodø. Han fikk beskjed om at det var gitt
samtykke av Helse Nord RHF, og at også UNN var informert om dette, og at det
dermed ikke var i strid med funksjonsfordelingen som ble bestemt i 2004. Det var
fremdeles gjeldende rutiner i DocMap angående store lever og pankreasreseksjoner.
Den eneste forutsetningen for igangsettelse av programmet var at alle pasientene
skulle få tilbud om operasjon ved UNN, slik at kun de som ønsket operasjon i Bodø
skulle tilbys dette. Kunda opplevde det ikke som sin oppgave som nyansatt utenlandsk
lege å undersøke omstendighetene rundt funksjonsfordelingen da han fikk klar beskjed
fra sine overordnede om at Helse Nord RHF hadde godkjent programmet for lever- og
pancreasreseksjon.

Frem til april 2009 var Kunda ikke involvert i regelmessig daglig drift på grunn av
språkopplæring, og han var kun involvert i enkeltstående operasjoner. Han var ikke
involvert i godkjennelse av operasjonsprogram og ofte heller ikke i planlegging av
inngrepene.

Kirurgiske komplikasjoner i perioden 2.11.2008 - 30.8.2009
Bakgrunnen for denne rapporten var en mistanke om stor komplikasjonsfrekvens på
kirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset HF Bodø. Den systematiske
gjennomgangen er foretatt av overlæge, dr. med. Anders Tøttrup, Århus, avgitt
desember 2009.

Tøttrups samlede vurdering av den kirurgiske aktiviteten i den aktuelle perioden er at
det har vært for mange komplikasjoner. Han stiller videre spørsmål ved om avdelingen
bør fortsette med å utføre pancreas- og leverkirurgi da det på dette området skjer en
økt sentralisering med utvikling av nye teknikker og med større krav til utstyr, samt at
håndteringen av komplikasjoner til denne type kirurgi er meget krevende.

Deloitterapporten
Deloitte leverte rapporten "Nordlandssykehuset HF Ekstern revisjon av
internkontrollsystemet og kvalitetssikringen" i november 2010. Revisjonen avdekketStyremøte Helse Nord RHF - 25. mai 2011 side 32
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at sykehusets intern- og kvalitetssystem inneholder vesentlige mangler, og
tilfredsstiller ikke kravene i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Foretaket har blant annet ikke et enhetlig avviksrapporteringssystem. Dette har ført til
ulik praksis innenfor foretaket og gir ikke sikkerhet for at alle avvik blir meldt og
behandlet i henhold til retningslinjene. Det er også i liten grad utarbeidet styrende
dokumenter knyttet til samhandling i Nordlandssykehuset.

Det fremgår av spørreundersøkelsen og i intervju som ble foretatt i forbindelse med
revisjonen, at flere ledere ikke er kjent med innholdet i sentrale retningslinjer.

Sykehusledelsen som har det overordnede ansvaret for internkontrollsystemet, synes
ikke å ha ivaretatt dette ansvaret på en tilfredsstillende måte.

Sakkyndig uttalelse
Ivar Gladhaug og Jon Arne Søreide, begge spesialister i gastroenterologi kirurgi, avga
sin sakkyndige uttalelse til Statens helsetilsyn ved brev av 14. januar 2011. I tillegg til
vurderingen av behandlingen gitt de enkelte pasienten, fremgår det av uttalelsen at de
sakkyndige sitter igjen med et generelt inntrykk av mangelfull oversikt og ledelse,
struktur, kommunikasjon og oppfølgning i mange ledd. Dette gjelder både mellom
Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset, og internt i sykehuset mellom
sykehusledelse, klinikkledelse og seksjon/medarbeidere.

Etter de sakkyndiges vurdering burde arbeidsgiver ved ansettelsen av Diermann og
Kunda ha vært tydelig på hva som er avdelingens oppgaver innen kreftkirurgi. De
anser det som lite sannsynlig at avdelings-/klinikkledelse ikke skulle kunne holde seg
informert om den kirurgiske operative aktivitet.

