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Styresak 153-2011 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. Bemanningsøkning Helse Nord – analyse, oppfølging av styresak 67-2011 

4. Innføring av dokumentstyringssystem for oppfølging av prosedyrer – PPS
1
 fra Akribe  

5. Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene 

6. Statsbudsjett 2013 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 133-2011 

Innspill til statsbudsjett 2013 

7. Revisjonskomiteens forslag om hvordan internrevisjonens nye midler skal benyttes – 

oppfølging av styresak 119-2011 

 

 

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

 

Framlagte saker tas til orientering. 

 

 

Bodø, den 2. desember 2011 

 

 

 

Lars Vorland  

Adm. direktør 

 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1
 PPS = Praktiske Prosedyrer i Sykepleie 



INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2013 

 
1. Sammendrag og konklusjon 

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2013 innen 
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB). Dette som 
et innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2013. 
 
Analysene i innspillet er gjennomført på høyt aggregert nivå og tar utgangspunkt i nasjonale 
tall. Det legges 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. 
 
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
 

 Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2012-2013.  

 

 Videre gjøres en vurdering av hvor stor realvekst som kan forventes. Realveksten er 
et produkt av bl.a. nye behov og økt grad av behovsdekning, utvikling og spredning 
av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder mv. Utgangspunktet for 
vurderingen er realveksten de siste tre år. 

 
Til sist vurderes behovet for en aktivitetsvekst utover den demografisk betingede veksten og 
realveksten. I denne sammenheng belyses ventetidsutviklingen innen det enkelte 
tjenesteområde og det vurderes hvor mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen skal 
gå i riktig retning og mot nasjonale mål. Denne aktivitetsveksten betinger først og fremst 
målrettet bruk av de ressurser de regionale helseforetakene har til rådighet, herunder en 
ekstra kapasitet/aktivitet realisert gjennom effektivisering og forbedret produktivitet. Innen 
somatisk spesialisthelsetjeneste er det en utfordring med økende ventetider og økt antall 
ventende pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. 
 
Beregnet aktivitetsbehov fra 2012 til 2013 for områdene somatikk, psykisk helsevern for 
voksne, psykisk helsevern for barn samt TSB er ut fra dette anslått til hhv. 2,65 prosent, 4,5 
prosent, 4 prosent og 7,5 prosent. Aktivitetsbehovet er illustrert i figuren nedenfor. 
 

Figur 1: 

Vekstbehov pr tjenesteområde, prosent 
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I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 
 
Økonomisk risiko forbundet med samhandlingsreformen. 
Det er behov for forutsigbarhet for å kunne omstille/tilpasse kapasitet parallelt med utvikling 
av tilbudet i kommunene. Det må videre påregnes at oppbygging i kommunene og tilpasning 
av kapasitet i helseforetakene ikke kan foregå helt parallelt og at det vil gi en ekstra 
økonomisk utfordring for de regionale helseforetakene. Det må også være fortsatt rom for 
vekst i spesialisthelsetjenesten knyttet til reduksjon ventetider og for å unngå fristbrudd, og 
det må unngås vridningseffekter ved at innsats fra kommunenes side rettes i urimelig grad 
mot pasientgrupper som omfattes av økonomiske insitament på bekostning av andre 
pasientgrupper, eksempelvis pasienter innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  
 
Nasjonalt investeringsløft innen IKT-området.  
Dagens utfordringsbilde innen IKT-området 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. 
 
Oppfølging av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. 
For at pasientsikkerhetskampanjen skal gi både økonomiske gevinster og pasientnytte 
raskest mulig, bør kampanjen følges opp gjennom utvikling av systemer, rutiner og 
kompetanse på en rekke områder.  
 
Tidspunkt for fastsetting av de regionale helseforetakenes aktivitetsforutsetninger 
I forslag til statsbudsjett for 2012 er aktivitetsforutsetningene som gis til de regionale 
helseforetakene fastsatt med utgangspunkt i aktivitetsnivået per 1. tertial 2011. Dette er ikke 
tilfredsstillende da dette i for liten grad fanger opp den faktiske aktivitetsutviklingen gjennom 
året. Det bør arbeides for at de aktivitetsdata som legges til grunn er så oppdaterte som 
mulig. Det bemerkes for øvrig at det er knyttet en særlig usikkerhet til 
aktivitetsforutsetningene for 2012 på grunn av samhandlingsreformen. 
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2. Innledning 

Iht. Oppdragsdokumentet for 2011, punkt 11 Oppfølging og rapportering, skal de regionale 
helseforetakene innen 10. desember 2011 gi innspill til statsbudsjettet for 2013. 
 
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.  
 
Analysene i dette innspillet 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 konklusjonene i vesentlig grad.  
 
 
3. 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 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 frem til 2013: 
 

o beregnet aktivitetsvekst betinget av demografisk utvikling 

o aktivitetsvekst som følge av nye behov og økt grad av behovsdekning 

o utvikling i ventetid for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp 

 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte pasientgrupper 
må styrkes, noe som også kan medføre økt 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.  
 
Riktig prioritering er derfor en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er 
imidlertid en særskilt utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og 
mange nyhenvisninger. Siden andelen definert som rettighetspasienter er betydelig lavere 
innen somatikk enn de andre tjenesteområdene, blir gruppen pasienter uten rett svært stor. 
Helseforetakene må ta hensyn til at også disse pasientene er henvist til nærmere vurdering 
(utredning og behandling).  
 
Det er 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. 
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4. Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2013 

4.1. Somatiske spesialisthelsetjenester 

Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2013 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 2008-2010 
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 
behovsveksten i 2009 var noe mindre enn forbruksveksten. Realveksten i 2009 var dermed 
positiv, noe som har gitt et visst rom for nye pasientgrupper og nye behov. Realveksten i 
2010 var negativ. Det innebærer at tjenesteforbruket ikke har økt i takt med 
befolkningsutviklingen. Dette skyldes trolig bevisste budsjettmessige prioriteringer mellom 
forskjellige pasienttilbud, at det har skjedd en endret budsjettmessig fordeling mellom drifts- 
og investeringsmidler og at de regionale helseforetakene har hatt kontroll over den 
økonomiske utviklingen. 
 
Tabell 1:  

 2008 2009 2010 

Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-poeng 1 273 123 1 293 921 1 299 559 

Årlig forbruksvekst, prosent   1,6 0,4 

Årlig behov, behovsjustert folkemengde 4 736 435 4 797 955 4 856 369 

Årlig demografisk drevet behovsvekst, %   1,3 1,2 

Realvekst i forbruk, %   0,3 -0,8 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 

 
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. I denne sammenheng kan bl.a. anføres følgende: 
 

 I perioden 2008-2011 har den gjennomsnittlige ventetiden for somatiske 
rettighetspasienter hatt en svak reduksjon. Denne nedgangen er likevel beskjeden sett i 
forhold til målet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid totalt for pasienter med og uten rett 
til nødvendig helsehjelp. 

 I perioden 2008-2011 har utviklingen i ventetid for pasienter uten rett til nødvendig 
helsehjelp vært utilfredsstillende i forhold til veksten i behov som skal dekkes. Gruppen 
pasienter uten rett er for øvrig svært stor, og antall langtidsventende øker i flere regioner. 

 En vesentlig andel av rettighetspasientene i somatisk sektor, 12 prosent1, opplever frist-
brudd. Andelen fristbrudd har vist en viss nedgang de senere årene. 

 Ventetiden vil kunne reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra 
primærhelsetjenesten og ved å flytte deler av kontrollvirksomhet fra 
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen). 

 Ventetiden vil kunne reduseres ved å gjøre endringer i profilen til behandlingstilbudet, 
samt ved å øke produktiviteten og effektiviteten ytterligere. 

 Utover de to sistnevnte punktene vil det også være behov for en aktivitetsvekst, dersom 
ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål. 

 
Ventetidsutviklingen innen somatisk spesialisthelsetjeneste på landsbasis fra 2008 til 2011 
fremgår av diagrammet nedenfor 

                                                 
1
 Avviklede pasienter 2. tertial 2011 
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Figur 2:  

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste etter rettighetstildeling og 

totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 70 73 75 73

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 65 66 66 62

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 78 82 88 91

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  

 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2012-2013 på 1,35 prosent2.  
 
Nye behov og økt grad av behovsdekning vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og 
implementering 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. Det anslås at en årlig realvekst i aktivitet 
tilsvarende den i 2009, ca. 0,3 prosent, vil være nødvendig for at tilbudet skal holde tritt med 
behovsutviklingen.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Det anslås at rammen for 
de regionale helseforetakenes aktivitet bør økes tilsvarende en prosent for å redusere 
ventetiden ned mot de nasjonale målene, og særlig hvis en i tillegg skal motvirke tendensen 
til økende antall langtidsventende og økte ventetider for den store gruppen pasienter uten 
rett. Dette krever målrettet bruk av de ressurser de regionale helseforetakene har til rådighet, 
herunder en ekstra kapasitet/aktivitet realisert gjennom effektivisering og forbedret 
produktivitet.  
 
Dersom en slik reduksjon skal realiseres i 2013, vil det kreve en samlet aktivitetsøkning fra 
2012 til 2013 på til sammen 2,65 prosent. Tallet inkluderer både den demografisk betingede 
vekst (1,35 %), nødvendige realvekst (0,3 %) og en aktivitetsvekst basert på forbedret 
effektivitet og produktivitet på (1 %) for å redusere ventetider.   
 
I henhold til signalisert aktivitetsvekst i forslag til statsbudsjett for 2012, forventes det at deler 
av aktivitetsveksten, også de kommende år, vil legges til kommunene. Det forutsettes 

                                                 
2
 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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imidlertid at andelen av veksten som tillegges kommunene baseres på en systematisk 
evaluering av resultatene som oppnås i løpet av budsjettåret 2012. 
 
4.2. Psykisk helsevern 

Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 2: 
Utvikling totale driftsutgifter til psykisk helsevern. Nasjonale tall 2008-2010 (deflaterte 
kostnader) 

 2008 2009 2010 %-endr.         
09-10 

Psykisk helsevern voksne 11 290 11 170 11 626 4,1 

Psykisk helsevern barn og unge 2 286 2 326 2 478 6,5 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 

 
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 2008-2010. Fra 2009 til 
2010 var økningen på henholdsvis 4,1 og 6,5 prosent. 
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 2008-2010 
er økt med om lag 10,2 prosent (økning fra 2009 til 2010 på 6,3 prosent). Samtidig er antall 
oppholdsdøgn redusert, for hele perioden med 4,0 prosent, mens reduksjonen fra 2009 til 
2010 er på 1,7 prosent. 
 
Tabell 3: 
Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2008-2010 

 2008 2009 2010 %-endr.         
09-10 

Polikliniske konsultasjoner 1 098 898 1 139 706 1 211 383 6,3 

Utskrivninger 49 195 50 727 52 201 2,9 

Antall oppholdsdøgn 1 383 137 1 350 348 1 328 042 -1,7 

Årlig forbruksvekst, prosent * 5,3 3,3 3,9  

Årlig demogr. drevet beh.vekst% 1,5 1,6 1,4   

Realvekst i % 3,8 1,7 2,4   

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010. * Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og 
konsultasjoner veiet i forholdet 56/1 (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 nasjonale prioriteringer innen psykisk helsevern.  
 
Tabell 4: 
Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2008-2010 

 2008 2009 2010 %-endr.         
09-10 

Oppholdsdøgn, døgnpasienter 79 400 83 260 82 481 -0,9 

Behandlede pasienter 49 320 52 091 54 012 3,7 

Polikliniske tiltak 808 814 842 111 906 640 7,7 

Årlig forbruksvekst, prosent * 6,9 5,6 3,7   

Årlig demogr. drevet beh.vekst% 0,3 0,4 0,5   

Realvekst i % 6,6 5,2 3,2   

 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 og Statistisk sentralbyrå (oppholdsdøgn døgnpas).   

 * 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 
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unge. Endringene og aktivitetsveksten er imidlertid ikke så sterke som i de foregående år. 
Antall oppholdsdøgn er i perioden 2008-2010 økt med 3,9 prosent, mens det har vært en 
reduksjon fra 2009-2010 på 0,9 %. Antall behandlede pasienter viser en økning på 9,5 
prosent (fra 2009 til 2010 er økningen 3,7 prosent) og polikliniske tiltak en økning på 12,1 
prosent (7,7 prosent fra 2009 til 2010). Dette indikerer at den gjennomsnittlige liggetiden for 
oppholdene går ned, noe som også er i tråd med de føringene som har vært lagt på området. 
Kortere liggetid pr opphold, og dermed færre langtidsopphold, reduserer til en viss grad 
utnyttelsesgraden så lenge sengetallet ikke reduseres tilsvarende. 
 
