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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-57/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 85-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 29. august 2012: 
 

Sak 85-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 86-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

21. til 22. juni 2012 
Side 3 

Sak 87-2012 Lønnsjustering adm. direktør 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Side 24 

Sak 88-2012 Private sykehustjenester for tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelproblemer (TSB), anskaffelse 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side 25 

Sak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av 
styresak 73-2012 

Side 37 

Sak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse 
Nord – med hovedvekt på lokalsykehusene 

Side 52 

Sak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten, 
tilleggsbestilling – forslag til organisering og innretning 
av det videre arbeid 

Side 70 

Sak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 85 

Sak 93-2012 Internrevisjonsrapporter om  
Nasjonal internrevisjon av medisinsk 
kodepraksis, oppfølging av styresak 138-2011 

Side 86 

Sak 94-2012 Orienteringssaker Side 90 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Produktivitet og kostnadsnivå i 

spesialisthelsetjenesten – utvikling av felles 
indikatorer for regionale helseforetak 

Side 93 

 4. Felles regional utredning for å fremme innovasjon og 
innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten 
gjennom offentlige anskaffelser 

Side 113 

 5. Medarbeiderundersøkelse i Helse Nord Side 116 
 6. Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av 

konseptfasen 
Side 121 

 7. Organisering av ortopediske hjelpemidler og 
høreapparater, utredning 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 14. 

Side 130 
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 8. Pasientsikkerhetskulturmålingen, status og videre 
fremdrift 

Side 135 

 9. Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF  140 
Sak 95-2012 Referatsaker Side 144 
 1. Brev av 19. juni 2012 fra Helsetilsynet i Nordland til 

Nordlandssykehuset HF ad. rapport fra tilsyn med 
håndtering og vurdering av henvisninger og utredning 
med tykk- og endetarmskreft ved Nordlandssykehuset 
HF, Bodø 

  

 2. Brev av 22. juni 2012 fra Helsetilsynet til 
helseforetakene ad. helseforetakenes 
blodbankvirksomhet – bruk av tilsynserfaringer 

  

 3. Brev av 29. mai 2012 fra NOAH til styret i Helse Nord 
RHF ad. mattilbud på sykehusene 

  

 4. Brev av 28. juni 2012 fra Fylkeslegen i Nordland ad. 
endelig rapport fra tilsyn ved Nordlandssykehuset HF 
Bodø – 4. til 5. juni 2012 

  

 5. Brev av 2. juli 2012 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. 
avgjørelse i tilsynssak – pliktbrudd påvist 
(Finnmarksklinikken – poliklinikken) 

  

 6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. august 2012, jf. 
styresak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten, tilleggsbestilling – forslag til 
organisering og innretning av det videre arbeid 
Kopi av protokollen ettersendes. 

  

Sak 96-2012 Eventuelt Side 200 
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-58/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 86-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

21. til 22. juni 2012 

 
 
Protokoll styremøte 21. til 22. juni 2012 
 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 21. juni 2012 – kl. 19.30 

22. juni 2012 – kl. 10.30 
Møtested: Rica Ishavshotel, Tromsø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem – deltok fra kl. 21.00, den 21. juni 2012  

(under behandling av styresak 82-2012/2 Orienteringssaker) 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Torstein Møller observatør fra Regionalt brukerutvalg – møter for Mildrid Pedersen 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
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Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Hege K. Antonsen internrevisor 
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Styresak 68-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.  
 
Sak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 2012 
Sak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 

forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging  
Sak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – 

godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging  

Sak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 73-2012 Tertialrapport nr. 1-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 74-2012 Virksomhetsrapport nr. 5-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 75-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 2 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 77-2012 Styreansvarsforsikring 
Sak 78-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  

Tertialrapport pr. 30.april 2012 
Sak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012:  

Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering  
Sak 80-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av 

helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering  
– oppfølging av styresak 20-2011 og styresak 72-2011 
Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 

Sak 81-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk 
kodepraksis – oppfølging av styresak 138-2011 
Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 

Sak 82-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Lærlingeordning i Helse Nord 
 4. Fullmaktsstrukturen i helseforetakene  

– oppfølging av styresak 67-2008 og styresak 76-2009 
Sak 83-2012 Referatsaker 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – forprosjekt 
og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. styresak 70-
2012 
Sakspapirene var ettersendt. 
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 2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – 
forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. 
styresak 71-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

 3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 16. mai 2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 84-2012 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
Styresak 69-2012  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 1. juni 2012 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.  
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 1. juni 2012 godkjennes.  
 
 
Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og  
 beslutning om detaljprosjektering og bygging 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forprosjektet som grunnlag for 

den videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet og godkjenner oppstart av 
gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 
 

2. Prosjektet planlegges innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det 
samlede byggekompleks på henholdsvis 7.477 m2 og 14.786 m2

 
. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 1 324,8 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. 
juni 2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden 
kommer i tillegg og er beregnet til 50-100 mill kroner. Samlet ressursramme er 
dermed beregnet til inntil 1 425 mill kroner. 
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4. Styret i Helse Nord RHF vedtar å gå videre med detaljplanleggingen og ber 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å gjøre dette innenfor de allerede 
innvilgede rammer.  
 

5. Styret ber om å få saken tilbake før utsendelse av anbudsdokumenter, og ber 
samtidig adm. direktør om å legge frem en bærekraftanalyse og et 
omstillingsprogram for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 

6. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 
og til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan.  

 
7. Forprosjektrapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet for videre 

behandling og som underlag for belåning. 
 

8. Styret ber adm. direktør komme tilbake med idé- og konseptrapport for PET-senter 
til behandling i styret. 
 

9. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i 
bruk til pasientbehandling i mai måned 2018. 

 
10. Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan innen utgangen av 2012 for 

hvordan fremtidige parkeringsbehov ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø skal løses. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forprosjektet som grunnlag for 
den videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet og godkjenner oppstart av 
gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 

 
2. Prosjektet planlegges innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det 

samlede byggekompleks på henholdsvis 7.477 m2 og 14.786 m2

 
. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 1 324,8 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. 
juni 2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden 
kommer i tillegg og er beregnet til 50-100 mill kroner. Samlet ressursramme er 
dermed beregnet til inntil 1 425 mill kroner. 

 
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar å gå videre med detaljplanleggingen og ber 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å gjøre dette innenfor de allerede 
innvilgede rammer.  

 
5. Styret ber om å få saken tilbake før utsendelse av anbudsdokumenter, og ber 

samtidig adm. direktør om å legge frem en bærekraftanalyse og et 
omstillingsprogram for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
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6. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 
og til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan.  

 
7. Forprosjektrapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet for videre 

behandling og som underlag for belåning. 
 
8. Styret ber adm. direktør komme tilbake med idé- og konseptrapport for PET-senter 

til behandling i styret. 
 
9. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i 

bruk til pasientbehandling i mai måned 2018. 
 

10. Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan innen utgangen av 2012 for 
hvordan fremtidige parkeringsbehov ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø skal løses. 

 
 
Styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
 pasienthotell – godkjenning av  
 forprosjektrapport og beslutning om  
 detaljprosjektering og bygging 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF Prosjekt UNN Pasienthotell som grunnlag for den videre detaljplanleggingen og 
realiseringen av prosjektet og godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen 
bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 

2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme for prosjektet på 335 mill kroner 
pr. 1. april 2012 (P85) (312 mill kroner i P50) og en arealramme på 12.011m2

 
. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 335 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 
2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i 
tillegg og er beregnet til omlag 40 mill kroner. Samlet prosjektkostnad er dermed 
beregnet til 375 mill kroner. 

 
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 

og til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan. Styret 
legger til grunn at finansieringen planlegges inn under Helse Nord RHFs og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs totale likviditet. 

 
5. Styret godkjenner at alternativ D for gjennomføring av byggeprosjektet innenfor den 

økonomiske tilgjengelige ramme legges til grunn for det videre arbeidet. 
Alternativet innebærer gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en 
totalentreprisemodell som beskrevet i saken.  
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6. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til pasientovernatting i februar 
2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF Prosjekt UNN Pasienthotell som grunnlag for den videre detaljplanleggingen og 
realiseringen av prosjektet og godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen 
bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 
 

2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme for prosjektet på 335 mill kroner 
pr. 1. april 2012 (P85) (312 mill kroner i P50) og en arealramme på 12.011m2

 
. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 335 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 
2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i 
tillegg og er beregnet til omlag 40 mill kroner. Samlet prosjektkostnad er dermed 
beregnet til 375 mill kroner. 