Statens helsetilsyns vurdering
Vi har vurdert virksomhetens ansvar i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
som lyder:

"Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige. "

Kravet om forsvarlighet innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten må
organisere og tilrettelegge for at helsepersonellet kan utøve sin virksomhet på en
forsvarlig måte. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, men kommer
klarere til uttrykk i helsepersonelloven § 16 som lyder:

"Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand
til å overholde sine lovpålagte plikter. "

Videre viser vi til lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3 og forskrift om
internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

I henhold til internkontrollplikten må virksomhetens ledelse blant annet sørge for at
helsepersonellet har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle
fagfeltet, gjøre en vurdering av hva som kan være risikofylte deler av
pasientbehandlingen og hvordan virksomheten skal sikre at pasientsikkerheten på
disse områder blir ivaretatt, og å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedreStyremøte Helse Nord RHF - 25. mai 2011 side 33
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nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og
forebygge overtredelse av helselovgivningen.

Vurderingstemaet i denne saken er om Nordlandssykehuset HF har drevet en
helsetjeneste i tråd med forsvarlighetskravet ved å tilby/utføre operasjoner i strid med
aktuelle funksjonsfordeling.

Diagnostikk og preoperativ utredning av pasienter med mistenkt svulst i pankreas eller
lever og mistenkt eller påvist nevroendokrine svulster, er basert på et nært samarbeid
mellom bl.a. spesialitetene radiologi, gastroenterologi, onkologi og patologi. Foruten å
ha kompetente operatører som er spesialist i gastroenterologi, er det viktig med
kompetent anestesilege og adekvat medisinsk kompetanse for å kunne ivareta den per-
og postoperative overvåkning av pasienten.

God praksis ved avdelinger som tilbyr avansert pancreas- og leverkirurgi tilsier at det
samlede fagmiljøet som samarbeider om helsehjelpen må ha nødvendig kompetanse
og erfaring for å gi korrekt behandling. Korrekt histologisk undersøkelse og
klassifikasjon av maligne svulster er viktig for å gi korrekt diagnose og for korrekt
oppfølgning og vurdering av prognose.

Fagmiljøet ved Haukeland universitetssykehus og Rikshospitalet utarbeidet i desember
2007 nasjonalt handlingsprogram/retningslinjer for utredning og behandling av
adenocarcinom i pancreas. Hensikten var å sørge for faglig god og likeverdig
behandling for alle pasienter i Norge uavhengig av bosted, kjønn og alder.

På grunn av det begrensede antall pasienter som er aktuelle for kurativ kirurgi bør
disse pasientene utredes og behandles ved få kompetansesentra med tverrfaglige team,
bestående av høykompetente kirurger, radiologer, anestesileger, onkologer, patologer
og spesialiserte sykepleiere. Optimal behandling krever betydelig kompetanse av alle
aktører, og for akseptable resultater kreves det et vist pasientvolum. Det er i dag
overbevisende data på en sterk korrelasjon mellom antall opererte pasienter og kort-
og langtidsresultater.

Hensikten med aktuelle funksjonsfordeling er å sikre behandling av denne type kreft
ved at det etableres systemer som fungerer uavhengig av enkeltpersoner. Diagnostikk,
utredning, behandlingsprosess og oppfølgning skal standardiseres og kontinuerlig
kvalitetsikres og forbedres.

Statens helsetilsyn legger til grunn at Nordlandssykehuset HF v/den ansvarlige for
virksomheten hadde ansvaret for å sørge for at den funksjonsfordelingen som Helse
Nord RHF besluttet i 2004, ble iverksatt og implementert i helseforetaket. Denne
saken har avdekket at dette ikke ble gjort. Det forelå ingen skriftlige prosedyrer som.
regulerte dette, og vi legger til grunn at legene Diermann og Kunda ikke fikk en
korrekt informasjon om hvilke operasjoner de kunne foreta. Det kan ikke forventes at
nytilsatte utenlandske leger skal etterspørre skriftlig dokumentasjon for den muntlige
informasjonen som blir gitt av deres ledere.

Statens helsetilsyn legger også til grunn at ledelsen var kjent med at det i 2009 ble
utført operasjoner som var i strid med funksjonsfordelingen. Det fremgår av sakens
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dokumenter at 11 pasienter ble operert i Bodø i 2009 i strid med funksjonsfordelingen
før denne praksisen ble stoppet i juli 2009.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at den ansvarlige for virksomheten ikke har fulgt
opp Helse Nord RHF's beslutning om aktuelle funksjonsfordeling. Denne
beslutningen er tatt for å sikre pasientene en forsvarlig helsetjeneste på et krevende
område . Det er behov for en sentralisering av denne type kirurgi blant annet på grunn
av betydningen av et større antall pasienter , og det kreves høy tverrfaglig kompetanse
til å håndtere komplikasjoner , noe som er vanskelig å opprettholde på et mindre
sykehus . Det fremgår også av journalene at det forelå usikkerhet om videre onkologisk
behandlingsopplegg for flere pasienter . Dermed kunne henvisning til UNN ha ført til
at pasienter kunne ha unngått denne usikkerheten.