Figur 3: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for voksne etter rettighetstildeling 

og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 54 57 59 56

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 53 53 54 48

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 58 71 74 78

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  

 
Til tross for ressurs- og aktivitetsmessig vekst viser ventetidene innen psykisk helsevern for 
voksne kun en beskjeden nedgang for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, mens det 
for pasienter uten rett har vært en økning. Dette kan indikere at det har vært en viss 
behovsvekst men at prioritering og rettighetsvurdering har vært stabil. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden fra 2008 
til 2010. Reduksjonen er størst for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, mens den 
øker for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. Andelen som innvilges rett til nødvendig 
helsehjelp i 2011 er på 90 %. Dette betyr at størstedelen av pasientene gis behandling innen 
65 dager. Området har imidlertid stor pasienttilstrømming. Det er derfor viktig å følge med i 
ventetidsutviklingen. 
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Figur 4: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter 

rettighetstildeling og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 78 76 74 65

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 78 75 73 62

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 89 99 96 96

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  

 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige fremstår som høyt prioriterte 
områder nasjonalt og regionalt. Dette kommer bl.a. til uttrykk i de aktivitetsmessige 
forutsetninger i forslaget til statsbudsjett for 2012.  
 
Det understrekes at det fortsatt er behov for å omstrukturere behandlingstilbudene for å 
oppnå tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-nivå. Dette omfatter ytterligere 
økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra at ventetidene innen psykisk 
helsevern fortsatt er lange.  
 
Det vil i så måte være viktig å bedre tilgangen på legespesialister og  legehjemler samt annet 
helsepersonell. Aktuelt i denne sammenheng er også å bedre takstene for samhandling/ 
veiledning, rehabilitering og ambulant virksomhet.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2010-2013 tilsvarer hhv. 1,52, 1,49 og 
1,52 prosent per år i VOP og 0,47, 0,72 og 0,81 prosent per år i BUP.3   
 
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. For VOP anslås en årlig realvekst i aktivitet tilsvarende 
gjennomsnittet for perioden 2008-2010 på 2,6 prosent. Dette vil trolig være nødvendig for at 
tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen. For BUP vil det, med utgangspunkt i 
ventetidsutviklingen, trolig være tilstrekkelig med en lavere realvekst enn i 2010, på om lag 3 
prosent.    
 

                                                 
3
 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Dette vil delvis 
kunne løses gjennom produktivitetsvekst og/eller økt ressurstilgang i form av økonomisk 
innsats og flere legehjemler. Nivået for dette er imidlertid vanskelig å beregne. Ventetiden 
kan reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å 
flytte deler av virksomhet fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. 
samhandlingsreformen). Ventetiden kan reduseres ved å gjøre endringer i profilen til 
behandlingstilbudet, samt ved å øke produktiviteten og effektiviteten ytterligere. 
Hvis ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål i 2013 må det i tillegg legges til rette 
for en aktivitetsvekst. 
 
Den samlede aktivitetsvekst fra 2012 til 2013 for psykisk helsevern for voksne anslås til 4,5 
prosent. Tallet inkluderer både den demografisk betingede vekst (1,5 %), nødvendige 
realvekst (2,6 %) og vekst for å redusere ventetider (0,4 %).  Dette vil kunne gi rom for en 
ytterligere reduksjon i ventetid.  
 
For psykisk helsevern for barn og unge anslås en aktivitetsvekst på 4 prosent. Dette vil også 
kunne innebære en fortsatt moderat reduksjon i ventetiden. Tallet inkluderer både den 
demografisk betingede vekst (0,8 %), nødvendige realvekst (3,0 %) og en aktivitetsvekst 
basert på forbedret effektivitet og produktivitet (0,2 %) for å redusere ventetider.   
 
 
4.3. Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 

Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 5: 
Utvikling i totale driftsutgifter til tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. 
Nasjonale tall 2008-2010 (deflaterte kostnader) 

 2008 2009 2 010 %-endr.         
09-10 

Rusbehandling 2 507 2 674 2 820 5,5 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 
 

I perioden 2008-2010 har ressursene til rusfeltet økt med 12,5 prosent, og fra 2009 til 2010 
med 5,5 prosent. 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 plasser for døgnbehandling. Den sterkeste 
veksten har imidlertid skjedd i form av polikliniske konsultasjoner. 
 

Tabell 6: 
Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2008-2010 

 2008 2009 2010 % endr.     
08-09 

% endr.      
09-10 

% endr.     
08-10 

Døgnplasser 1 615 1 701 1 724 5,3 1,4 6,7 

Registerbaserte årsverk 3 119 3 313 3 419 6,2 3,2 9,6 

Oppholdsdøgn 576 819 575 525 574 167 -0,2 -0,2 -0,5 

Innleggelser 11 962 12 316 12 718 3,0 3,3 6,3 

Polikliniske konsultasjoner 191 936 233 833 240 146 21,8 2,7 25,1 

Årlig vekst i prosent * 8,3 6,7 5,5    

Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

1,2 1,3 1,2    

Realvekst i % 7,1 5,4 4,3    

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009.   * Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 

 
Eksisterende data på rusfeltet har fortsatt svakheter og er vanskelig å sammenligne mellom 
årene. 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. 
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Registerbaserte årsverk er økt fra 2008-2010 med 9,6 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 2008-2010 på 6.7 prosent. Antall oppholdsdøgn er i samme periode redusert med 0,5 
prosent, mens antall innleggelser er økt med 6,3 prosent. Polikliniske konsultasjoner viser en 
økning på om lag 25 prosent fra 2008-2010 og 2,7 prosent fra 2009 til 2010. Den sterke 
veksten tidligere år synes nå å avta. 
 
De bemerkes for øvrig at antall døgnplasser er økt fra 2009 til 2010 samtidig som antall 
oppholdsdøgn er redusert. Dette forklares ved at døgnplassene består av "ordinære" 
institusjonsplasser og avtaleplasser som det er inngått rammeavtale om, og at sistnevnte 
plasser, til tross for at de inngår i det totale nasjonale tallet over disponible døgnplasser, kan 
stå ubrukte hele/deler av året. Videre ser en at antallet oppholdsdøgn går ned samtidig som 
antall innleggelser øker. Dette indikerer at den gjennomsnittlige liggetiden for oppholdene går 
ned, noe som også er i tråd med de føringene som har vært lagt på området. Kortere liggetid 
pr opphold, og dermed færre langtidsopphold, reduserer til en viss grad utnyttelsesgraden så 
lenge sengetallet ikke reduseres tilsvarende. 
 
Figur 5: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i tverrfaglig spesialistert rusbehandling etter 

rettighetstildeling og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930) 
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Figur 6: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter omsorgsnivå, 

2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930) 

 
Som det fremgår av figurene ovenfor er gjennomsnittlig ventetid for behandling fra 2. tertial 
2008 til 2. tertial 2011 økt for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp (omlag 82 % 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.  
 
Ventetiden til dagbehandling/innleggelse er om lag 10 dager lenger enn ventetiden for 
poliklinisk behandling. 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  
Tjenesteområdet rus er en betydelig virksomhet innen spesialisthelsetjenesten, men målt i 
kostnader utgjør tjenesteområdet en femtedel 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 strategier4 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.  
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 også være behov for å øke antall 
legehjemler, og å iverksette tiltak for rekruttering av helsepersonell til tjenestene. 
 
Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2010-2013 tilsvarer 1,3 prosent per år fra 
2010 til 2011 og fra 2011 til 2012 og 1,4 prosent fra 2012 til 2013.5  
 
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 

                                                 
4
 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 

5
 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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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 5,6 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. Ventetiden kan 
reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å flytte 
deler av virksomheten fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. 
samhandlingsreformen). Ventetiden kan også reduseres ved å dreie fra døgnbehandling til 
poliklinikk og fra behandling i sykehus til DPS, samt ved å øke produktiviteten og 
effektiviteten ytterligere. 
 
Hvis ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål i 2013 må det imidlertid også legges 
til rette for en aktivitetsvekst. Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere 
legehjemler og annet helsepersonell vil også være sentralt. Nivået for dette er imidlertid 
vanskelig å beregne innen TSB.  
 
Den samlede aktivitetsøkning fra 2012 til 2013 anslås derfor til 7,5 prosent. Med 
utgangspunkt i ventetidsutviklingen innen dette fagområdet vil dette kunne innebære fortsatt 
redusert ventetid.  
 
 
5. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2013  

5.1. Økonomisk risiko forbundet med samhandlingsreformen. 

Det vises til de regionale helseforetakenes innspill til høringen i forbindelse med 
behandlingen av prop. 1 S (2011-2012). De regionale helseforetakene vil peke på at de 
utfordringer som anføres innebærer likviditets- og resultatmessig risiko også i 2013: 
 
”Samhandlingsreformens mål og intensjoner vil bli realisert over tid. I 2012 trer de 
økonomiske virkemidlene i kraft. Endringen i pasientbehandling vil antagelig bli begrenset i 
2012 med unntak av utskrivningsklare pasienter hvor det er gitt et kraftig insitament for 
kommunene til å etablere egne tilbud. 
 
Det vil likevel være utfordringer i 2012: 

 For kommunene ved at det ikke vil være helt samsvar mellom midler som tilføres og 
faktisk forbruk. Dette søkes møtt med en treårig overgangsordning hvor kommuner 
kan få kompensasjon utover det som fordeles i kostnadsnøkkelen. 

 
For de regionale helseforetakene/helseforetakene vil vi peke på følgende utfordringer: 

 Det er behov for forutsigbarhet for å kunne omstille/tilpasse kapasitet parallelt med 
utvikling av tilbudet i kommunene. 

 Det må påregnes at oppbygging i kommunene og tilpasning av kapasitet i 
helseforetakene ikke kan foregå helt parallelt og at det vil gi en ekstra økonomisk 
utfordring for de regionale helseforetakene 

 Det må være fortsatt rom for vekst i spesialisthelsetjenesten knyttet til reduksjon 
ventetider og for å unngå fristbrudd. 

 Det må unngås vridningseffekter ved at innsats fra kommunenes side rettes i urimelig 
grad mot pasientgrupper som omfattes av økonomiske insitament på bekostning av 
andre pasientgrupper, eksempelvis pasienter innenfor psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  

 
For alle parter må det unngås at oppgjørsordningene i seg selv gir store kostnader. De må 
være enkle, standardiserte og mest mulig automatiserte.  
 
Det er samtidig viktig at endringer kan dokumenteres og utviklingen kan følges tett.” 
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5.2. Nasjonalt investeringsløft innen IKT-området.  

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 og felles infrastruktur. 
 
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. 
 
De regionale helseforetakene har et varierende behov for konsolidering for å legge til rette 
for at de nasjonale initiativene kan implementeres i de enkelte regionale foretakene. For å 
lykkes er det viktig at grunnforutsetningene for effektiv informasjonsutveksling er tilstede. De 
regionale helseforetakene har et behov for å konsolidere både på nasjonale/ fellesregionale 
plattformer og standardisere kjerneprosesser for å sikre at de nasjonale 
samhandlingsinitiativene kan understøttes på en god og effektiv måte.  Dette vil gi felles 
grensesnitt og tilnærming til nasjonale løsninger og derved forenkle realiseringen av 
tjenestene. 

 
For å sikre nødvendig fremdrift og harmonisering av løsninger på nasjonal basis må en legge 
til rette for en nasjonal finansiering av disse initiativene. Det er vesentlig å prioritere et 
nasjonalt initiativ for å realisere målsettingene om at elektronisk pasientinformasjon skal 
følge pasienten.  
 
 
5.3. Oppfølging av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. 

Pasientsikkerhetskampanjen, som 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.  
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5.4. Tidspunkt for fastsetting av de regionale helseforetakenes aktivitetsforutsetninger 

I forslag til statsbudsjett for 2012 er aktivitetsforutsetningene som gis til de regionale 
helseforetakene fastsatt med utgangspunkt i aktivitetsnivået per 1. tertial 2011. Dette er ikke 
tilfredsstillende da dette i for liten grad fanger opp den faktiske aktivitetsutviklingen gjennom 
året. Det bør arbeides for at de aktivitetsdata som legges til grunn er så oppdaterte som 
mulig. Det bemerkes for øvrig at det er knyttet en særlig usikkerhet til 
aktivitetsforutsetningene for 2012 på grunn av samhandlingsreformen. 
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Formål/sammendrag 

Formålet med denne saken er å gi tilslutning til felles innspill fra de regionale helseforetakene 

til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjett 2013.  