4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 
og til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan. Styret 
legger til grunn at finansieringen planlegges inn under Helse Nord RHFs og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs totale likviditet. 

5. Styret godkjenner at alternativ D for gjennomføring av byggeprosjektet innenfor den 
økonomiske tilgjengelige ramme legges til grunn for det videre arbeidet. 
Alternativet innebærer gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en 
totalentreprisemodell som beskrevet i saken.  
 

6. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til pasientovernatting i februar 
2015. 
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Styresak 72-2012 Plan 2013-2016,  
 inkl. rullering av investeringsplan 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et 

langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste mål for planperioden er realisering 
av kvalitetsstrategien, videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med 
føringer, økonomisk kontroll i tråd med forutsetningene, implementering av 
samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell og 
oppgradering/utvikling av bygg og utstyr.  

 
2. Resultatkrav for 2013-2016 fastsettes slik:  

 

 
 

Resultatkrav 2013-2016 (i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Helse Nord RHF inkl IKT 345 000 325 000 303 000 289 000
Helse Finnmark HF 5 000 15 000 25 000 37 000
UNN HF 41 000 46 000 61 000 89 000
Nordlandssykehuset HF 22 000 47 000 25 000 25 000
Helgelandssykehuset HF 5 000 5 000 5 000 5 000
Sykehusapotek Nord HF 0 0 0 0
Sum 418 000 438 000 419 000 445 000
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3. Basisrammer for 2013 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr):  
 

 
 
4. Helseforetakene må budsjettere med kostnader til ø-hjelpsprosjekter i 

samhandlingsreformen, tilsvarende redusert basisramme 2012/2013 til formålet:  
Helse Finnmark HF 2,0 mill kroner  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6,6 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF 3,9 mill kroner  
Helgelandssykehuset HF 2,1 mill kroner 

 
5. Helseforetakene må justere ned eller omdisponere kapasiteten i sykehusene i takt med 

implementering av Samhandlingsreformen. 
 

6. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF 
realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må 
gjennomføringen av investeringsplanen justeres. 

 

Basisramme 2013 (1000 kr)  RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Sum basisramme 2012 vedtatt november 2011 1 049 200 278 360 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 10 417 141 

0 
Indragning engangsbevilgning radiologi 2 000 -2 000 0 
Styrking drift foretak -20 000 3 109 8 438 5 754 2 699 0 
Smittevernplan, opptrapping Finnmark og Helgeland -500 250 250 0 
Styrke regionale kompetansesentre -250 250 0 
Hjerteflimmer 1 200 -1 200 0 
Avslutte rusprosjekt Helgeland 800 -800 0 
Styrke Føde/gyn opptrapping -18 000 1 700 6 800 6 100 3 400 0 
Følgetjeneste gravide -10 000 6 250 417 2 083 1 250 0 
Opphold nært fødested -3 000 471 1 163 846 520 0 
Fødetilbud Nordlandssykehuset -4 000 4 000 0 
Traumebehadling/karkirurgi NLSH -3 000 3 000 0 
Avslutning prosjekter med mer. RHF  -40 000 40 000 0 
Inntektsmodell somatisk virksomhet  1 004 6 126 -8 452 1 322 0 
Inntektsmodell psykisk helsevern  -4 000 -4 000 8 000 0 
Inntektsmodell TSB 1 000 4 000 -4 000 -1 000 0 
Nasjonal inntektsmodell 2012 -42 000 -42 000 
Realvekst 0,5 %  50 000 50 000 
RNB - pensjonskostnader med mer 297 000 297 000 
Pensjonskostnader -192 610 28 456 85 693 53 898 24 563 0 
Økt kostnad som følge av innfasing luftambulansen 22 000 -22 000 0 
Økt betaling gjestepas 18 000 -18 000 0 
Fly Svalbard 10 000 -10 000 0 
Økt kjøp private 10 000 -10 000 0 
Bryst rekonstruksjon 5 000 -5 000 0 
Kreftplan -2 000 314 775 564 347 0 
Lungeplan  -2 500 395 965 705 435 0 
Nyreplan -2 500 395 965 705 435 0 
Revmatologi -1 000 1 000 0 
Pasientsikkerhet 3 550 -3 550 0 
Samhandlingsreform - Ø-hjelp  -982 -3 317 -1 933 -1 068 -7 300 
Finansieringsansvar enkeltoppgjør -8 800 1 900 2 900 2 300 1 700 0 
Helseradionett -6 600 1 700 500 2 800 1 600 0 
Sum basisramme 2013 pr. juni 2012 1 077 750 284 050 1 355 635 4 304 437 2 594 852 1 098 119 10 714 841 
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7. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2013-2020 slik: 
 

 
 

8. Styret ber adm. direktør om å gjøre en analyse av byggelånsrenter og forventet 
prisstigning samt modernisering av bygget frem til ferdigstillelse for Nordlandssykehuset 
HFs prosjekter i Vesterålen og Bodø. Styret ber om å bli informert om resultatet av denne 
analysen i styremøte i september 2012, og at eventuelle endringer i mulig fremdrift for 
Narvik eller Hammerfest innarbeides i plandokumentene som kommer i 2013. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et 
langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste mål for planperioden er realisering 
av kvalitetsstrategien, videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med 
føringer, økonomisk kontroll i tråd med forutsetningene, implementering av 
samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell og 
oppgradering/utvikling av bygg og utstyr.  

 
  

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Helse Finnmark HF
Rus institusjon 20 000 10 000
Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 15 000 40 000 13 000 100 000 300 000 400 000 200 000 135 000
Hammerfest nybygg 300 000
Økt MTU/rehab 3 900 26 000 10 000 10 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 97 100 63 000 175 000 414 000 490 000 230 000 175 000 40 000 340 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
Rehabilitering Narvik 141 000
Nytt sykehus Narvik 200 000 250 000 250 000
A fløy 3 000 30 000 30 000 66 000 200 000 290 000 290 000 200 000 316 000
Pasienthotell UNN 10 000 10 000 10 000 130 000 150 000 75 000
Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
PET skanner 0 90 000 86 000
Økt MTU 48 000 63 000 70 000 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 107 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000
Sum UNN 145 700 228 400 270 000 603 000 485 000 465 000 360 000 300 000 666 000 400 000 400 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 497 900 290 000 157 900 398 900 200 000 374 000 400 100 273 200 350 200
Prisjustering Bodø 3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 234 400 216 500
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 14 000 17 100
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
Økt MTU 31 500 14 000 30 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000
SUM NLSH 473 500 329 400 688 800 539 900 693 600 489 200 365 300 427 400 70 000 70 000 70 000
Helgelandssykehuset HF 7 000
Omstillings midler 28 000
Økt MTU/rehabilitering 0 30 700 10 000 20 000 30 000 9 000 11 000 12 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 42 400 58 700 66 400 46 100 53 500 54 500 42 500 42 500 45 000
HN IKT 42 900 26 000
Sykehusapotek 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Prosjekter RHF 35 300
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 123 000 200 000 210 000 211 000 121 000 35 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 187 600 200 000 213 000 214 000 124 000 38 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / buffer kostnadsøkning 35 000 60 000 100 000 170 000
Ubrukt tidligere år
Sum forslag investeringer 867 600 853 600 1 298 300 1 477 600 1 669 000 1 538 300 1 366 800 1 071 900 1 113 500 782 500 915 000
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2. Resultatkrav for 2013-2016 fastsettes slik:  
 

 
 

3. Basisrammer for 2013 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr):  
 

 
 
4. Helseforetakene må budsjettere med kostnader til ø-hjelpsprosjekter i 

samhandlingsreformen, tilsvarende redusert basisramme 2012/2013 til formålet:  
Helse Finnmark HF 2,0 mill kroner  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6,6 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF 3,9 mill kroner  
Helgelandssykehuset HF 2,1 mill kroner 

 

Resultatkrav 2013-2016 (i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Helse Nord RHF inkl IKT 345 000 325 000 303 000 289 000
Helse Finnmark HF 5 000 15 000 25 000 37 000
UNN HF 41 000 46 000 61 000 89 000
Nordlandssykehuset HF 22 000 47 000 25 000 25 000
Helgelandssykehuset HF 5 000 5 000 5 000 5 000
Sykehusapotek Nord HF 0 0 0 0
Sum 418 000 438 000 419 000 445 000