Selv om de sakkyndige har uttalt at de ikke har grunnlag for å si at forløpet etter disse
store gastrokirurgiske inngrepene ville vært helt annerledes dersom pasientene var blitt
behandlet ved et universitetssykehus, er Statens helsetilsyn enig med dem i at det er
grunn til å tro at både utredningen og behandlingen kunne blitt foretatt på et tryggere
faglig grunnilag på et større sykehus med bredere kompetanse og større pasientvolum.
Vi viser også til at den histologisk-patologiske undersøkelsen og beskrivelsen av
operasjonspreparatene ikke er i henhold til anbefalte standarder, og at det forelå tvil
om klassifikasjon av tumortype for flere pasienter.

Når det gjelde helsehjelpen som ble gitt til Lillian Olsen, finner vi at Kundas
håndtering av pasienten ikke var uforsvarlig. Det kan imidlertid ikke utelukkes at
forløpet til denne pasienten ville blitt bedre dersom hun hadde blitt henvist til
behandling i et større faglig miljø. Dette vil også gjelde for flere av de andre
pasientene i saken.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har helseforetakets manglende oppfølging av
funksjonsfordelingen medført at flere pasienter er blitt utsatt for en stor risiko for
skade , selv om vi kun har funnet at pasient nr. 7 fikk en uforsvarlig helsehjelp i
henhold til helsepersonelloven § 4. Vi finner imidlertid at det foreligger brudd på
forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf helsepersonelloven § 16
ved at aktuelle type kirurgi ble tilbudt og utført ved helseforetaket.

Når det gjeldet det som fremgår av Tøttrups rapport og Deloitterapporten, forutsetter
Statens helsetilsyn at dette er/blir fulgt opp av ledelsen ved Nordlandssykehuset HF.
Vi ber om at dere redegjør for dette arbeidet til Helsetilsynet i Nordland innen fire - 4
- uker etter at dere har mottatt dette brevet.

Konklusjon
Statens helsetilsyn finner at det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2,
jf helsepersonelloven § 16.

^UA 9c^
Lars E. Hanssen Sylvi Storaas
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Kopi:
Helsetilsynet i Nordland
Helse Nord RHF
Johannes Diermann
Rastislav Kunda
Jon Arne Søreide
Ivar Gladhaug
Den norske legeforeningen v/Hanne Gillebo-Blom
Involverte pasienter

Juridisk saksbehandler : Sylvi Storaas, tlf. 21 52 99 18
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Brynhild Braut , tlf. 21 52 99 20
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Styresak 61-2011/6 Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF  
    av 11. mai 2011 ad. God Vakt! – Lukking av  
    pålegg, jf. styresak 92-2009/1 Referatsaker 
     
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Arbeidstilsynet

Helse Finnmark HF
Sykehusveien 35
9613 HAMMERFEST

GOD VAKT! - LUKKING AV PÅLEGG 4

VAR DATO VAR REFERANSE

11.05.2011 2008137735 5266612011

DERES DATO DERES REFERANSE
31.03.2011 20091506

VAR SAKSBEHANDLER
Alf Bratteng tlf 950 55 551

Vi viser til foretakets tilbakemelding datert 31.03.2011 og lukker med dette pålegg nr 4 i vårt
vedtak av 16.09.2009. Samtlige fire pålegg som ble vedtatt er med dette lukket.

Det gleder oss at det på de fleste punkter konstateres bedring i arbeidsmiljøtilstanden som følge
av det systematiske forbedringsarbeidet foretaket har gjennomført, og at forbedringsarbeidet
fortsetter.

Vi takker alle vi har møtt for godt og hyggelig samarbeid helt fra første fase i God vakt! startet i
2005 og til nå, og vi ønsker lykke til i det videre arbeidet mot et stadig bedre arbeidsmiljø.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Angela Westphal
tilsynsleder Alf Bratteng
(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Foretaks-HVO Gunn Bente Sykehusveien 35 9613 HAMMERFEST
Knudsen, Helse Finnmark HF
Helse Nord RHF 8038 BODØ
Konsern-HVO Trine Hansen Edderdunsvegen 13 9013 TROMSØ
Hovedtillitsvalgte i foretaket Bes distribuert av foretaket

1
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