 

Bakgrunn/fakta 
I henhold til Oppdragsdokument 2011 skal de regionale helseforetakene innen 10. desember 

2011 gi innspill til statsbudsjett 2013. 

 

Helse Nord RHF’s særskilte innspill ble behandlet i styremøte i Helse Nord RHF, den 23. 

november 2011, jf. styresak 133-2011 Innspill til statsbudsjett 2013. 

 

Utkast til felles regionalt innspill ble drøftet i møte med de adm. direktører i RHF-ene, den 28. 

november 2011. Med bakgrunn i denne behandlingen ble arbeidet med felles regionalt innspill 

til statsbudsjett 2013 sluttført, og innspillet blir sendt Helse- og omsorgsdepartementet.  Felles 

regionalt innspill til statsbudsjett 2013 finnes i vedlegg. 

 

Vurdering 
Felles regionalt innspill til statsbudsjett 2013 har fokusert på de arbeidsoppgaver 

helseforetakene ”må sørge for” i 2013 og utfordringene med utvikling av IKT-samarbeidet 

innen helsesektoren. Arbeidsoppgavene er i hovedsak beskrevet med basis i dagens 

organisering og de endringer som følger av samhandlingsreformen.  

 

 

 

Vedlegg: Innspill til Statsbudsjett 2013 

 



 

           Vedlegg 
 

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2013 

 
1. Sammendrag og konklusjon 

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2013 innen 
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB). Dette som 
et innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2013. 
 
Analysene i innspillet er gjennomført på høyt aggregert nivå og tar utgangspunkt i nasjonale 
tall. Det legges 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. 
 
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
 

 Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2012-2013.  

 

 Videre gjøres en vurdering av hvor stor realvekst som kan forventes. Realveksten er 
et produkt av bl.a. nye behov og økt grad av behovsdekning, utvikling og spredning 
av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder mv. Utgangspunktet for 
vurderingen er realveksten de siste tre år. 

 
Til sist vurderes behovet for en aktivitetsvekst utover den demografisk betingede veksten og 
realveksten. I denne sammenheng belyses ventetidsutviklingen innen det enkelte 
tjenesteområde og det vurderes hvor mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen skal 
gå i riktig retning og mot nasjonale mål. Denne aktivitetsveksten betinger først og fremst 
målrettet bruk av de ressurser de regionale helseforetakene har til rådighet, herunder en 
ekstra kapasitet/aktivitet realisert gjennom effektivisering og forbedret produktivitet. Innen 
somatisk spesialisthelsetjeneste er det en utfordring med økende ventetider og økt antall 
ventende pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. 
 
Beregnet aktivitetsbehov fra 2012 til 2013 for områdene somatikk, psykisk helsevern for 
voksne, psykisk helsevern for barn samt TSB er ut fra dette anslått til hhv. 2,65 prosent, 4,5 
prosent, 4 prosent og 7,5 prosent. Aktivitetsbehovet er illustrert i figuren nedenfor. 



 
Figur 1: 

Vekstbehov pr tjenesteområde, prosent 
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I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 
 
Økonomisk risiko forbundet med samhandlingsreformen. 
Det er behov for forutsigbarhet for å kunne omstille/tilpasse kapasitet parallelt med utvikling 
av tilbudet i kommunene. Det må videre påregnes at oppbygging i kommunene og tilpasning 
av kapasitet i helseforetakene ikke kan foregå helt parallelt og at det vil gi en ekstra 
økonomisk utfordring for de regionale helseforetakene. Det må også være fortsatt rom for 
vekst i spesialisthelsetjenesten knyttet til reduksjon ventetider og for å unngå fristbrudd, og 
det må unngås vridningseffekter ved at innsats fra kommunenes side rettes i urimelig grad 
mot pasientgrupper som omfattes av økonomiske insitament på bekostning av andre 
pasientgrupper, eksempelvis pasienter innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  
 
Nasjonalt investeringsløft innen IKT-området.  
Dagens utfordringsbilde innen IKT-området 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. 
 
Oppfølging av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. 
For at pasientsikkerhetskampanjen skal gi både økonomiske gevinster og pasientnytte 
raskest mulig, bør kampanjen følges opp gjennom utvikling av systemer, rutiner og 
kompetanse på en rekke områder.  
  
 



2. Innledning 

Iht. Oppdragsdokumentet for 2011, punkt 11 Oppfølging og rapportering, skal de regionale 
helseforetakene innen 10. desember 2011 gi innspill til statsbudsjettet for 2013. 
 
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.  
 
Analysene i dette innspillet 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 konklusjonene i vesentlig grad.  
 
 
3. 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 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 frem til 2013: 
 

o beregnet aktivitetsvekst betinget av demografisk utvikling 

o aktivitetsvekst som følge av nye behov og økt grad av behovsdekning 

o utvikling i ventetid for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp 

 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte pasientgrupper 
må styrkes, noe som også kan medføre økt 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.  
 
Riktig prioritering er derfor en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er 
imidlertid en særskilt utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og 
mange nyhenvisninger. Siden andelen definert som rettighetspasienter er betydelig lavere 
innen somatikk enn de andre tjenesteområdene, blir gruppen pasienter uten rett svært stor. 
Helseforetakene må ta hensyn til at også disse pasientene er henvist til nærmere vurdering 
(utredning og behandling).  
 
Det er 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. 
 
 



4. Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2013 

4.1. Somatiske spesialisthelsetjenester 

Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2013 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 2008-2010 
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 
behovsveksten i 2009 var noe mindre enn forbruksveksten. Realveksten i 2009 var dermed 
positiv, noe som har gitt et visst rom for nye pasientgrupper og nye behov. Realveksten i 
2010 var negativ. Det innebærer at tjenesteforbruket ikke har økt i takt med 
befolkningsutviklingen. Dette skyldes trolig bevisste budsjettmessige prioriteringer mellom 
forskjellige pasienttilbud, at det har skjedd en endret budsjettmessig fordeling mellom drifts- 
og investeringsmidler og at de regionale helseforetakene har hatt kontroll over den 
økonomiske utviklingen. 
 
Tabell 1:  

 2008 2009 2010 

Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-poeng 1 273 123 1 293 921 1 299 559 

Årlig forbruksvekst, prosent   1,6 0,4 

Årlig behov, behovsjustert folkemengde 4 736 435 4 797 955 4 856 369 

Årlig demografisk drevet behovsvekst, %   1,3 1,2 

Realvekst i forbruk, %   0,3 -0,8 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 

 
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. I denne sammenheng kan bl.a. anføres følgende: 
 

 I perioden 2008-2011 har den gjennomsnittlige ventetiden for somatiske 
rettighetspasienter hatt en svak reduksjon. Denne nedgangen er likevel beskjeden sett i 
forhold til målet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid totalt for pasienter med og uten rett 
til nødvendig helsehjelp. 

 I perioden 2008-2011 har utviklingen i ventetid for pasienter uten rett til nødvendig 
helsehjelp vært utilfredsstillende i forhold til veksten i behov som skal dekkes. Gruppen 
pasienter uten rett er for øvrig svært stor, og antall langtidsventende øker i flere regioner. 

 En vesentlig andel av rettighetspasientene i somatisk sektor, 12 prosent1, opplever frist-
brudd. Andelen fristbrudd har vist en viss nedgang de senere årene. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1
 Avviklede pasienter 2. tertial 2011 



 Ventetiden vil kunne reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra 
primærhelsetjenesten og ved å flytte deler av kontrollvirksomhet fra 
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen). 

 Ventetiden vil kunne reduseres ved å gjøre endringer i profilen til behandlingstilbudet, 
samt ved å øke produktiviteten og effektiviteten ytterligere. 

 Utover de to sistnevnte punktene vil det også være behov for en aktivitetsvekst, dersom 
ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål. 

 
Ventetidsutviklingen innen somatisk spesialisthelsetjeneste på landsbasis fra 2008 til 2011 
fremgår av diagrammet nedenfor 
 
Figur 2:  

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste etter rettighetstildeling og 

totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 70 73 75 73

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 65 66 66 62

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 78 82 88 91

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  

 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2012-2013 på 1,35 prosent2.  
 
Nye behov og økt grad av behovsdekning vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og 
implementering 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. Det anslås at en årlig realvekst i aktivitet 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 
2
 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 



tilsvarende den i 2009, ca. 0,3 prosent, vil være nødvendig for at tilbudet skal holde tritt med 
behovsutviklingen.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Det anslås at rammen for 
de regionale helseforetakenes aktivitet bør økes tilsvarende en prosent for å redusere 
ventetiden ned mot de nasjonale målene, og særlig hvis en i tillegg skal motvirke tendensen 
til økende antall langtidsventende og økte ventetider for den store gruppen pasienter uten 
rett. Dette krever målrettet bruk av de ressurser de regionale helseforetakene har til rådighet, 
herunder en ekstra kapasitet/aktivitet realisert gjennom effektivisering og forbedret 
produktivitet.  
 
Dersom en slik reduksjon skal realiseres i 2013, vil det kreve en samlet aktivitetsøkning fra 
2012 til 2013 på til sammen 2,65 prosent. Tallet inkluderer både den demografisk betingede 
vekst (1,35 %), nødvendige realvekst (0,3 %) og en aktivitetsvekst basert på forbedret 
effektivitet og produktivitet på (1 %) for å redusere ventetider.   
 
I henhold til signalisert aktivitetsvekst i forslag til statsbudsjett for 2012, forventes det at deler 
av aktivitetsveksten, også de kommende år, vil legges til kommunene. Det forutsettes 
imidlertid at andelen av veksten som tillegges kommunene baseres på en systematisk 
evaluering av resultatene som oppnås i løpet av budsjettåret 2012. 
 
4.2. Psykisk helsevern 

Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 2: 
Utvikling totale driftsutgifter til psykisk helsevern. Nasjonale tall 2008-2010 (deflaterte 
kostnader) 

 2008 2009 2010 %-endr.         
09-10 

Psykisk helsevern voksne 11 290 11 170 11 626 4,1 

Psykisk helsevern barn og unge 2 286 2 326 2 478 6,5 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 

 
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 2008-2010. Fra 2009 til 
2010 var økningen på henholdsvis 4,1 og 6,5 prosent. 
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 2008-2010 
er økt med om lag 10,2 prosent (økning fra 2009 til 2010 på 6,3 prosent). Samtidig er antall 
oppholdsdøgn redusert, for hele perioden med 4,0 prosent, mens reduksjonen fra 2009 til 
2010 er på 1,7 prosent. 
 
Tabell 3: 
Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2008-2010 

 2008 2009 2010 %-endr.         
09-10 

Polikliniske konsultasjoner 1 098 898 1 139 706 1 211 383 6,3 

Utskrivninger 49 195 50 727 52 201 2,9 

Antall oppholdsdøgn 1 383 137 1 350 348 1 328 042 -1,7 

Årlig forbruksvekst, prosent * 5,3 3,3 3,9  

Årlig demogr. drevet beh.vekst% 1,5 1,6 1,4   

Realvekst i % 3,8 1,7 2,4   

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010. * Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og 
konsultasjoner veiet i forholdet 56/1 (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 nasjonale prioriteringer innen psykisk helsevern.  
 
Tabell 4: 
Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2008-2010 

 2008 2009 2010 %-endr.         
09-10 

Oppholdsdøgn, døgnpasienter 79 400 83 260 82 481 -0,9 

Behandlede pasienter 49 320 52 091 54 012 3,7 

Polikliniske tiltak 808 814 842 111 906 640 7,7 

Årlig forbruksvekst, prosent * 6,9 5,6 3,7   

Årlig demogr. drevet beh.vekst% 0,3 0,4 0,5   

Realvekst i % 6,6 5,2 3,2   

 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 og Statistisk sentralbyrå (oppholdsdøgn døgnpas).   