Basisramme 2013 (1000 kr)  RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Sum basisramme 2012 vedtatt november 2011 1 049 200 278 360 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 10 417 141 

0 
Indragning engangsbevilgning radiologi 2 000 -2 000 0 
Styrking drift foretak -20 000 3 109 8 438 5 754 2 699 0 
Smittevernplan, opptrapping Finnmark og Helgeland -500 250 250 0 
Styrke regionale kompetansesentre -250 250 0 
Hjerteflimmer 1 200 -1 200 0 
Avslutte rusprosjekt Helgeland 800 -800 0 
Styrke Føde/gyn opptrapping -18 000 1 700 6 800 6 100 3 400 0 
Følgetjeneste gravide -10 000 6 250 417 2 083 1 250 0 
Opphold nært fødested -3 000 471 1 163 846 520 0 
Fødetilbud Nordlandssykehuset -4 000 4 000 0 
Traumebehadling/karkirurgi NLSH -3 000 3 000 0 
Avslutning prosjekter med mer. RHF  -40 000 40 000 0 
Inntektsmodell somatisk virksomhet  1 004 6 126 -8 452 1 322 0 
Inntektsmodell psykisk helsevern  -4 000 -4 000 8 000 0 
Inntektsmodell TSB 1 000 4 000 -4 000 -1 000 0 
Nasjonal inntektsmodell 2012 -42 000 -42 000 
Realvekst 0,5 %  50 000 50 000 
RNB - pensjonskostnader med mer 297 000 297 000 
Pensjonskostnader -192 610 28 456 85 693 53 898 24 563 0 
Økt kostnad som følge av innfasing luftambulansen 22 000 -22 000 0 
Økt betaling gjestepas 18 000 -18 000 0 
Fly Svalbard 10 000 -10 000 0 
Økt kjøp private 10 000 -10 000 0 
Bryst rekonstruksjon 5 000 -5 000 0 
Kreftplan -2 000 314 775 564 347 0 
Lungeplan  -2 500 395 965 705 435 0 
Nyreplan -2 500 395 965 705 435 0 
Revmatologi -1 000 1 000 0 
Pasientsikkerhet 3 550 -3 550 0 
Samhandlingsreform - Ø-hjelp  -982 -3 317 -1 933 -1 068 -7 300 
Finansieringsansvar enkeltoppgjør -8 800 1 900 2 900 2 300 1 700 0 
Helseradionett -6 600 1 700 500 2 800 1 600 0 
Sum basisramme 2013 pr. juni 2012 1 077 750 284 050 1 355 635 4 304 437 2 594 852 1 098 119 10 714 841 
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5. Helseforetakene må justere ned eller omdisponere kapasiteten i sykehusene i takt med 
implementering av Samhandlingsreformen. 

 
6. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF 

realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må 
gjennomføringen av investeringsplanen justeres. 

 
7. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2013-2020 slik: 

 

 
 

8. Styret ber adm. direktør om å gjøre en analyse av byggelånsrenter og forventet 
prisstigning samt modernisering av bygget frem til ferdigstillelse for Nordlandssykehuset 
HFs prosjekter i Vesterålen og Bodø. Styret ber om å bli informert om resultatet av denne 
analysen i styremøte i september 2012, og at eventuelle endringer i mulig fremdrift for 
Narvik eller Hammerfest innarbeides i plandokumentene som kommer i 2013. 

 
 
  

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Helse Finnmark HF
Rus institusjon 20 000 10 000
Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 15 000 40 000 13 000 100 000 300 000 400 000 200 000 135 000
Hammerfest nybygg 300 000
Økt MTU/rehab 3 900 26 000 10 000 10 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 97 100 63 000 175 000 414 000 490 000 230 000 175 000 40 000 340 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
Rehabilitering Narvik 141 000
Nytt sykehus Narvik 200 000 250 000 250 000
A fløy 3 000 30 000 30 000 66 000 200 000 290 000 290 000 200 000 316 000
Pasienthotell UNN 10 000 10 000 10 000 130 000 150 000 75 000
Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
PET skanner 0 90 000 86 000
Økt MTU 48 000 63 000 70 000 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 107 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000
Sum UNN 145 700 228 400 270 000 603 000 485 000 465 000 360 000 300 000 666 000 400 000 400 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 497 900 290 000 157 900 398 900 200 000 374 000 400 100 273 200 350 200
Prisjustering Bodø 3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 234 400 216 500
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 14 000 17 100
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
Økt MTU 31 500 14 000 30 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000
SUM NLSH 473 500 329 400 688 800 539 900 693 600 489 200 365 300 427 400 70 000 70 000 70 000
Helgelandssykehuset HF 7 000
Omstillings midler 28 000
Økt MTU/rehabilitering 0 30 700 10 000 20 000 30 000 9 000 11 000 12 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 42 400 58 700 66 400 46 100 53 500 54 500 42 500 42 500 45 000
HN IKT 42 900 26 000
Sykehusapotek 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Prosjekter RHF 35 300
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 123 000 200 000 210 000 211 000 121 000 35 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 187 600 200 000 213 000 214 000 124 000 38 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / buffer kostnadsøkning 35 000 60 000 100 000 170 000
Ubrukt tidligere år
Sum forslag investeringer 867 600 853 600 1 298 300 1 477 600 1 669 000 1 538 300 1 366 800 1 071 900 1 113 500 782 500 915 000
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Styresak 73-2012 Tertialrapport nr. 1-2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2012 til orientering. 
 
2. Styret oppfordrer styrene i helseforetakene om å følge opp kvaliteten i den offisielle 

rapporteringen til Norsk Pasientregister (NPR), og at det er samsvar mellom disse tall og 
tallene som går til Helse Nords styringsportal. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem foretaksspesifikke 

handlingsplaner for å redusere fristbrudd og ventetid pr. fagområde, i neste styremøte. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2012 til orientering. 
 
2. Styret oppfordrer styrene i helseforetakene om å følge opp kvaliteten i den offisielle 

rapporteringen til Norsk Pasientregister (NPR), og at det er samsvar mellom disse tall og 
tallene som går til Helse Nords styringsportal. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem foretaksspesifikke 

handlingsplaner for å redusere fristbrudd og ventetid pr. fagområde, i neste styremøte. 
 
 
Styresak 74-2012 Virksomhetsrapport nr. 5-2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2012 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltak som gjør at det negative resultatavviket blir 

snudd, og at fristbrudd og ventetider reduseres. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem oppdaterte prognoser for årsresultat for hvert 
helseforetak – og tiltak for å nå målsettingene – i styremøte i august 2012.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2012 til orientering. 
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltak som gjør at det negative resultatavviket blir 

snudd, og at fristbrudd og ventetider reduseres. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem oppdaterte prognoser for årsresultat for hvert 
helseforetak – og tiltak for å nå målsettingene – i styremøte i august 2012.  

 
 
Styresak 75-2012 Budsjett 2012  
 – justering økonomiske rammer nr. 2 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret bevilger 237 mill kroner til Helse Nord RHF for å øke budsjettert overskudd. 

 
2. Styret bevilger følgende beløp til HF-ene og RHF-et: 

o 8,8 mill kroner til følgetjenesten for gravide 
o 3 mill kroner til opphold nært fødested 
o 4,5 mill kroner til fødetilbud Nordlandssykehuset HF 
o 13,6 mill kroner til økt kjøp fra private 
o 10 mill kroner til leie av fly på Svalbard 
o 14 mill kroner til å dekke økte pensjonskostnader i det nasjonale gjestepasientoppgjøret 
o 20 mill kroner til styrking av driften i helseforetakene 
o 4 mill kroner i omstillingsmidler til Helgelandssykehuset HF 
o 1,6 mill kroner til prosjekt Liverpool Care Pathway 
o 0,7 mill kroner til pasientsikkerhet  

 
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å fordele 4,5 mill kroner mellom HF-ene til 

brystrekonstruksjon, etter at utredning av utvidelse av plastikkirurgi er gjennomført. 
 

4. Styret omdisponerer 1,5 mill kroner mellom helseforetakene, slik at hele beløpet tilfaller 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til sekretariatsfunksjonen for fagråd klinisk IKT. 