 * 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. Endringene og aktivitetsveksten er imidlertid ikke så sterke som i de foregående år. 
Antall oppholdsdøgn er i perioden 2008-2010 økt med 3,9 prosent, mens det har vært en 
reduksjon fra 2009-2010 på 0,9 %. Antall behandlede pasienter viser en økning på 9,5 
prosent (fra 2009 til 2010 er økningen 3,7 prosent) og polikliniske tiltak en økning på 12,1 
prosent (7,7 prosent fra 2009 til 2010). Dette indikerer at den gjennomsnittlige liggetiden for 
oppholdene går ned, noe som også er i tråd med de føringene som har vært lagt på området. 
Kortere liggetid pr opphold, og dermed færre langtidsopphold, reduserer til en viss grad 
utnyttelsesgraden så lenge sengetallet ikke reduseres tilsvarende. 
 
Figur 3: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for voksne etter rettighetstildeling 

og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 54 57 59 56

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 53 53 54 48

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 58 71 74 78

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  

 
Til tross for ressurs- og aktivitetsmessig vekst viser ventetidene innen psykisk helsevern for 
voksne kun en beskjeden nedgang for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, mens det 



for pasienter uten rett har vært en økning. Dette kan indikere at det har vært en viss 
behovsvekst men at prioritering og rettighetsvurdering har vært stabil. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden fra 2008 
til 2010. Reduksjonen er størst for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, mens den 
øker for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. Andelen som innvilges rett til nødvendig 
helsehjelp i 2011 er på 90 %. Dette betyr at størstedelen av pasientene gis behandling innen 
65 dager. Området har imidlertid stor pasienttilstrømming. Det er derfor viktig å følge med i 
ventetidsutviklingen. 
 
Figur 4: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter 

rettighetstildeling og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 78 76 74 65

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 78 75 73 62

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 89 99 96 96

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  

 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige fremstår som høyt prioriterte 
områder nasjonalt og regionalt. Dette kommer bl.a. til uttrykk i de aktivitetsmessige 
forutsetninger i forslaget til statsbudsjett for 2012.  
 
Det understrekes at det fortsatt er behov for å omstrukturere behandlingstilbudene for å 
oppnå tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-nivå. Dette omfatter ytterligere 
økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra at ventetidene innen psykisk 
helsevern fortsatt er lange.  
 



Det vil i så måte være viktig å bedre tilgangen på legespesialister og  legehjemler samt annet 
helsepersonell. Aktuelt i denne sammenheng er også å bedre takstene for samhandling/ 
veiledning, rehabilitering og ambulant virksomhet.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2010-2013 tilsvarer hhv. 1,52, 1,49 og 
1,52 prosent per år i VOP og 0,47, 0,72 og 0,81 prosent per år i BUP.3   
 
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. For VOP anslås en årlig realvekst i aktivitet tilsvarende 
gjennomsnittet for perioden 2008-2010 på 2,6 prosent. Dette vil trolig være nødvendig for at 
tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen. For BUP vil det, med utgangspunkt i 
ventetidsutviklingen, trolig være tilstrekkelig med en lavere realvekst enn i 2010, på om lag 3 
prosent.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Dette vil delvis 
kunne løses gjennom produktivitetsvekst og/eller økt ressurstilgang i form av økonomisk 
innsats og flere legehjemler. Nivået for dette er imidlertid vanskelig å beregne. Ventetiden 
kan reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å 
flytte deler av virksomhet fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. 
samhandlingsreformen). Ventetiden kan reduseres ved å gjøre endringer i profilen til 
behandlingstilbudet, samt ved å øke produktiviteten og effektiviteten ytterligere. 
Hvis ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål i 2013 må det i tillegg legges til rette 
for en aktivitetsvekst. 
 
Den samlede aktivitetsvekst fra 2012 til 2013 for psykisk helsevern for voksne anslås til 4,5 
prosent. Tallet inkluderer både den demografisk betingede vekst (1,5 %), nødvendige 
realvekst (2,6 %) og vekst for å redusere ventetider (0,4 %).  Dette vil kunne gi rom for en 
ytterligere reduksjon i ventetid.  
 
For psykisk helsevern for barn og unge anslås en aktivitetsvekst på 4 prosent. Dette vil også 
kunne innebære en fortsatt moderat reduksjon i ventetiden. Tallet inkluderer både den 
demografisk betingede vekst (0,8 %), nødvendige realvekst (3,0 %) og en aktivitetsvekst 
basert på forbedret effektivitet og produktivitet (0,2 %) for å redusere ventetider.   
 
 
4.3. Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 

Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 5: 
Utvikling i totale driftsutgifter til tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. 
Nasjonale tall 2008-2010 (deflaterte kostnader) 

 2008 2009 2 010 %-endr.         
09-10 
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 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 



Rusbehandling 2 507 2 674 2 820 5,5 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 
 

I perioden 2008-2010 har ressursene til rusfeltet økt med 12,5 prosent, og fra 2009 til 2010 
med 5,5 prosent. 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 plasser for døgnbehandling. Den sterkeste 
veksten har imidlertid skjedd i form av polikliniske konsultasjoner. 
 

Tabell 6: 
Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2008-2010 

 2008 2009 2010 % endr.     
08-09 

% endr.      
09-10 

% endr.     
08-10 

Døgnplasser 1 615 1 701 1 724 5,3 1,4 6,7 

Registerbaserte årsverk 3 119 3 313 3 419 6,2 3,2 9,6 

Oppholdsdøgn 576 819 575 525 574 167 -0,2 -0,2 -0,5 

Innleggelser 11 962 12 316 12 718 3,0 3,3 6,3 

Polikliniske konsultasjoner 191 936 233 833 240 146 21,8 2,7 25,1 

Årlig vekst i prosent * 8,3 6,7 5,5    

Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

1,2 1,3 1,2    

Realvekst i % 7,1 5,4 4,3    

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009.   * Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 

 
Eksisterende data på rusfeltet har fortsatt svakheter og er vanskelig å sammenligne mellom 
årene. 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 2008-2010 med 9,6 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 2008-2010 på 6.7 prosent. Antall oppholdsdøgn er i samme periode redusert med 0,5 
prosent, mens antall innleggelser er økt med 6,3 prosent. Polikliniske konsultasjoner viser en 
økning på om lag 25 prosent fra 2008-2010 og 2,7 prosent fra 2009 til 2010. Den sterke 
veksten tidligere år synes nå å avta. 
 
De bemerkes for øvrig at antall døgnplasser er økt fra 2009 til 2010 samtidig som antall 
oppholdsdøgn er redusert. Dette forklares ved at døgnplassene består av "ordinære" 
institusjonsplasser og avtaleplasser som det er inngått rammeavtale om, og at sistnevnte 
plasser, til tross for at de inngår i det totale nasjonale tallet over disponible døgnplasser, kan 
stå ubrukte hele/deler av året. Videre ser en at antallet oppholdsdøgn går ned samtidig som 
antall innleggelser øker. Dette indikerer at den gjennomsnittlige liggetiden for oppholdene går 
ned, noe som også er i tråd med de føringene som har vært lagt på området. Kortere liggetid 
pr opphold, og dermed færre langtidsopphold, reduserer til en viss grad utnyttelsesgraden så 
lenge sengetallet ikke reduseres tilsvarende. 
 



Figur 5: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i tverrfaglig spesialistert rusbehandling etter 

rettighetstildeling og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930) 

 
Figur 6: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter omsorgsnivå, 

2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930) 

 
Som det fremgår av figurene ovenfor er gjennomsnittlig ventetid for behandling fra 2. tertial 
2008 til 2. tertial 2011 økt for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp (omlag 82 % 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.  



 
Ventetiden til dagbehandling/innleggelse er om lag 10 dager lenger enn ventetiden for 
poliklinisk behandling. 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  
Tjenesteområdet rus er en betydelig virksomhet innen spesialisthelsetjenesten, men målt i 
kostnader utgjør tjenesteområdet en femtedel 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 strategier4 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.  
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 også være behov for å øke antall 
legehjemler, og å iverksette tiltak for rekruttering av helsepersonell til tjenestene. 
 
Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2010-2013 tilsvarer 1,3 prosent per år fra 
2010 til 2011 og fra 2011 til 2012 og 1,4 prosent fra 2012 til 2013.5  
 
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 5,6 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. Ventetiden kan 
reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å flytte 
deler av virksomheten fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. 
samhandlingsreformen). Ventetiden kan også reduseres ved å dreie fra døgnbehandling til 
poliklinikk og fra behandling i sykehus til DPS, samt ved å øke produktiviteten og 
effektiviteten ytterligere. 
 
Hvis ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål i 2013 må det imidlertid også legges 
til rette for en aktivitetsvekst. Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere 
legehjemler og annet helsepersonell vil også være sentralt. Nivået for dette er imidlertid 
vanskelig å beregne innen TSB.  
 
Den samlede aktivitetsøkning fra 2012 til 2013 anslås derfor til 7,5 prosent. Med 
utgangspunkt i ventetidsutviklingen innen dette fagområdet vil dette kunne innebære fortsatt 
redusert ventetid.  
 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
4
 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 

5
 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 



5. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2013  

 
5.1. Økonomisk risiko forbundet med samhandlingsreformen. 

Det vises til de regionale helseforetakenes innspill til høringen i forbindelse med 
behandlingen av prop. 1 S (2011-2012). De regionale helseforetakene vil peke på at de 
utfordringer som anføres innebærer likviditets- og resultatmessig risiko også i 2013: 
 
”Samhandlingsreformens mål og intensjoner vil bli realisert over tid. I 2012 trer de 
økonomiske virkemidlene i kraft. Endringen i pasientbehandling vil antagelig bli begrenset i 
2012 med unntak av utskrivningsklare pasienter hvor det er gitt et kraftig insitament for 
kommunene til å etablere egne tilbud. 
 
Det vil likevel være utfordringer i 2012: 

 For kommunene ved at det ikke vil være helt samsvar mellom midler som tilføres og 
faktisk forbruk. Dette søkes møtt med en treårig overgangsordning hvor kommuner 
kan få kompensasjon utover det som fordeles i kostnadsnøkkelen. 

 
For de regionale helseforetakene/helseforetakene vil vi peke på følgende utfordringer: 

 Det er behov for forutsigbarhet for å kunne omstille/tilpasse kapasitet parallelt med 
utvikling av tilbudet i kommunene. 

 Det må påregnes at oppbygging i kommunene og tilpasning av kapasitet i 
helseforetakene ikke kan foregå helt parallelt og at det vil gi en ekstra økonomisk 
utfordring for de regionale helseforetakene 

 Det må være fortsatt rom for vekst i spesialisthelsetjenesten knyttet til reduksjon 
ventetider og for å unngå fristbrudd. 

 Det må unngås vridningseffekter ved at innsats fra kommunenes side rettes i urimelig 
grad mot pasientgrupper som omfattes av økonomiske insitament på bekostning av 
andre pasientgrupper, eksempelvis pasienter innenfor psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  

 
For alle parter må det unngås at oppgjørsordningene i seg selv gir store kostnader. De må 
være enkle, standardiserte og mest mulig automatiserte.  
 
Det er samtidig viktig at endringer kan dokumenteres og utviklingen kan følges tett.” 
5.2. Nasjonalt investeringsløft innen IKT-området.  

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 og felles infrastruktur. 
 
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. 
 
De regionale helseforetakene har et varierende behov for konsolidering for å legge til rette 
for at de nasjonale initiativene kan implementeres i de enkelte regionale foretakene. For å 
lykkes er det viktig at grunnforutsetningene for effektiv informasjonsutveksling er tilstede. De 
regionale helseforetakene har et behov for å konsolidere både på nasjonale/ fellesregionale 
plattformer og standardisere kjerneprosesser for å sikre at de nasjonale 
samhandlingsinitiativene kan understøttes på en god og effektiv måte.  Dette vil gi felles 
grensesnitt og tilnærming til nasjonale løsninger og derved forenkle realiseringen av 
tjenestene. 

 
For å sikre nødvendig fremdrift og harmonisering av løsninger på nasjonal basis må en legge 
til rette for en nasjonal finansiering av disse initiativene. Det er vesentlig å prioritere et 
nasjonalt initiativ for å realisere målsettingene om at elektronisk pasientinformasjon skal 
følge pasienten.  
 
 
5.3. Oppfølging av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. 

Pasientsikkerhetskampanjen, som 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.  
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Styresak 153-2011/5 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten 

mellom de regionale helseforetakene 

 

 

Bakgrunn/sammendrag 

Foreliggende sak omhandler samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale 

helseforetakene. 

 

Til grunn for saken ligger FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for 

effektive helsetjenester som var et samarbeidsprosjekt mellom helseregionene, Multiconsult 

AS og Sintef og delvis finansiert av Norges Forskningsråd. 