 
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
6. Styret justerer investeringsrammen som følger:  

o Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan disponere 17 mill kroner avsatt til biobank 
til medisinsk-teknisk utstyr. 

o Investeringsrammen til Helse Nord IKT økes med 4 mill kroner til forprosjektet 
”Kurve og medikasjon”. 
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7. Styret ber adm. direktør om å sette av 5 mill kroner til kvalitetsforbedrende tiltak for å 
redusere fristbrudd og ventetid. Denne budsjettreguleringen foretas ved neste 
justering av økonomiske rammer for budsjett 2012.  

 
Enstemmig vedtatt. 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret bevilger 237 mill kroner til Helse Nord RHF for å øke budsjettert overskudd. 

 
2. Styret bevilger følgende beløp til HF-ene og RHF-et: 

o 8,8 mill kroner til følgetjenesten for gravide 
o 3 mill kroner til opphold nært fødested 
o 4,5 mill kroner til fødetilbud Nordlandssykehuset HF 
o 13,6 mill kroner til økt kjøp fra private 
o 10 mill kroner til leie av fly på Svalbard 
o 14 mill kroner til å dekke økte pensjonskostnader i det nasjonale gjestepasientoppgjøret 
o 20 mill kroner til styrking av driften i helseforetakene 
o 4 mill kroner i omstillingsmidler til Helgelandssykehuset HF 
o 1,6 mill kroner til prosjekt Liverpool Care Pathway 
o 0,7 mill kroner til pasientsikkerhet  

 
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å fordele 4,5 mill kroner mellom HF-ene til 

brystrekonstruksjon, etter at utredning av utvidelse av plastikkirurgi er gjennomført. 
 

4. Styret omdisponerer 1,5 mill kroner mellom helseforetakene, slik at hele beløpet tilfaller 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til sekretariatsfunksjonen for fagråd klinisk IKT. 

 
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
6. Styret justerer investeringsrammen som følger:  

o Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan disponere 17 mill kroner avsatt til biobank 
til medisinsk-teknisk utstyr. 

o Investeringsrammen til Helse Nord IKT økes med 4 mill kroner til forprosjektet 
”Kurve og medikasjon”. 

 
7. Styret ber adm. direktør om å sette av 5 mill kroner til kvalitetsforbedrende tiltak 

for å redusere fristbrudd og ventetid. Denne budsjettreguleringen foretas ved neste 
justering av økonomiske rammer for budsjett 2012.  
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Styresak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av private somatiske sykehustjenester, slik 

det er presentert i saksfremlegget. 
 

2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 
problemstillinger under anskaffelsen. 

 
3. Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av anskaffelsen i 

begynnelsen av 2013.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av private somatiske sykehustjenester, slik 

det er presentert i saksfremlegget. 
 

2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 
problemstillinger under anskaffelsen. 

 
3. Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av anskaffelsen i 

begynnelsen av 2013.  
 
 
Styresak 77-2012 Styreansvarsforsikring 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF finner det ikke hensiktsmessig å tegne styreansvarsforsikring for 

helseforetaksgruppen.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å se nærmere på behovet for retningslinjer for 

advokatbistand til styremedlemmer og adm. direktør i enkelte særskilte situasjoner. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF finner det ikke hensiktsmessig å tegne styreansvarsforsikring for 

helseforetaksgruppen.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å se nærmere på behovet for retningslinjer for advokatbistand 

til styremedlemmer og adm. direktør i enkelte særskilte situasjoner. 
 
 
Styresak 78-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 30.april 2012 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. april 2012 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. april 2012 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012:  
 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,  
 oppsummering 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 04/12: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – 

oppsummering tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at det utarbeides en forpliktende tiltaksplan for 
oppfølging av anbefalingene som er gitt til Helse Nord RHF, samt til det enkelte 
helseforetak, og presentere denne for styret innen utgangen av oktober 2012. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
29. august 2012 - sakspapirer

side 19



 

Styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 04/12: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – 

oppsummering tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at det utarbeides en forpliktende tiltaksplan for 
oppfølging av anbefalingene som er gitt til Helse Nord RHF, samt til det enkelte 
helseforetak, og presentere denne for styret innen utgangen av oktober 2012. 
 

 
Styresak 80-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll  
 ved behandling av helseopplysninger i Helse  
 Nord, oppsummering – oppfølging av styresak  
 20-2011 og styresak 72-2011 
 Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.  
 
 
Styresak 81-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal  
 internrevisjon av medisinsk kodepraksis  
 – oppfølging av styresak 138-2011 
 Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.  
 
 
Styresak 82-2012  Orienteringssaker 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.  
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 5. juni 2012:  
o Informasjon om tilbakemelding fra statsråden gitt i foretaksmøtet. 
o Referat fra protokollen med hensyn til behandling av pasienter i livets 

sluttfase, jf. sak 6 Oppfølging av aktivitet knyttet til pasientbehandling i 2012. 
- Møte i Lønnsrådet, den 5. juni 2012 

o Informasjon om avlønning og lønnsutvikling for toppledere. 
o Diskusjon om håndtering av permisjonsordninger for toppledere. 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter 1. tertial 2012, den 
20. juni 2012: Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Møteplan 2013 – møtesteder:  

o Det vises til styremøte, den 1. juni 2013 og behandling av styresak 63-2012 
Møteplan 2013.  

o Adm. direktør la frem forslag til møtesteder (med begrunnelse for valg av 
utenlandsdestinasjon) i styremøtet. 
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- Mediaoppslag ad. operasjon av hjerneblødning ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø, spørsmål fra styremedlem Sandes:  
o Informasjon om bakgrunn og håndtering av denne saken. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr 1. 

- Dialogmøte med ledelsen ved Helgelandssykehuset HF, den 12. juni 2012: 
Informasjon 

- Dialogmøte med Nordland Fylkesting, den 12. juni 2012 i Mo i Rana: Informasjon 
- Organisasjonskulturmåling i Helse Nord RHF: Internseminar 18. juni 2012 som 

oppfølging av de potensiell begrensende verdier som ble avdekket gjennom 
målingen. 

- Foretaksmøte i Norsk Helsenett SF med påfølgende styreseminar, den 19. juni 
2012: Informasjon 

- Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – mulighet for tidligere 
byggestart 
o Det vises til styresak 121-2011 Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging 

– tillegg til konseptfaserapport, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør 
om å komme tilbake med en ny styresak som utreder muligheten for tidligere 
byggestart ved økt lånegrad. 

o Det vises også til styresak 139-2011/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for 
gjennomføring ad. utredning av muligheten for tidligere byggestart ved økt 
lånegrad og tilbakemelding til styret i juni 2012.  

o Adm. direktør orienterte om dette i forbindelse med behandling av styresak 
72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan. 

- Leveranse av muskelavslappende midler, problemer 
o Adm. direktør orienterte om leveringsproblemer både nasjonalt og 

internasjonalt på tre muskelavslappende midler (Norcuron, Nimbex og 
Esmeron) som brukes i forbindelse med anestesi. 

o Det ble gitt informasjon om, hvordan Helse Nord RHF og helseforetakene 
håndterer dette. 

3. Lærlingeordning i Helse Nord 
4. Fullmaktsstrukturen i helseforetakene – oppfølging av styresak 67-2008 og styresak 76-

2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 82-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret ad. møteplan 2013 – 
møtesteder vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
• 6. februar 2013: Bodø (oppdragsdokument 2013 til helseforetakene) 
 – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 27. februar 2013:  Tromsø  
• 21. mars 2013: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
 – foretaksmøter med HF-ene for behandling av  
 årsregnskap 2012 m. m. avholdes i månedsskifte  
 mars/april 2013 
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• 24. april 2013  Tromsø  
 – besøk av Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn 
• 22. mai 2013: Bergen  
 – felles seminar med Helse Vest RHF (utsatt fra 2011) 
• 19. juni 2013:  Jønkøping – Sverige  
 – besøk av spesialisthelsetjenesten for faglig oppdatering 
• 28. august 2013:  Harstad  
 – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 25. september 2013: Mosjøen  
 – besøk av Helgelandssykehuset HF  
• 30. oktober 2013:  Tromsø 
• 27. november 2013:  Alta  
 – besøk av Alta DMS 
• 18. desember 2013:  Bodø  
 
I styresak 82-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret ad. Mediaoppslag ad. 
operasjon av hjerneblødning ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, spørsmål fra 
styremedlem Sandes vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
Styret ber om å bli orientert om Helsetilsynets avgjørelse i denne saken, når denne 
foreligger. 
 
 
Styresak 83-2012  Referatsaker 
 Saken ble behandlet, den 21. eller 22. juni 2012.  
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø, A-fløy – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. styresak 
70-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, pasienthotell – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. 
styresak 71-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 16. mai 2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 84-2012  Eventuelt 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.  
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 21. til 22. juni 2012 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. august 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2010/258-8/221  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 87-2012 Lønnsjustering adm. direktør 

    Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
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Møtedato: 29. august 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Irene Skiri, 75 51 29 00   Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 88-2012 Private sykehustjenester for tverrfaglig 

spesialisert behandling av 

rusmiddelproblemer (TSB), anskaffelse 

    Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
 



 

 
 

Møtedato: 29. august 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    H. Rolandsen/O. Larsen/E. Bang  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 

foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging 

av styresak 73-2012 

 
 
Bakgrunn og målsetting 
I oppdragsdokumentet til helseforetakene heter det i pkt 3.2 at helseforetakene skal: 
• Redusere gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder til under 60 dager 
• Sørge for at foretaket ikke har fristbrudd 
 
Nåsituasjonen er at Helse Nord har hatt en sakte reduksjon i ventetid og fristbrudd, 
men at målsettingen ennå ikke er nådd.  
 
Styret i Helse Nord RHF har fått månedlige oppdateringer. Det vises her til relevante 
vedtakspunkter fra de siste tre styremøter: 
 
Styresak 51-2012:  
Styret ber adm. direktør om å intensivere arbeidet med reduksjon av fristbrudd og 
ventetid, slik at Helse Nord når målene definert av Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Styresak 62-2012:   
Styret ber adm. direktør legge stor vekt på oppfølging av kvalitetsparametre i 
ledelsesrapporteringen til styret, og iverksette tiltak for å redusere fristbrudd og 
ventetidene. 
 
Styresak 74-2012:  
1. Styret oppfordrer styrene i helseforetakene om å følge opp kvaliteten i den offisielle 

rapporteringen til Norsk Pasientregister (NPR), og at det er samsvar mellom disse tall 
og tallene som går til Helse Nords styringsportal. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem foretaksspesifikke 

handlingsplaner for å redusere fristbrudd og ventetid pr. fagområde, i neste styremøte. 
 
Arbeidet er direkte relatert til våre grunnleggende verdier om: 
• Kvalitet i interne rutiner og pasientbehandling 
• Trygghet for at befolkningen skal få utført sine helsetjenester til riktig tid. 
• Respekt for at våre medarbeidere står midt inne i en stor og krevende oppgave. 
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I denne saken orienteres styret om hvilke spesifikke tiltak de ulike foretakene har satt i 
verk for å:  
1) få samsvar mellom ekstern og intern rapportering. 
2) redusere ventetider og fristbrudd for de som faktisk venter for lenge. 
 
Tidligere arbeid 
Nøkkelen til effektivt forbedringsarbeid er faktabasert problemløsning og data som kan 
brytes ned i detaljer, slik at en kan se og forstå variasjonen.  
 
Helse Nords styringsportal, også kalt ledelsesinformasjonssystem (LIS), er en strategisk 
satsing for hele foretaksgruppen, hvor formålet er å få frem nøkkeltallsinformasjon i 
sann tid. Prosjektet kom i ordinær drift vinteren 2011/2012. 
 
Utover våren 2012 har arbeidet bestått i opplæring av brukere og kvalitetssikring av 
data. Det har vært en krevende prosess, som fremdeles ikke er ferdigstilt. Bl.a. er data 
for helseforetak med gjennomgående klinikkstruktur utfordrende.  
 
På overordnet nivå har Helse Nord fra og med mai 2012 et godt grunnlag for å si at det 
er god samvariasjon mellom LIS og NPR1

 

-tall (se figur 1). 

Figur 1: NPR: Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede (mai) = 76 dager inkl. private, LIS: 76 dager 
ex. private. 

                                                        
1 Norsk Pasientregister 
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Tilsvarende sammenlikninger mellom NPR og LIS for rettighetstildeling viser følgende 
tall for de ulike foretakene:  
 
Helse Finnmark HF:     32 % vs. 39 %,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 47 % vs. 48 % 
Nordlandssykehuset HF:   55 % vs. 55 % 
Helgelandssykehuset HF:   53 % vs. 55 % 
 
Det er en forståelse i foretaksgruppen om at datakvaliteten i LIS er tilstrekkelig god til 
at den gir indikasjoner på hvilke områder vi har størst utfordringer, og hvor det skal 
settes inn tiltakene. Det videre arbeidet med LIS omtales ikke nærmere i denne 
styresaken. 
 
Tilliten til data i LIS gjør at detaljeringsgraden i oppfølgingsmøtene er blitt større. Felles 
for alle helseforetakene i Helse Nord er at det er mer feil i DIPS enn det vi har trodd, og 
det er behov for mer trening av personell som håndterer den løpende registreringen. 
Feil i kildesystem gir feil i offisiell rapportering til NPR og feil i LIS. 
 
Nåsituasjon  
Eksemplene er hentet fra datamateriale pr. 31. mai 2012 og oppfølgingsmøter i juni 
2012. Dette fordi vi har erfaring med at helseforetakene ikke er à jour med registrering 
så tidlig i måneden, samt at vi er usikre på om ferieavvikling i juli 2012 er med på å 
påvirke tallene.  
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Ventetid (NPR): Situasjon foretak pr. sektor, pr. mai 2012 

 
Figur 2: Offisielle ventelistetall NPR pr mai 2012 
 
 
  

Gj. Snitt Median Percentile
 90

Somatikk 71 39 174
VOP 69 33 184
BUP 75 70 127
RUS 50 50 65
Ubestemt 110 78 218
Total 74 42 181
Somatikk 82 56 176
VOP 54 41 99
BUP 78 85 123
RUS 60 57 115
Ubestemt 109 63 264
Total 81 55 175
Somatikk 77 53 176
VOP 52 40 116
BUP 85 83 163
RUS 93 90 188
Ubestemt 36 36 63
Total 76 53 174
Somatikk 62 48 124
VOP 66 45 119
BUP 71 67 105
RUS 93 89 152
Ubestemt 6 7 8
Total 63 48 124
VOP 42 44 68
BUP 67 67 67
RUS 59 33 153
Total 49 43 92
Somatikk 76 51 170
VOP 57 41 116
BUP 78 79 139
RUS 67 60 130
Ubestemt 107 76 218
Total 76 51 169

Privat Nord HF

Total

Ventetid ordinært avviklede

HF Sektor

Helse Finnmark HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF
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Fristbrudd (antall): Situasjon pr fagområde – pr. 6. juni -12: 

 
Figur 3: Offisielle ventelistetall NPR pr mai 2012 
 
Data fra LIS-systemet viser at den største utfordringen med hensyn til antall ligger 
innenfor psykisk helsevern voksne (PHV), psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 
og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Etter overgang 
til DIPS (mai 2012) er det kommet tre nye utsettelseskoder som vi fremdeles teller som 
ventende, og som gjør at usikkerheten rundt datakvaliteten er større enn tidligere. De 
nye kodene er knyttet til manglende oppmøte, pasientbestemt utsettelse, 
pasientbestemt avlysning grunnet behandling annet sted enn primærønske. 
 
Fordi vi trenger mer tid på å kvalitetssikre disse data, er de i denne styresaken holdt 
utenfor analysen. De endrer ikke vesentlig på bildet av at Helse Nord fremdeles har for 
høy andel fristbrudd. Gjennomsnittet for mai 2012 vil endre seg med 2 prosentpoeng. 
 

 
Tabell 1: Antall avviklede og antall fristbrudd Helse Nord mai 2012. Kilde: NPR 
 
Fristbrudd > 12 mnd 
LIS viser at et forholdsvis stort antall rettighetspasienter som har ventet mer enn tolv 
måneder (se fig. 4). Tilbakemeldingen fra helseforetakene er at dette i all hovedsak ikke 
er reelle ventende, men at det er feil i kildesystemene.  
 