 

Likelydende saksfremstilling forelegges styrene i alle regionale helseforetak. 

 

Denne styresaken fremmes for å belyse hvordan eiendomsvirksomheten i helsesektoren 

(spesialisthelsetjenesten) kan bli mer effektiv gjennom å utnytte felles kunnskap på tvers av 

regionene. 

 

Adm. direktør ønsker å fokusere på det store ansvar som spesialisthelsetjenesten har innen 

eiendomsvirksomhet og utviklingen av eiendommene. Samlet sett er spesialisthelsetjenesten 

den største eiendomsaktør i landet, med stort sett bare formålsbygg og noen boliger i sitt 

eierskap. Byggene er i det alt vesentlige stilt til disposisjon for å kunne utøve 

spesialisthelsetjenester. Det er spesialisthelsetjenestens plikt til å forvalte disse på en måte 

som ivaretar verdiene og skaper best mulige forhold for å drive effektive helsetjenester, alt på 

en mest mulig kostnadseffektiv måte og innen tilgjengelige rammer. 

 

Gjennom FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive 

helsetjenester som er gjennomført som et samarbeid mellom de regionale helseforetakene i 

samarbeid med Sintef Helse og Multiconsult, er det påpekt behov for nasjonale løsninger og 

samarbeid for å kunne drive eiendomsvirksomheten på en mest mulig effektiv måte. 

 

Rapporten er delt inn i fire delprosjekter, som hver for seg konkluderer og påviser løsninger, 

metoder og verktøy som vil virke effektiviserende på eiendomsvirksomheten i helsesektoren. 

 

Det er foreløpig ikke etablert en felles strategi og handlingsplan for hvordan resultatene best 

mulig kan bekjentgjøres og tas i bruk. 

 

I tillegg til dette arbeidet som er utført i FoU-prosjektet med involvering av en lang rekke 

helseforetak, har det i de senere årene vært flere felles prosjekter med datainnsamling og 

utarbeidelse av felles veiledere og prosedyrebeskrivelse, enten gjennom pålagte oppgaver av 

Helse- og omsorgsdepartementet eller på initiativ fra helseforetakene. Her er det heller ikke 

lagt til rette for en felles oppfølging eller bruk av innsamlede data i planleggings- og 

driftssammenheng. 



En rekke oppgaver innenfor eiendomsvirksomheten pålagt av Helse- og 

omsorgsdepartementet har blitt koordinert mellom de regionale helseforetakene. Dette har ført 

til felles prosjekter og felles løsninger, og synliggjort gevinstene ved dette samarbeidet. 

 

For å kunne starte et koordinert samarbeid mellom de regionale helseforetakene, og for å 

kunne oppnå en best mulig ressursutnyttelse, vil de adm. direktører opprette en arbeidsgruppe 

som gis i oppgave å utrede hvordan de fremlagte resultater og innsamlede data gjennom FoU-

prosjektet og andre fellesprosjekt best kan nyttiggjøres og rulles ut i alle regionene. 

Arbeidsgruppen skal også komme med anbefaling på hvordan allerede opprettede databaser 

best kan driftes og vedlikeholdes, og gjøres tilgjengelige for samtlige helseforetak. Til 

oppdraget ligger også å belyse hva en koordinert oppfølging av FoU-prosjektets løsninger vil 

bety i kostnader, og anskueliggjøre hvilke økonomiske og kvalitative forbedringer som kan 

oppnås ved å ta i bruk nye metoder og verktøy. 

 

Det må også anvises hvordan datamengdene og erfaringene fra de store prosjektene som er 

gjennomført og gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten best ivaretas, lagres og 

overføres til nye prosjekt. 

 

De adm. direktørene er i utgangspunktet enige om at mye bør kunne løses i fellesskap 

nasjonalt innenfor eiendomsområdet. Det er likevel ikke avklart hvordan og eventuelt hvor 

fort man går fram.  

 

En samordning på nevnte områder innenfor eiendomsforvaltning nasjonalt vil bidra positivt til 

god kvalitet i pasienttilbudet. God eiendomsdrift og forvaltning vil være et vesentlig bidrag til 

trivsel for både pasienter, medarbeidere og for samfunnet.  

 

Faktabeskrivelse 

Hva saken gjelder 

Det er tre hovedgrunner til at denne saken fremmes som felles styresak for de fire regionale 

helseforetakene, ved siden av det generelle ansvaret spesialisthelsetjenesten har som den 

største eiendomsaktøren i landet, samlet sett: 

1. Kravet om gode og effektive sykehusbygg som kan drives til en lavest mulig kostnad. 

2. Presentasjon av resultater og konklusjoner fra et avsluttet FoU-prosjekt innen bygg og 

eiendom, som retter seg inn mot metoder og løsningsforslag under pkt 1. Deltagere i 

prosjektet var alle de regionale helseforetakene. 

3. Pågående felles oppgaver innen miljø og klima, kvalitetssikring tidligfaseplanlegging, 

arealklassifisering og registrering, landsverneplaner med forvaltningsplaner etter oppdrag 

fra eier og myndigheter, herunder standardisering, databehandling og innføring av nye 

metoder og dataverktøy innen planlegging og prosjektering. 

 

Spesialisthelsetjenesten er samlet sett den største eiendomsaktøren i landet. Bygnings- og 

eiendomsmassen er en viktig strategisk innsatsfaktor og premissgiver for effektiv 

sykehusdrift. Et godt samarbeid mellom eiendomsvirksomheten og kjernevirksomheten, gode 

beslutningsunderlag som inkluderer bygningsmessige og tekniske muligheter/begrensninger 

og konsekvenser, samt en god beslutningsprosess er viktig for å oppnå gode, helhetlige og 

langsiktige løsninger. 

 

Samtidig er det knapphet på kapital og investeringsmidler, og eiendomsvirksomheten tildeles 

midler etter nåværende praksis i konkurranse med all annen virksomhet og investeringer 

innen spesialisthelsetjenesten. 



Det er også et faktum at en stor del av bygningsmassen i spesialisthelsetjenesten er preget av 

for dårlig vedlikehold. Tilstandsvurderinger og beregninger av investeringsbehov for å bringe 

alle sykehusbygg opp til en god standard (tilstandsklasse 1) viser at det er et 

investeringsbehov på over 25 mrd kroner for spesialisthelsetjenesten sett under ett. 

 

FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester har 

vært støttet av Norges Forskningsråd og er gjennomført i perioden 2006-2010. Deltakere har 

vært de fire regionale helseforetak, Multiconsult (prosjektleder), Sintef Helse samt en rekke 

helseforetak, sykehus og andre aktører som har vært involvert i prosjektets delprosjekter. 

 

Hovedfokuset for prosjektet har vært å legge til rette for en forvaltning av bygningsmassen i 

spesialisthelsetjenesten som på en effektiv måte støtter opp under kjernevirksomheten, både 

for nye og eksisterende sykehus. Prosjektet har først og fremst vært et kunnskaps- og 

kompetanseprosjekt som skal styrke helseforetakenes rolle som strategisk bygg- og 

eiendomsforvalter. Hovedfokuset har følgelig vært bygg og eiendom, men samtidig med en 

målsetting om å oppnå en økt forståelse av virksomheten som premissgiver for riktig 

utforming av bygningsmassen. 

 

Prosjektet har vært delt opp i fem delprosjekter: 

1. Rollen som strategisk bygg- og eiendomsforvalter 

2. Behovsdimensjonering (pasientforløp) 

3. Klassifikasjonssystemer (bl.a. som forutsetning for benchmarking)  

4. Metoder og verktøy for strategisk planlegging og analyse av sykehusbygninger 

5. Nettverksbygging, profilering og resultatspredning 

 

I delprosjekt 1 Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester 

konkluderes med et sett anbefalinger for hvordan bygg- og eiendomsforvaltningen og 

samspillet med klinisk virksomhet kan utvikles for å bedre kunne løse de hovedutfordringene 

spesialisthelsetjenesten står overfor. Dette er av strategisk betydning for utviklingen av 

spesialisthelsetjenestetilbudet i Norge. Rapportens utgangspunkt er at bygg og eiendommer i 

spesialisthelsetjenestens eie har som formål å støtte opp under ønsket kvalitet og effektivitet 

for den kliniske virksomheten. Anbefalingene følger to hovedperspektiv: 

1. Klinisk virksomhets behov for hensiktsmessige lokaler som støtter kvalitet og 

driftseffektivitet til enhver tid. Styrking av samarbeid, kompetanse og rolleforståelse 

mellom klinisk virksomhet og bygg og eiendomsenhet i arbeidet med å oppnå gode og 

hensiktsmessige lokaler. 

2. Ivaretakelse av bygningsmassen og ressurseffektiv forvaltning. 

 

Det blir bl.a. pekt på at en bør sentralisere bygg- og eiendomsvirksomheten, fortrinnsvis på 

nasjonalt nivå, bl.a. for å sikre at miljøene får tilstrekkelig tyngde slik at en oppnår den 

nødvendige kvalitet i forbindelse med håndtering av byggeoppgaver og for å 

effektivisere/rasjonalisere forvaltningen, utnytte kompetanse og kapasitet best mulig. 

I sammendraget til delrapporten gis bl.a. uttrykk for følgende:  

Helsesektoren er den samfunnssektor som utvikler seg til å bli den mest ressurskrevende.  En 

betydelig andel av ressursene går til bygninger og forvaltningen av disse.  Enda større 

betydning har det at utformingen av bygningene og bygningenes evne til å tilpasses endringer 

i kjernevirksomheten påvirker effektiviteten i helseproduksjonen direkte.  For hver prosent 

effektivitetsøkning som tilpassede bygg og god eiendomsforvaltning kan bidra med betyr det i 

størrelsesorden 1 mrd NOK pr år for norsk sykehussektor….. 

Videre konkluderer også rapporten med…. 



En profesjonell, kontinuerlig byggherreorganisasjon for å ivareta de store prosjektene bør 

etableres på nasjonalt nivå, da de regionale helseforetakene ikke vil ha tilstrekkelig portefølje 

av de største prosjektene over tid til å kunne opprettholde kompetanse eller til å sikre 

systematisk erfaringsoverføring og læring fra prosjekt til prosjekt. 

 

Delprosjektene 2 til 5 har også vist nødvendigheten av samordning og etablering av felles 

databaser, klassifisering, standarder og prosedyrer for prosjektering, bygging og drift. Dette 

gjelder både for eksisterende og nye bygg. Delprosjektene foreslår både metoder og løsninger, 

men som alle krever samordning for å kunne implementeres og følges opp. 

 

De regionale helseforetakene er i dag pålagt flere oppgaver som krever samordning og felles 

tilnærming for effektiver og koordinerte løsninger. 

 

Her kan nevnes: 

-  kartlegging av alle sykehusareal etter et felles arealklassifiseringssystem. Kartleggingene 

skal gi oversikt over alle arealer, hva de brukes til, og hvor de ligger. Det er viktig at 

registreringen skjer likt og etter et felles nomenklatur
1
, slik at det er entydige benevnelser 

for hvert enkelt rom. Kartleggingen skal benyttes til kapasitetsberegninger, planlegging av 

nye arealer, og oppfølging av kostnader for drift. 

-  utarbeidelse av forvaltningsplaner for bygg som er/blir vernet av Riksantikvaren, herunder 

drifting av landsomfattende database for registrering og data vedrørende de vernede 

objektene 

-  miljø- og klimaarbeid, nasjonalt prosjekt innen spesialisthelsetjenesten, hvor bygg og 

eiendom utgjør en vesentlig faktor, blant annet innen energi og forurensning. 

- utarbeidelse av ”Tidligfaseveileder i sykehusprosjekter” gjennom deltagelse i 

kompetansenettverket for sykehusplanlegging (ledet av Helsedirektoratet). 

 

Videre har det i sykehusplanlegging og -bygging i det senere blitt tatt i bruk avansert 

dataverktøy basert på bygningsinformasjonsmodell og modellering, såkalt BIM, som baserer 

seg på en åpen kommunikasjonsløsning mellom dataverktøy som bruker et felles 

programmeringsspråk (IFC). Dette gir en langt mer effektiv prosjektering som kan benyttes 

gjennom flere faser av byggets levetid. Det krever imidlertid ensartet datainnhenting og 

samordnet bruk av symboler og applikasjoner. Flere av helseforetakene benytter nå dette 

verktøyet, men vesentlig ressursinnsats kan gå tapt derom dette ikke samordnes. 

 

Handlingsalternativer og hovedpunkter 

For å møte de utfordringer som helsesektoren og spesielt helsesektoren står ovenfor, når det 

gjelder eiendomsvirksomheten, er det nødvendig med samordning og felles tiltak på 

interregionalt nivå. Dette gir seg ut ifra at det allerede i dag er flere fellesprosjekter, og at det 

anbefales fra flere hold, blant annet av den fremlagte FoU-rapporten som presenteres her. 

Hvor langt en skal gå i samordningen avhenger av flere faktorer og bør utredes. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1
 nomenklatur: fortegnelse over navn og spesialuttrykk innenfor et fag, en vitenskap e. l. 



Adm. direktørs vurderinger 

Helseforetakene er i sum landets største eiendomsbesitter, har utbyggingsoppgaver av 

betydelig størrelse og forvalter store verdier. 

 

Det er mellom de regionale helseforetakene enighet om at mye kan gjøres i fellesskap 

nasjonalt innenfor eiendomsområdet. Det er likevel delte syn på hvordan man går fram, og det 

vil på flere områder være behov for å ta større regionale grep, før man eventuelt gjør noe 

nasjonalt. Med hensyn til anbefalingene i delprosjekt 1 knyttet til sentralisering av bygge- og 

eiendomsvirksomhet, herunder utvikling av en nasjonal byggherreorganisasjon, er de adm. 

direktørene på det nåværende tidspunkt ikke innstilt på å gå inn på en nasjonal løsning.  

 

Bygningsmassen er av stor betydning for helseforetakene, både fordi den binder 

kapital/medfører store utgifter, og fordi den legger føringer for tjenesteproduksjonen.  Det er 

derfor av stor viktighet at en legger til rette for at utviklingen av eiendomsmassen og 

nybygging skjer på en måte som gir de beste resultater, både for driften av sykehusene, men 

også i forhold til bygningsmassen i seg selv, til en lavest mulig kostnad.  

 

Dette forutsetter at den kunnskapen som bygges opp rundt sykehusprosjektene med vekt på 

dimensjonering, løsninger og effekter i forhold til driften, videreføres systematisk fra prosjekt 

til prosjekt. Dette gjelder både ved nybygging, ombygging og oppgradering. Opp- og 

nedbyggingen og innleie av kompetanse for hvert prosjekt, slik det skjer i dag, er både unødig 

kostnadskrevende, reduserer kompetanseoverføringen mellom prosjektene og helseforetakene, 

og dermed både beslutningskvalitet, funksjonalitet og kvalitet i prosjektene – og trolig også i 

noen grad gjennomføringskvaliteten. 

 

Pr. i dag er mye av ansvaret for kunnskapsoppbyggingen innen utredning og planlegging 

(tidligfasen) ivaretatt av Kompetansenettverket for sykehusplanlegging, som eies og ledes av 

Helsedirektoratet, og hvor alle de regionale helseforetakene sitter i styringsgruppen. Mange av 

de operative oppgavene som følger av de prosjektene som er gjennomført i regi av dette 

kompetansenettverket har manglet en organisasjon som kan operasjonalisere dem inn mot 

praktisk bruk i sykehus. 

 

I FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester er 

det utviklet metoder og verktøy som vil være til nytte i forvaltningen av sykehusbygg. For å få 

best mulig nytte av FoU-prosjektet bør en vurdere en felles innsats/organisering for å få 

implementert metodene og verktøyene. Disse verktøyene vil føre til en bedre 

kostnadsoppfølging og dokumentasjon av beste praksis, når det gjelder drift av eiendommene, 

utnyttelse av arealer, vedlikehold etc. 

 

En ny generasjon innen prosjekteringsmetoder er under utvikling i og med innføringen av 

bygningsinformasjonsmodellering tredimensjonalt (BIM). Det pågående arbeidet med å 

etablere nasjonale føringer og standarder for bygningsinformasjonsmodellering ved hjelp av 

IFC-standard og åpne løsninger for lettere kommunikasjon mellom flere dataverktøy, krever 

at det samordnes nasjonalt nivå. Også internasjonalt er det tatt initiativ til at denne 

prosjekteringsmetoden standardiseres. 

 



De erfaringene en til nå har med denne type prosjektering, blant annet nytt østfoldsykehus, 

hvor alt foregår i en og samme modell tredimensjonalt, er entydige på at dette gir gevinster 

både i planlegging, bygging og drift. Det krever imidlertid at det er koordinering og 

samordning for at data og løsninger kan gjenbrukes og kommuniseres uten misforståelser og 

feil. Dersom dette er tilfelle, kan en slik datamodell følge sykehuset gjennom hele levetiden 

med innleggelse av både driftsdata og kapasitetsdata fra kjernevirksomheten. Dataene kan 

danne grunnlag for bedre arealplanlegging, kapasitetsutnyttelse, kostnadsoppfølging og 

kunnskapsoverføring/etablering av beste praksis.  

 

For øvrig er det under utvikling en rekke nasjonale databaser, hvor en har behov for felles 

løsninger med hensyn til forvaltning og utvikling:  

- kostnadsdatabase 

- database verneverdige bygg – landsverneplan helse (gitt i oppdrag) 

- database klassifikasjonssystemet (gitt i oppdrag) 

- database miljøtiltak (gitt i oppdrag) 

- database teknisk tilstand og egnethet (gjennomført for 75 % av eiendomsmassen) 

 

Disse databasene må holdes ved like og oppdateres. Dataene vil kunne bidra til en god 

forvaltning av eiendommene, men må være dynamiske og oppdaterte. Helseforetakene vil 

være ansvarlige for å legge inn dataene, men må oppleve at det har en nytteverdi som kan 

anvendes til den daglige driften og planlegging av fremtidige endringer. Det er naturlig at 

databasene tillegges en felles nasjonal enhet som er ansvarlig for tekniske løsninger og 

kvalitetssikring av data. Når dette i dag ikke eksisterer, vil dataene fort bli foreldet og uten 

verdi, og det arbeidet som nedlegges for innsamlingen vil virke bortkastet og uten fremtidig 

verdi. Dette forringer også motivasjonen hos ansatte og kvaliteten på de data som innhentes. 

 

Medbestemmelse 

Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene ble drøftet med 

de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 29. november 2011 

med følgende enighetsprotokoll: 

 

1. Partene tar informasjonen fra drøftingsnotatet til orientering. 

 

2. Partene er enige om at det ikke skal etableres et nasjonalt selskap. 

 

3. Ytterligere drøfting vil bli tatt, når det er naturlig og nødvendig i henhold til 

Hovedavtalens bestemmelser. 

 

Konklusjon 

Ut i fra de fakta og utredninger som forefinnes, er det ønskelig med en bedre samordning og 

utnyttelse av kompetanse som er ervervet innen eiendomsvirksomheten i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

For å kunne starte et koordinert samarbeid mellom de regionale helseforetakene og for å 

kunne oppnå en best mulig ressursutnyttelse, foreslås at det opprettes en arbeidsgruppe fra de 

regionale helseforetakene som gis i oppgave å utrede hvordan de fremlagte resultater og 

innsamlede data gjennom FoU-prosjektet og andre fellesprosjekt best kan nyttiggjøres og 

rulles ut i alle regionene. Arbeidsgruppen skal også komme med anbefaling på hvordan 

allerede opprettede databaser best kan driftes, vedlikeholdes og gjøres tilgjengelige for 

samtlige helseforetak. 



Til oppdraget ligger også å belyse hva en koordinert oppfølging av FoU-prosjektets løsninger 

vil bety i kostnader, og anskueliggjøre hvilke økonomiske og kvalitative forbedringer som kan 

oppnås ved å ta i bruk nye metoder og verktøy. 

 

Det må også anvises hvordan datamengdene og erfaringene fra de store prosjektene som er 

gjennomført og gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten best ivaretas, lagres og 

overføres til nye prosjekt. 
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Vedlegg 1 – Konklusjon Utprøving av Praktiske Prosedyrer i Sykepleien (PPS) 
 

Til: Samarabeidsmøte med KVO/KTV 

Fra: Hilde Rolandsen 

Kopi: Kristian Fanghol, Karin Paulke 

 

Bakgrunn 

Tillitsvalgtes representant i Styringsgruppen i HN-IKT etterlyste i møte 14.09 status mht 

innføring av PPS (fra leverandøren Akribe) i Helse Nord. På møtet ble det opplyst at saken har 

vært behandlet, og konkludert med at et annet system ble valgt til fordel for PPS. Etter dette ble 

saken tatt opp i Samarbeidsmøte 20.10 (Utdrag av referat vedlegg 1). 

 

Vi har følgende historikk over protokoller hvor saken er behandlet: 

 

I styresak 62-2008 heter det: 

IT-systemer Helse Nord RHF 

 

Kjøp av system for sykepleierfaglig prosedyredokumentasjon (Akribe) har tidligere vært muntlig 

orientert om til styret i Helse Nord RHF. Det foreslås avsatt midler av disponibel 

investeringsramme til eventuelt kjøp av systemet.  

Det foreslås disponert midler av tilgjengelig investeringsramme til kjøp av dialogmelding 

mellom fastleger og sykehus.   

 

I endelig vedtak heter det: 
1. Helseforetakenes investeringsrammer justeres som følger: 

a. Helgelandssykehuset HF: 10 mill kr til styrking av rammen til HF-styrets disposisjon. 

b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 16 mill kr utstyrsanskaffelser medisinsk teknisk 

utstyr. 

c. Regionale IKT-løsninger: Kjøp av sykepleiefaglig prosedyredokumentasjon (Helse 

Nord RHF), dialogmelding mellom fastleger og sykehus (Helse Nord RHF) og resterende 

sum går til oppfølging av plattformprosjektet (Helse Nord IKT), jf. tidligere vedtak.  

 

I vedtak vedtak fra 79-2009  heter det: 
- Dataverktøy Akribe – status implementering: Ref. styremøte 25. august 2009 – spørsmål 

fra styremedlem Kirsti Jacobsen i forbindelse med orienteringssak om Pandemi 

influensa A H1N1. Adm. direktør orienterte om status i anskaffelse og implementering 

av verktøyet. 
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I protokoll fra Samarabeidsmøte 11.05.10 heter det: 

 
Praktiske 
Prosedyrer i 
Sykepleie (PPS) 
fra Akribe AS 

BN 11MAI2010  ref. samarbeidsmøte 13APR2010 – Eventuelt: 
Saken settes opp til neste samarbeidsmøte 11MAI2010 
for å orientere om status.  
ref. samarbeidsmøte 11MAI2010: 
Konklusjon/Oppsummering: 

 Det er inngått nasjonal rammeavtale med Akribe 
AS. 

 Det er holdt av investeringsmidler i 2010 for 
anskaffelse av PPS. 

 Det er imidlertid ulike synspunkter i foretaksgruppen 
med hensyn til om det er hensiktsmessig med en 
slik anskaffelse. 

 Kvalitetsavdelingen på Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF har fått i oppdag å utarbeide en 
rapport basert på erfaringer fra andre sykehus 
som har anskaffet PPS.  

 Rapporten antas å være ferdig før sommeren 
2010, og den vil bli oversendt til HF-ene og 
KTV/KVO til informasjon og 
tilbakemelding/innspill. 

 Informasjon fra RHF-ledelsen tas til orientering. 

OK 

 

 

07.11.11 etterspurte vi rapport fra Kvalitetsavdelingen v/ UNN.  

08.11.11 mottok vi fra Anne Båtnes: rapport ”Utprøving av Praktiske Prosedyrer i Sykepleien v/ 

2 klinikker i UNN HF. Rapporten er datert 31.08.11. Se vedlegg 2 – sammenfatningen finner vi 

pkt. 5, side 9-10:  

5. Sammenfatning 

PPS er et kunnskapsbasert prosedyreverktøy som er selvforklarende, visuelt og 

pedagogisk lagt opp. Det er lite ressurskrevende mht opplæring og anvendelse i et 

implementeringsarbeid. 

Det er et godt verktøy til faglig oppdatering og utvikling. Prosedyrene kan knyttes direkte 

til planer og tiltak i dokumentasjonen, og kan være med å sikre at det blir utført lik 

prosedyre av ulike pleiere gjennom hele foretaket, ved unntak dersom det er gjort lokale 

begrensninger/tilpasninger. 