 
Antall 

avviklede 
med frist 

Antall 
fristbrudd 
avviklede 

Andel  
fristbrudd 
avviklede   

Alle sektorer 5900 960 16,3 % 
Bare Somatikk 5371 776 14,4 % 

 

Styremøte Helse Nord RHF 
29. august 2012 - sakspapirer

side 41



 

 
 Figur 4: Rettighetspasienter som har ventet mer enn 12 mnd (pr 080812) pr fagområde: 
 

 
Figur 5: Gjennomsnittlige ventetider alle foretak 
 
Kravet fra eier er at gjennomsnittet for alle pasienter skal være under 65 dager. Vi ser at 
vi ligger stabilt under for gjennomsnittet for rettighetspasienter, men at vi har hatt en 
liten økning i ventetiden for pasienter uten prioritert rett. 
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I figur 7 ser vi at Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF ligger høyest med 
hensyn til tildeling av prioritert rett, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Helse Finnmark HF ligger lavest.  
 
Gjennomsnitt for Helse Nord i 2011 var 50,5 %, de øvrige helseregionene lå mellom 56 
% og 67 %. Sannsynligheten for å unngå fristbrudd er derfor større i Helse Nord 
sammenlignet med resten av landet. Forskjeller i rettighetstildeling blir ikke ytterligere 
kommentert i denne styresak. 
 

 
Figur 6: Ventetider med/uten rett til prioritert helsehjelp 
 

 
Figur 7: Andelen pasienter gitt prioritert rett til helsehjelp- kilde: LIS 
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Figur 8: Andelen pasienter gitt prioritert rett til helsehjelp- kilde NPR 

 
Foretaksvise handlingsplaner 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF hadde 74 dager i gjennomsnittlig ventetid pr mai – og er pr. juni 
kommet <65 dager som er laveste gjennomsnittlige ventetid i analyseperioden 2011-
2012. 26 % av avviklede fra venteliste har hatt fristbrudd (25 % for somatikk). 
Hovedvekten av fristbrudd finner vi i Hammerfest, og innenfor øre/nese/hals (ØNH). 
 
Alle klinikkene i Helse Finnmark HF har dedikert personell til arbeidet, og tiltakene 
følges opp ukentlig i klinikkledermøter og gjennom direkte oppfølging av ansvarlige. 
Noe av arbeidet har vært rettet mot å etablere gode systemer og rutiner for å fange opp 
fristbrudd tidlig og gjennomføre tiltak som gjør at disse ikke blir fristbrudd. I tillegg er 
det etablert prosedyrer som skal sikre riktig registrering av status for behandlingen i 
DIPS.  
 
Hovedutfordringen knyttet til etablering av systemer og rutiner har vært å få til god 
opplæring på alle i nye rutiner. I tillegg har det vært en utfordring knyttet til å bruke 
disse nye rutinene.  
 
Hovedutfordringen knyttet til organisering og planlegging ligger i avhengighet av 
ambulering på viktige fagområder. Tid for ambulering passer ikke alltid med de fristene 
som pasientene har fått. Dersom en i tillegg får en sykdomsuke for ambulerende 
spesialist, kan det gå flere måneder, før pasienten kan starte behandling. 
 
Følgende tiltak er etablert eller under etablering ved klinikkene: 
 
Systemer og rutiner 
- Arbeidsgruppe fristbrudd og ventetider 
- Rydding i ventelister 
- Bestille script for avslutning av gamle henvisninger og kontakter 
- Månedlige oppfølgingsmøter med sekretærtjenesten 
- Prosedyre i DocMap fristbrudd og ventelister (månedlige rutiner) 
- Opplæring i DocMap rutine (månedlige rutiner) 
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- E-læringskurs DIPS ventelister 
- Halvårlig DIPS kurs 
- Endring DIPS hierarki 
- DocMap avviksmodul og ventelister 
- Etablere system for ansvarspersoner 
- Rutiner forestående fristbrudd (daglige rutiner) 
 
Organisering og planlegging 
- Vikar ØNH poliklinikk Alta 
- Økt ambulering Rauma i Alta 
- Øke aktivitet Rauma Hammerfest 
- Økt aktivitet Ø/N/H Hammerfest 
- Økt aktivitet poliklinikk generelt Hammerfest 
- Sammenslåing av ventelister Hammerfest 
- Nye tjenesteplaner og gjennomgang aktivitet Hammerfest 
- Gjennomgang av innkallingsrutiner ved poliklinikken i Vadsø. Klinikk Kirkenes 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
UNN har detaljert oppfølging pr fagområde. Pr. utgangen av mai 2012 viser 
helseforetakets interne oversikt 241 fristbrudd. Av disse var 77 innenfor hud, ØNH og 
revmatologi, 37 innefor medisinsk klinikk og 38 innenfor ortopedi- og plastikkirurgi. 
Oversikten foreligger pr. geografisk enhet.  
 
107 av de 241 på venteliste hadde ikke fått time eller time som overskrider ventetid. De 
øvrige hadde enten ikke møtt eller var ikke reelle. Målt i % vil det si at pr 31. mai 2012 
var 107/244=44 % av fristbrudden målt med interne tall – reelle. Sammenlignet med 
NPR-tallene: 107/324=33 % av fristbruddene var reell. Sammenlignet med LIS-tallene: 
107/373=29 % av fristbruddene var reelle. 
 
31 fristbrudd i BUP- området kommer i tillegg, og gjør at summen av fristbrudd i UNN 
ved utløpet av mai 2012 var 282. Tabell 2 viser en indikasjon2

 

 på forskjellene i de tre 
datakilder.  

 
Tabell 2: Sammenlikning datakvalitet UNN 
 
UNN har hatt stor fokus på opplæringstiltak for personell som arbeider med vente- og 
fristbruddstall. Vi finner igjen en stor del av de samme tiltak som er nevnt fra Helse 
Finnmark HF også i UNN’s aktiviteter. 
 

                                                        
2 Uttrekk er ikke på samme dag. Dette øker usikkerheten i sammenlikningen. 

  Fristbrudd UNN   

  
Interne tall 

3105 NPR-mai LIS 060612 
Diff 

UNN/NPR 

BUP 31 45 49 -14 

Øvrige 241 324 373 -83 

Totalt 272 369 422 -97 
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Historikken i de interne tallene viser at UNN de siste tre år har hatt stor nedgang i 
fristbrudd – særlig gjelder dette K3K-klinikken – se figur 9: 
 

 
Figur 9: Historikk fristbrudd – Kilde: Interne tall UNN; virksomhetsrapport mai-12 
 
Innenfor fagområdene med flest fristbrudd, er tiltakene kort oppsummert i tabell 3: 
 
 Fagområde Tiltak 
1 Hud (77) Systematisk tilnærming: henvisning til andre 

foretak og tett oppfølging av at ventelisteføringen 
blir korrekt 

2 ØNH 37 rettighetspasienter av 90 ventende i LIS pr. juni 
> 12 mnd; antar en stor andel ikke er reelle. Ref. 
kvalitetssikring 

3 Medisin (37) Systematisk tilnærming: henvisning til andre 
foretak og tett oppfølging av at ventelisteføringen 
blir korrekt 

4 Ortopedi og 
plastikkirurgi 

Opptrapping ressurser Harstad/Narvik – 2 
ortopeder 
Plastikkirurgi; en stor andel av de ventende gjelder 
kosmetiske inngrep (øyelokk) – brev sendes til 
primærhelsetjenesten om at dette styres til private 
klinikker. 

Tabell 3: Viktigst innsatsområder for UNN – kilde: Direktørmøte, virksomhetsrapport og oppfølgingsmøte 
mai 2012 
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Tallene for psykisk helsevern voksne (PHV), psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 
og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) er usikre. 
Kvalitetssikring pågår. Kommentarene nedenfor gjelder somatikk. 
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Fristbrudd 
En detaljert gjennomgang av registrerte fristbrudd pr. klinikk i uke 21, viste at en stor 
andel av disse fristbruddene ikke er reelle.  
 
Av 205 rapporterte fristbrudd er kun 111 av disse reelle fristbrudd (55 %). De øvrige 
pasientene var enten tatt under behandling eller var ikke aktuelle for behandling 
(manglende avklaring i DIPS). Resultatene av denne gjennomgangen følges opp med 
rydding i DIPS og endring i registreringspraksis.  
 
En sammenlikning av tallmaterialet, der PHV/PHBU/TSB er holdt utenfor, viser at det 
er små forskjeller mellom interne tall og NPR. Når uttrekk ikke er på samme dag, kan 
tallene ikke bli like. Sammenlikner vi med LIS, finner vi større avvik, hvilket viser at 
NLSH har en forholdsvis stor oppgave med å korrigere kildesystemet DIPS (se tabell 4).  
 
Klinikksjefene ved NLSH avstemmer egne data med NPR hver måned for å avdekke 
eventuelt nye feil i DIPS. NPR-tallene har personidentifiserbare data, noe som gjør det 
lettere å finne eventuelle feil, men samtidig gjør at jobben går langsommere enn om vi 
kunne ta de personidentifisere data rett ut av LIS. 
 

 
Tabell 4: Sammenligning av datakvalitet NLSH 
 
Områdene innenfor somatikken med de største utfordringene og tiltak: 

 
 Fagområde Tiltak 
1 Lunge NLSH sjekker datakvalitet. Øke kapasitet ved 

tilsetning av ny overlege 
2 Kjevekirurgi Rydding av ventelister innen 1.oktober. Nye 

rutiner for behandling er implementert. 
3 Søvnapnoe NLSH prioriterer disse gjennom sommeren – 

venter bedring i løpet av høsten. Ventetidene har 
ytterligere blitt redusert. Styrking av bemanning. 

4 Fedme Flere pasienter som har ventet siden 2010 – 
nærmere redegjørelse pågår. Vurderer å øke 
utredningskapasitet gjennom omfordeling av 
arbeidsoppgaver. 

5 Fordøyelsessykdommer 
/gastro 

Etablert arbeidsgruppe for å øke kapasitet på 
gastrolab 

6 Hud Utilstrekkelig kapasitet på grunn av vakanse. Det 
arbeides fortløpende med rekruttering/alternative 
løsninger 

Tabell 5: Fagområder med fristbrudd NLSH: Kilde: LIS og kommentarer i oppfølgingsmøte 

  NLSH   

  Interne tall u 21 NPR-mai LIS 060612 Diff NLSH/NPR 

PHV/BUP/rus   56 190   

Øvrige 205 196 347 9 

Totalt 205 252 537 
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Målet til Nordlandssykehuset HF er å redusere antall fristbrudd til null. 
 
Helgelandssykehuset HF (HLSH) 
HLSH har jobbet systematisk pr. fagområde. De har en relativt høy rettighetstildeling 
(55 %), og en gjennomsnittlig ventetid pr. dags dato på ~ 60 dager.  
 
I NPR- rapporteringen har helseforetaket 18 % fristbrudd i mai 2012, både inkl. og 
ekskl. PHV/PHBU/TSB. 
 
HLSH viser få rettighetspasienter > 12 mnd (21), hvilket indikerer at kildesystemet er 
godt oppdatert. Helseforetaket viser 18 % fristbrudd i NPR-data, men bare 14 % i LIS-
systemet. Størst andel i Mo i Rana (18 %) og lavest i Sandnessjøen (11 %). 
 

 
Tabell 6: Sammenlikning datakvalitet fristbrudd HLSH 
 
Fokus for HLSH:  
• Rydde i ventelister, herunder å gjennomføre arbeidsmøte med UNN for kontrollere 

ventelistene samt ta i bruk ny rapportering som gjør det lettere å sammenlikne 
tiltak fra enhetene. 

• Arbeide mer med bruk av nasjonale prioriteringsveiledere. 
• Omprioritering på poliklinikkene (sette inn ressursene der det er 

fristbrudd/truende fristbrudd). 
• Benytte kapasitet ved andre sykehusenheter i HF-et. 
• Kontakte pasienter med fristbrudd/uunngåelige fristbrudd og avklare om Helfo - 

tilbud eller et senere HF - tilbud er aktuelt. 
 
I tillegg arbeides det med å forstå hvorfor dette helseforetaket ligger høyere enn øvrige 
foretak med hensyn til forbruk av helsetjenester innenfor fordøyelses- og 
hudsykdommer. Hypotesen er at tilbudssiden er med på å drive opp etterspørsel etter 
tjenester. 
 
Områdene med størst utfordring målt i fristbrudd pr. 31. mai 2012: 
 
 Fagområde Tiltak 
1 Fordøyelse (121) Gjelder spesielt Mo i Rana (endoskopi). Stor kapasitet og stor 

pågang. Undersøker forbruksmønster nærmere. 
2 Hjerte (57)  
3 Hud (43) Gjelder spesielt Mosjøen. Stor kapasitet og stor pågang. 

Undersøker forbruksmønster nærmere. 
4 Klinisk nevro (36)  
Tabell 7: Fristbrudd HLSH: Kilde for antall pr fagområde: LIS – Kommentarer: Oppfølgingsmøte 

  HLSH   

  
Interne tall u 

21 NPR-mai LIS 060612 
Diff 

HLSH/NPR 

PHV/BUP/rus   20 76   

Øvrige   162 305   

Totalt 0 182 381   
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Helgelandssykehuset HF’s plan er at det ikke skal være fristbrudd etter 1. oktober 2012. 
 
Psykisk helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) 
 Sammenligning av data viser at vi har store avvik i interne data innenfor PHV, PHBU og 
TSB. Kvalitetssikring av disse data pågår, men det er ikke grunn til å tro at det vil endre 
på bildet av at det innenfor disse områdene er store utfordringer, se tabell 8: 
 

 
Tabell 8 – Fristbrudd PHV, PHBU og TSB pr foretak; kilde: NPR mai-2012 
 
Adm. direktør ønsker å legge frem en egen sak for styret i løpet av høsten 2012 med 
handlingsplaner innenfor dette området. 
 
Videre arbeid 
Arbeidet med kvalitetssikring av data på ventelister kommer til å pågå resten av året.  
 
Styringsgruppen for LIS har som målsetting å ferdigstille arbeidet med arkitektur for 
”drill-down”3

 

 på personidentifiserbare data på foretaksnivå innen utgangen av 1. tertial 
2013. Når dette er gjort, vil helseforetakene kunne følge pasientforløpene på en langt 
mer detaljert måte enn i dag. 

De foretaksvise handlingsplaner for å sikre kompetanse og ressurser er en del av 
løpende drift.  
 
For områder der vi går nærmere i detaljer på ”forbruksmønsteret”, vil det også ta tid å 
eventuelt endre adferd enten i primærhelsetjenesten eller hos eget klinisk personell.  
 
I tillegg til de foretaksspesifikke aktivitetene er det gjennomført en prosess i 
foretaksgruppen hvor vi har besluttet å innføre økonomiske virkemidler for å 
fremskynde arbeidet med å redusere antall fristbrudd og ventetid ytterligere.  
 
Helse Nord RHF og ”Fritt Sykehusvalg” har utarbeidet forslag til mandat og 
prosjektplan, hvor formålet er: 
 

                                                        
3 I IT-terminologien betyr drill down det å bevege seg fra de mer generelle summariske dataene til de mer 
spesifikke og detaljerte dataene ved å fokusere på ett spesifikt område. 

Alle sektorer 5900 960 16,3 %
Bare Somatikk 5371 776 14,4 %
PHV, RUS, BUP 529 184 34,8 %

Helse Finnmark 91 30 33,0 %
UNN 208 78 37,5 %

NLSH 132 56 42,4 %
HLSH 98 20 20,4 %

Kommentar fristbrudd
Herav BUP: 18 pers., 67% fristbrudd
Herav BUP: 45 pers., 60% fristbrudd
Herav BUP: 23 pers., 23% fristbrudd
Herav BUP:  4 pers., 11% fristbrudd

Antall 
avviklede 

d f i t

Antall 
fristbrudd 

ikl d

Andel 
fr istbrudd 

ikl d
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1. Utvikle interne rutiner i HF for å overvåke og sette i verk tiltak for å unngå 
fristbrudd 

2. Bidra til en bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten i foretaksgruppen, 
inklusive vårt kjøp fra private 

3. Styre pasienter til sykehus i andre deler av landet 
4. Etablere ordning med økonomiske sanksjoner, herunder å etablere system for 

rapportering, analyse og evaluering 
5. Gi grunnlag for økte eller endret kjøp fra private 
6. Gi informasjon som skal benyttes til å endre tilbudet fra våre sykehus 
7. Bidra til informasjon for å overvåke situasjonen og evaluere tiltak og aktivitet i 

helseforetakene 
8. Oppfølging av handlingsplanene vil bli fulgt opp i de månedlige oppfølgingsmøtene 
 
Adm. direktørs vurdering 
Når vi vurderer resultatene, må vi også ha med oss at aktiviteten innenfor somatikken 
fra juni 2011 til juni 2012 har økt med 2,4 %, noe som er tre ganger mer enn 
budsjettforutsetningene (0,8 %). Dette kan være med på å påvirke ventetider og 
fristbrudd og ha sammenheng med at vi har økt bemanningen på flere områder.  
 