Studenter og nyutdannede er kjent med verktøyet fra utdanningssituasjonen. 

Alle avdelingene påpeker imidlertid at PPS er et meget detaljert verktøy, og av den grunn 

usikkerhet om brukervennlighet. Detaljeringsnivået og anvendelsesgrad er en av de 

største betenkeligheter avdelingene hadde i utprøvingsperioden, og som de vektla i 

enhver sammenheng. 

 

PPS er et hensiktsmessig verktøy på flere områder for å sikre ensartet og kvalitetssikrede 

kunnskapsbaserte prosedyrer i hele foretaket som vil trygge pasientbehandlingen. 

 

Det er et stort ønske og behov for at UNN HF skal få felles prosedyrer for å ivareta 

pasientsikkerheten samt ressursbesparende i utarbeidelsen av prosedyrer.  

Dagens situasjon med opptil tosifrede antall prosedyrer innen samme tema er ikke 

tilfredsstillende.  
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Arbeidsgruppen er blitt gjort kjent med at prosedyreutvalget ved UNN har initiert et 

arbeide med å få felles prosedyrer i hele foretaket. I dette arbeidet er det en forventning 

om at prosedyrene skal være kunnskapsbaserte og oppdateres i tråd med ny forskning og 

faglig viten. Det er et nasjonalt nettverk innen kunnskapsbaserte fagprosedyrer hvor det 

utarbeides prosedyrer som publiseres på Helsebiblioteket.no. Arbeidsgruppen anbefaler 

at UNN deltar aktivt i dette nettverket. Videre er det en forventning om at arbeidet 

prioriteres slik at felles prosedyrer er tilgjengelig innen sommeren 2012. Arbeidsgruppen 

ønsker å bli orientert om tidsplan og fremdriften i arbeidet. 

 

Med bakgrunn i resultatet av evalueringen og det ovennevnte initierte arbeidet samt 

innfrielse av våre forventninger konkluderer arbeidsgruppen at det på nåværende 

tidspunkt ikke bør gå til anskaffelse av PPS. Dette er imidlertid et prosedyreverktøy 

under utvikling og som ved en senere anledning på ny kan vurderes. 

 

Konklusjon 

1) Utvalget som fikk i oppgave å vurdere PPS-systemet har konkludert med at det på nåværende 

tidspunkt ikke er hensiktsmessig å gå til anskaffelse av systemet. 

 

2) I styrets vedtak knyttet til 62-2008 er det bevilget midler til kjøp av ”Sykepleiefaglig 

prosedyredokumentasjon. Vi kan ikke se at vedtaket forplikter Helse Nord RHF til å gå til 

anskaffelse av verktøyet ”Akribe” spesifikt. 
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Utdrag av referat fra Samarbeidsmøte 20.10.11 
 

Praktiske Prosedyrer i Sykepleie (PPS) fra Akribe AS – oppfølging  
• Saken er spilt inn av KTV/KVO etter styringsgruppemøte i Helse Nord IKT. Det vises til e-post fra 

KTV Sandnes av 14SEP2011 – som følger:  

• I styringsgruppemøte Helse Nord IKT ble det under eventuelt tatt opp spørsmål om PPS. Det 

fremkom nokså umiddelbart fra UNNs direktør og Nordlandssykehusets direktør at det er uaktuelt 

med innføring av PPS. Argumentene var mange, og det ble orientert om at denne saken er 

avsluttet/avvist –også på Helse Nord. Jeg ber derfor om at vi får en orientering om hvorfor det er 

besluttet, hvis det er tilfelle og hva som er foreslått skal erstatte PPS.  

• KTV/KVO ønsker at disse spørsmålene blir tatt opp på samarbeidsmøtet.  

• I den forbindelse vises det også til samarbeidsmøte, den 13SEP2011. Følgende ble referatført:  

• Saken ble spilt inn av KTV/KVO, og informasjon om status og videre fremdrift ble etterspurt.  

• Det ble også vist til tidligere samarbeidsmøter, senest 06-07DES2010 – som følger:  

• Det vises til tidligere samarbeidsmøter, senest 09NOV2010.  

• RHF- ledelsen v/IT-leder Bjørn Nilsen har følgende tilbakemelding i denne saken:  

• Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra UNN HF, Anne Båtnes vedrørende PPS.  

• Imidlertid må den pågående anskaffelsesprosessen vedrørende de kliniske systemer uansett 

avklares, før eventuelle kjøp kan gjennomføres.  

• I denne prosessen skal leverandørene bekrefte integrasjon mot produktet PPS.  

• RHF-ledelsen ga følgende tilbakemelding i denne saken:  

• Med bakgrunn i vedtatt styringsstruktur er det nå helseforetakene gjennom styringsgruppen for 

Helse Nord IKT som ivaretar vurderinger om nye kliniske systemer.  

• RHF-ledelsen vil spille inn denne saken til styringsgruppen for videre håndtering.  

• Spørsmål rundt grensesnittet mellom PPS og DocMap må diskuteres med Helse Nord IKT.  

•Konklusjon/Oppsummering:  

• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering.  

• Saken spilles inn til styringsgruppen for Helse Nord IKT.  

• KTV/KVO’s representant i styringsgruppen for Helse Nord IKT vil følge saken opp videre.  
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Utrykt vedlegg – side 3-19 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsrapport 31.08.11 

 

Utprøving av Praktiske prosedyrer i sykepleien (PPS)  

ved to klinikker i UNN HF  
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1. Innledning. ......................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

2. Gjennomføring av evalueringen ........................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 

3. Materialet og metode ......................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

4. Resultat .............................................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

4.1 Brukervennlighet ............................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

4.2. Hensiktmessighet ........................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

4.3. Relevans ......................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

5. Sammenfatning ....................................................................................................................... 2 

Vedlegg 1: Sak: Protokoll for utprøving av PPS................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 2 : Møtereferater ..................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Midtveisevaluering av PPS ............................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Sluttevaluering av PPS ...................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 3  Resultat fra evalueringsskjema ........................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Vedlegg 4: Evalueringsskjema fra PPS ................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 

 



 

  

 

 

Møtedato: 14. desember 2011    

Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 91 56 87 38  Dato: 2.12.2011 

 
 
Styresak 153-2011/4 Innføring av dokumentstyringssystem for  
    oppfølging av prosedyrer – PPS1 fra Akribe 
 

 

Bakgrunn  

Styresak 62-2008 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2008 og styresak 79-2009/2 

Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, nest siste strekpunkt omhandler 

investeringsramme og bevilgning til innføring av system for håndtering av prosedyreverk – 

heretter brukes forkortelsen PPS. 

 

I styresak 62-2008 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2008 skrives følgende om IT-

systemer Helse Nord RHF: 

 

Kjøp av system for sykepleierfaglig prosedyredokumentasjon (Akribe
2)

) har tidligere vært 

muntlig orientert om til styret i Helse Nord RHF. Det foreslås avsatt midler av disponibel 

investeringsramme til eventuelt kjøp av systemet.  

 

Det foreslås disponert midler av tilgjengelig investeringsramme til kjøp av dialogmelding 

mellom fastleger og sykehus.   

 

Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 3 c:  

 

Regionale IKT-løsninger: Kjøp av sykepleiefaglig prosedyredokumentasjon (Helse Nord 

RHF), dialogmelding mellom fastleger og sykehus (Helse Nord RHF) og resterende sum går 

til oppfølging av plattformprosjektet (Helse Nord IKT), jf. tidligere vedtak. 

 

I styresak 79-2009/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, nest siste 

strekpunkt er følgende protokollført: 

 

- Dataverktøy Akribe – status implementering: Ref. styremøte 25. august 2009 – spørsmål 

fra styremedlem Kirsti Jacobsen i forbindelse med orienteringssak om Pandemi influensa 

A H1N1. Adm. direktør orienterte om status i anskaffelse og implementering av verktøyet. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1
 PPS = Praktiske Prosedyrer i Sykepleie 

2 
Akribe er et forlag heleid av Norsk Sykepleierforbund. 



Hensikten med denne saken er å informere styret i Helse Nord RHF om at det etter en 

evaluering ble besluttet å ikke gå til anskaffelse av PPS. Dette fordi det ble ansett som mer 

hensiktsmessig å samle alle prosedyrer i et felles system. 

 

Kvalitet, trygghet og respekt 

Vi mener at saken er behandlet i tråd med våre grunnleggende verdier:  

Kvalitet - Valg av løsning er gjort etter en forutgående pilottest. 

Trygghet  - Den valgte løsningen er vurdert som en bedre og mer helhetlig løsning. 

Respekt - Valg og oppfølging av saken er gjort i samarbeid med ansattes representanter. 

 

Vurdering 

Systemet ble besluttet testet ved to avdelinger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

Rapport herfra ble ferdigstillet 31. august 2011. Sammendraget finner vi i punkt 5, side 9-10 

(vår utheving nederst):  

 

5. Sammenfatning 

PPS er et kunnskapsbasert prosedyreverktøy som er selvforklarende, visuelt og pedagogisk 

lagt opp. Det er lite ressurskrevende mht opplæring og anvendelse i et 

implementeringsarbeid. 

Det er et godt verktøy til faglig oppdatering og utvikling. Prosedyrene kan knyttes direkte til 

planer og tiltak i dokumentasjonen, og kan være med å sikre at det blir utført lik prosedyre av 

ulike pleiere gjennom hele foretaket, ved unntak dersom det er gjort lokale 

begrensninger/tilpasninger. Studenter og nyutdannede er kjent med verktøyet fra 

utdanningssituasjonen. 

Alle avdelingene påpeker imidlertid at PPS er et meget detaljert verktøy, og av den grunn 

usikkerhet om brukervennlighet. Detaljeringsnivået og anvendelsesgrad er en av de største 

betenkeligheter avdelingene hadde i utprøvingsperioden, og som de vektla i enhver 

sammenheng. 

 

PPS er et hensiktsmessig verktøy på flere områder for å sikre ensartet og kvalitetssikrede 

kunnskapsbaserte prosedyrer i hele foretaket som vil trygge pasientbehandlingen. 

 

Det er et stort ønske og behov for at UNN HF skal få felles prosedyrer for å ivareta 

pasientsikkerheten samt ressursbesparende i utarbeidelsen av prosedyrer.  

Dagens situasjon med opptil tosifrede antall prosedyrer innen samme tema er ikke 

tilfredsstillende.  

 

Arbeidsgruppen er blitt gjort kjent med at prosedyreutvalget ved UNN har initiert et arbeide 

med å få felles prosedyrer i hele foretaket. I dette arbeidet er det en forventning om at 

prosedyrene skal være kunnskapsbaserte og oppdateres i tråd med ny forskning og faglig 

viten. Det er et nasjonalt nettverk innen kunnskapsbaserte fagprosedyrer hvor det 

utarbeides prosedyrer som publiseres på Helsebiblioteket.no. Arbeidsgruppen anbefaler at 

UNN deltar aktivt i dette nettverket. Videre er det en forventning om at arbeidet prioriteres 

slik at felles prosedyrer er tilgjengelig innen sommeren 2012. Arbeidsgruppen ønsker å bli 

orientert om tidsplan og fremdriften i arbeidet. 

 

Med bakgrunn i resultatet av evalueringen og det ovennevnte initierte arbeidet samt 

innfrielse av våre forventninger konkluderer arbeidsgruppen at det på nåværende tidspunkt 

ikke bør gå til anskaffelse av PPS. Dette er imidlertid et prosedyreverktøy under utvikling og 

som ved en senere anledning på ny kan vurderes. 



 

Konklusjonen er fremkommet som en helhetsvurdering basert på pilottest i to klinikker og fire 

avdelinger. Arbeidsgruppen har bestått av tre oversykepleiere, en fag- og forskningssykepleier 

og to fagrådgivere. 

 

Medbestemmelse 

Konserntillitsvalgte har ved flere anledninger etterlyst status i anskaffelsesprosessen. Vi viser 

til vedlegget for nærmere fremstilling av saksgangen.  

 

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om saken ad. 

anskaffelsen av Praktiske Prosedyrer i Sykepleie (PPS) fra Akribe AS i samarbeidsmøte, den 

29. november 2011. Følgende ble referatført: 

 

 Det er ikke aktuelt å ta i bruk Praktiske Prosedyrer i Sykepleie (PPS) fra Akribe AS nå. 

 Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 

 

Konklusjon 

Adm. direktør har ingen innvendinger mot konklusjonen som kommer frem i rapporten. Når 

leverandøren Akribe var spesifikt nevnt i styresak 69-2008, og Helse Nord i ettertid har valgt 

en strategi med et felles prosedyreverk, finner adm. direktør det formelt riktig å informere 

styret om at denne leverandør likevel ikke ble valgt. 

 

 

 

Vedlegg:  Konklusjon Utprøving av Praktiske Prosedyrer i Sykepleien (PPS) 

 

 



 

  

 

 

Møtedato: 14. desember 2011    

Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Langeland/Eichler, 75 51 29 60  Dato: 2.12.2011 

 
 
Styresak 153-2011/3 Bemanningsøkning Helse Nord – analyse, 
    oppfølging av styresak 67-2011  
 

 

Formål 

Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 i styremøte, 

den 22. juni 2011. Styret vedtok følgende i punkt 3: Styret ber adm. direktør analysere 

bemanningsøkningen i helseforetakene og gi tilbakemelding til styret på dette. 

 

Kvalitet, trygghet og respekt 

En langsiktig og god planlegging av bruk av ressurser er en forutsetning for kvalitet i 

pasientbehandling og drift. 

 

At faktisk bemanning samsvarer med planlagt og ønsket bemanning skaper trygghet for drift 

av helseforetaket. Videre skaper det trygghet for pasientene at helseforetakene har rett 

bemanning. 

 

Å bemanne helseforetakene slik man har bestemt, viser respekt for eier, medarbeidere og 

pasienter. 

 

Bakgrunn/fakta 

For Helse Nord samlet var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende 

216 årsverk, hvorav over halvparten innen rus/psykiatri. Sammenligningsgrunnlaget i denne 

saken er de første elleve månedene i 2010 og 2011. 

 

Det må tas med i betraktningen at noe av forskjellen mellom budsjettert lønnskostnadsøkning 

og endring i gjennomsnittlig månedsverk skyldes vakante stillinger. Dette ses spesielt for 

Sykehusapotek Nord HF. 

 

Helse Nord har 273 flere månedsverk i hittil i år sammenlignet med samme periode i 2010.   

 



Gjennomsnittlige 

månedsverk

Jan - nov 

10

Jan - nov 

11 Differanse

Helse Finnmark 1 591 1 593 2

UNN 5 995 6 121 126

Nordlandssykehuset 3 200 3 279 79

Helgelandssykehuset 1 331 1 371 40

Sykehusapotek Nord 79 85 7

Helse Nord RHF 48 52 4

SKDE 11 13 1

Helse Nord IKT 167 181 14

Sum Helse Nord 12 421 12 694 273  
Tabell: Gjennomsnittlige månedsverk 2011 vs. 2010 

Tall i tabellen er avrundet til hele tall. Differanser er derfor ikke helt eksakt. 

 

Overordnet utvikling fastlønn versus variabellønn 

Alle helseforetak har hatt en økning i gjennomsnittlig faste månedsverk, samlet utgjør dette 

ca. 222 månedsverk. 

 

Den samlede økningen i gjennomsnittlig variabellønn utgjør ca. 50 månedsverk. 

 

Overordnet utvikling innen yrkesgrupper 

Av den totale økningen i gjennomsnittlig faste månedsverk har yrkesgruppene administrasjon 

og ledelse, leger, psykologer, sykepleiere og andre pasientrettede stillinger hatt en relativ stor 

økning. Apotekstillinger, diagnostisk personell og forskningsstillinger har hatt en mindre 

relativ økning av den totale økningen. 

 

Ambulansepersonell og helsefagarbeidere/hjelpepleiere er de to yrkesgruppene som har hatt 

en markant nedgang. 

 

Av den totale økningen i gjennomsnittlig variabellønn har yrkesgruppene drifts-/teknisk 

personell, sykepleiere og andre pasientrettede stillinger hatt en relativ stor økning.  

 

Administrasjon og ledelse, ambulansepersonell og helsefagarbeider/hjelpepleier har hatt en 

nedgang. 

 

Helse Finnmark HF 

For Helse Finnmark var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende fem 

årsverk. 

 

Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende to månedsverk fordeler dette seg 

henholdsvis som en økning på 16 faste månedsverk og en reduksjon på 14 månedsverk 

variabellønn. 

 

Økningen i faste månedsverk er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene administrasjon og 

ledelse, leger og psykologer. 

 

Nedgangen i variabellønn er hovedsakelig å finne blant ambulansepersonell, diagnostisk 

personell, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og sykepleiere. 



Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

For UNN var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende  

100 årsverk innen psykisk helsevern. 

 

Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende 126 månedsverk fordeler dette seg 

henholdsvis som en økning på 76 faste månedsverk og 50 månedsverk variabellønn. 

 

Økningen i faste månedsverk er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene administrasjon og 

ledelse, leger, andre pasientrettede stillinger, psykologer og sykepleiere. 

 

Økningen i variabellønn er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene diagnostisk personell, 

drifts-/teknisk personell, andre pasientrettede stillinger og sykepleiere. 

 

Nordlandssykehuset HF 

For Nordlandssykehuset HF var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning 

tilsvarende 51 årsverk knyttet til styrking av slagenhet, kvalitet, ny turnus og byggeaktiviteter. 

 

Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende 79 månedsverk, fordeler dette seg 

henholdsvis som en økning på 63 faste månedsverk og 16 månedsverk variabellønn. 

 

Økningen i faste månedsverk er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene administrasjon og 

ledelse, leger, sykepleiere og andre pasientrettede stillinger. 

 

Økningen i variabellønn er hovedsakelig å finne blant ambulansepersonell, sykepleiere og 

andre pasientrettede stillinger. 

 

Helgelandssykehuset HF 

For Helgelandssykehuset HF var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning 

tilsvarende 20 årsverk knyttet til ny rusenhet. 

 

Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende 39 månedsverk, fordeler dette seg 

henholdsvis som en økning på 41 faste månedsverk og en reduksjon på to månedsverk 

variabellønn. 

 

Økningen i faste månedsverk er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene drifts-/teknisk 

personell, leger, andre pasientrettede stillinger, psykologer og sykepleiere. 

 

Sykehusapotek Nord HF 

For Sykehusapotek Nord HF var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning 

tilsvarende ca. 2,7 årsverk. 

 

Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende syv månedsverk knytter dette seg til  

faste månedsverk, herunder apotekteknikere og farmasøyter.  

 

Helse Nord IKT 

For Helse Nord IKT var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende 15 

årsverk knyttet til økt aktivitet. 

 



Av avdelingens gjennomsnittlige økning tilsvarende 15 månedsverk knytter dette seg til  

faste månedsverk, herunder administrasjon og ledelse, samt ett månedsverk innen drifts-

/teknisk personell.  

 

Helse Nord RHF 

For Helse Nord RHF var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende ca. 

tre årsverk. 

 

Av foretakets gjennomsnittlige økning tilsvarende fem månedsverk knytter dette seg til  

faste månedsverk, herunder merkantile stillinger.  

 

Oppsummering 

I hovedsak er den samlede økningen planlagt. 

 

 



 

  

 

 

Møtedato: 14. desember 2011    

Arkivnr.: 2010/916-105/012  Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 2.12.2011 

 
 
Styresak 153-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 

 

Legges frem muntlig av adm. direktør. 

 



 

  

 

 

Møtedato: 14. desember 2011    

Arkivnr.: 2010/916-105/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 2.12.2011 

 
 
Styresak 153-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 

 

Legges frem muntlig av styreleder. 

 



 

  

 

 

Møtedato: 14. desember 2011    

Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Dato: 2.12.2011 

 
 
Styresak 153-2011/7 Revisjonskomiteens forslag om hvordan  
    internrevisjonens nye midler skal benyttes  

– oppfølging av styresak 119-2011 
 

 

Bakgrunn 

Revisjonskomiteen fattet i møte, den 30. august 2011følgende vedtak i sak 19/11 – 

Internrevisjonens fremtidige rolle og bemanning: Revisjonskomiteen ber administrerende 

direktør opprette en ny, fast stilling i internrevisjonen fra 2012.  

 

I samme møte ble følgende vedtak fattet i sak 20/11 – Internrevisjonens budsjett for 2012: 

Revisjonskomiteen ber administrerende direktør om å innarbeide kostnader ved en ny, fast 

stilling i internrevisjonens budsjett for 2012, som bør ha en ramme på kr 3.700.000. 

 

Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF i 

styremøte, den 26. oktober 2011, og følgende vedtak ble fattet i punkt 2:  

Styret vedtar å opprette én ny stilling i internrevisjonen, og styret ber revisjonskomiteen 

komme tilbake til styret med forslag om hvordan de nye midlene skal benyttes.  

 

Slikt forslag gis i denne saken. 

 

Vurdering 
Revisjonskomiteens vurderinger og vedtak i sak 19/11 om internrevisjonens fremtidige rolle 

og bemanning tok utgangspunkt i saksfremlegg fra leder av internrevisjonen. Komiteen 

mener, i likhet med internrevisjonen, at bekreftelsesoppgaven (gjennomføringen av 

revisjonsprosjekter i foretaksgruppen) har vært bra ivaretatt av internrevisjonen så langt, og 

helseforetakene synes å sette pris på de tilbakemeldingene de får underveis i prosjektene og i 

rapportene.  

 

For helseforetakene og deres nøkkelpersoner er det imidlertid en utfordring å finne tid til å 

stille opp i prosjektene i det omfanget som er nødvendig. Situasjonen oppfattes å være den 

samme i Helse Nord RHF som også har oppfølgingsoppgaver i forhold til gjennomførte 

revisjonsprosjekter og styrebehandlede rapporter. Selv om dette er utfordringer alle de 

involverte plikter å håndtere, oppfatter revisjonskomiteen problemet som så vidt reelt at vi pr. 

i dag ikke ønsker at internrevisjonens økte ressurser skal benyttes til noen større endring i 

antall og omfang av internrevisjonsprosjekter.  

 

En utvidelse fra to til tre ansatte i internrevisjonen vil imidlertid legge godt til rette for at 

internrevisjonen helt eller delvis kan løse følgende oppgaver/utfordringer: 

 



1. Mer rådgivning: 

Mer rådgivning/bistand knyttet til virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll i 

foretaksgruppen vil være i overensstemmelse med standardene for internrevisjon og med 

internrevisjonens instruks og ønsker. Det er neppe tvil om at også helseforetakene 

(inklusive RHF-et) ønsker det. Slikt arbeid vil derfor bli prioritert høyere enn hva som har 

vært mulig til nå. 

 

2. Grundigere oppfølging av fullførte internrevisjonsprosjekter: 

Gjeldende standarder for internrevisjon krever en noe grundigere og mer systematisk 

oppfølging og vurdering av de tiltak helseforetakene iverksetter ut fra gjennomførte 

revisjoner, enn hva internrevisjonen har maktet med de ressurser de har hatt til rådighet. 

Verdien av revisjonsprosjektene vil utvilsomt øke gjennom en slik oppfølgende kontroll 

fra internrevisjonens side. Samtidig vil det innebære at Helse Nord RHF’s (adm. 

direktørs) oppfølging av hvordan helseforetakene håndterer anbefalingene, blir mindre tid- 

og ressurskrevende.  

 

3. Systematisk kvalitetssikring 

Revisjonsstandardene krever at internrevisjonens leder utarbeider, etablerer og 

vedlikeholder et program for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring som dekker alle 

aspekter ved internrevisjonen. Kvalitetssikringen foregår pr. i dag ikke så grundig som 

standardene krever, og en utvidelse av staben vil gi leder av internrevisjonen økt mulighet 

til å prioritere dette krevende og viktige arbeidet. Et mer systematisk og bedre 

dokumentert opplegg for kvalitetssikring vil gi styret, revisjonskomiteen og ledelsen enda 

større sikkerhet for at man kan ha tillit til internrevisjonens arbeid og konklusjoner. 

 

4. Annet: 

En utvidelse av internrevisjonens personalressurser med én stilling vil gi enheten større 

muligheter for å arbeide også med andre sentrale oppgaver enn de som er nevnt ovenfor. 

 

Konklusjon – bruken av økt ressurs  
Revisjonskomiteen foreslår at internrevisjonen prioriterer bruken av de økte budsjettmidler og 

personalressurser i samsvar med vurderingene ovenfor. Det vil innebære at internrevisjonen 

øker ressursbruken på oppgavene nevnt i punkt 1 til 4 med om lag ett årsverk. 
 

 

 

 