Vi planlegger å gjøre en nærmere studie av hvor denne aktivitetsøkningen er samt 
bakenforliggende årsaker. 
 
Det overordnede bilde er at helseforetakene i Helse Nord arbeider systematisk og godt 
for å redusere ventetid og fjerne fristbrudd, men at vi fremdeles har et stort potensial 
for å bli bedre. Arbeidet i skjer i tre hovedkategorier: 
• Ajourhold i data slik at offisiell rapportering blir korrekt. 
• Styrke ressurser og kapasitet innenfor enkelte områder, eventuelt redusere tilbud 

dersom en ser at tilbud driver opp etterspørsel mer enn normal aktivitet tilsier. 
• Komme i forkant slik at vi kan utnytte den totale kapasiteten i regionen og nasjonalt 

bedre, herunder også private spesialisthelsetjenester. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at systematikken i arbeidet er blitt vesentlig bedre 
etter at vi fikk bedre ledelsesinformasjon. De foretaksvise handlingsplaner kombinert 
med å utvide rollen til ”Fritt Sykehusvalg” gjør det sannsynlig at vi i løpet av høsten 
2012 vil se en forbedring av nøkkeltallene, og at vi kan nærme oss målsettingene om 
gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder < 60 dager og 0 fristbrudd. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status i arbeidet å redusere fristbrudd 
og ventetid til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak om situasjonen innenfor 

Psykisk helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)i løpet av høsten 2012. 
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3. Styret ber om en ny orientering om status i arbeidet innen 30. juni 2013. 
 

4. Styret ber om egen orientering om aktivitetsutviklingen, når denne er nærmere 
analysert. 

 
 

Bodø, den 17. august 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Skriftlige tilbakemeldinger fra helseforetakene – august 2012 
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Møtedato: 29. august 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kirsti Freibu, 75 51 29 66  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i 

Helse Nord – med hovedvekt på 

lokalsykehusene 

 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved 
lokalsykehusene i Helse Nord 2010 i styremøte, den 25. mai 2011. Denne styresaken har 
som formål å gjøre rede for resultatene for 2011 samlet for den somatiske 
virksomheten. 
 
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen som en del av Helse 
Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Innledningsvis i denne saken gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen 
med sammenligningen. Det gis også en kort oppsummering av resultatene samt forslag 
til hvilke områder innenfor den enkelte sykehusenheten som bør prioriteres i det videre 
arbeid. Det vises for øvrig til rapporten for mer detaljerte resultater. 
 
Den siste SAMDATA-rapporten for 2010 viser at helseforetakene i Helse Nord har et 
kostnadsnivå, målt i kostnad pr. DRG-poeng, som er høyere enn gjennomsnitt av landets 
helseforetak. Med en kostnadsindeks på 1,25 (variasjon fra 1,15 til 1,44 mellom 
helseforetakene i Helse Nord) har ingen av helseforetakene et kostnadsnivå som er 
lavere enn gjennomsnittet. Det er derfor av interesse å identifisere kildene til disse 
forskjellene, og ha et særskilt fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med. 
 
Målsettingen med rapporten er derfor å sammenligne kostnader, aktivitet og 
personellbruk mellom lokalsykehusene i Helse Nord for å skaffe relevant og 
handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være 
grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til 
pasientbehandlingen.  
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har begrenset verdi som 
redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på 
helseforetaksnivå. Ett viktig poeng med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et 
nivå som gjør det mulig å benytte dem aktivt i forbedringsarbeid, både på sykehusnivå 
og på enhetsnivå innen sykehus.  
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Resultater for 2011 
Hovedtrekkene i analysen er at kostnadsnivået for lokalsykehusene i sammenligningen 
har økt nominelt med 3,8 prosent i 2011 sammenlignet med 2010. Produksjon av antall 
DRG-poeng (aktiviteten) økte med 0,4 prosent. Samtidig ser vi at antall produserte 
DRG-poeng pr. årsverk (produktivitet) var 0,9 prosent lavere i 2011 enn i 2010. 
 
Når hvert årsverk produserer 0,9 prosent mindre DRG-poeng er det en naturlig 
konsekvens at kostnadene pr. DRG øker tilsvarende. Det vil si at når det totale 
kostnadsnivå øker med 3,8 prosent, er det kun 2,9 prosent som skyldes økte kostnader, 
mens 0,9 prosent skyldes lavere produktivitet. 
 
Videre ser vi at det fortsatt er betydelige kostnadsforskjeller og 
arbeidsproduktivitetsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og forskjellen 
mellom laveste og høyeste kostnad og produktivitet økes i forhold til 2010. 
 

 
Tabell 1: Kostnad pr. DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten 
med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2011. 
 

 
Tabell 2: DRG-poeng pr. årsverk inkludert innleid personell i 2011 og 2010, totalt 
 
Tabellene viser at Harstad med en kostnadsindeks på 0,88 i 2011 har det laveste 
kostnadsnivået, mens Kirkenes med en indeks på 1,18 har det høyeste kostnadsnivået. 
Harstad har dermed et kostnadsnivå på 88 prosent av gjennomsnittet for 
lokalsykehusene i Helse Nord i 2011 samtidig som deres arbeidsproduktivitet er 6 
prosent over snittet.  

Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"
Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest
HAMMERFEST 332 611 744 7 238 45 952 1,11 1,26 1,35
HARSTAD 323 529 773 8 843 36 584 0,88 1,00 1,08
KIRKENES 225 480 860 4 630 48 700 1,18 1,33 1,43
LOFOTEN 157 115 724 4 154 37 822 0,91 1,03 1,11
MOSJØEN 130 284 091 3 127 41 658 1,01 1,14 1,23
NARVIK 197 692 319 4 268 46 318 1,12 1,27 1,36
RANA 263 667 339 6 678 39 484 0,95 1,08 1,16
SANDNESSJØEN 200 691 695 5 423 37 008 0,89 1,01 1,09
VESTERÅLEN 215 971 818 5 137 42 044 1,02 1,15 1,24
Totalt 2 047 045 362 49 499              41 355 1,00 1,22

Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenheinkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest
HAMMERFES 525,0 -37,3 487,7 7 238 14,8 0,90 0,78
HARSTAD 543,9 -39,5 504,5 8 843 17,5 1,06 0,92
KIRKENES 349,7 -23,6 326,1 4 630 14,2 0,86 0,74
LOFOTEN 241,5 -17,9 223,6 4 154 18,6 1,12 0,97
MOSJØEN 206,3 -14,4 191,9 3 127 16,3 0,99 0,86
NARVIK 324,9 -27,9 296,9 4 268 14,4 0,87 0,75
RANA 415,0 -34,0 381,0 6 678 17,5 1,06 0,92
SANDNESSJØ 304,3 -19,7 284,5 5 423 19,1 1,15 1,00
VESTERÅLEN 319,3 -20,6 298,6 5 137 17,2 1,04 0,90
Totalt 3 229,8 -234,9 2 994,9 49 499           16,5 1,00 0,87
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Kirkenes har et kostnadsnivå som er 18 prosent høyere enn gjennomsnittet. 
Sandnessjøen har den høyeste arbeidsproduktiviteten med et nivå som er 15 prosent 
bedre enn gjennomsnittet for Helse Nord.  
 
I den andre enden av skalaen har vi Kirkenes med en arbeidsproduktivitet på 86 
prosent av gjennomsnittet til lokalsykehusene i Helse Nord og 74 prosent av 
produktiviteten til Sandnessjøen. 
 
Analyser viser også følgende:  
• Sandnessjøen har høyest arbeidsproduktivitet samtidig som de har nest lavest 

kostnadsnivå. Sammenlignet mot hvert enkelt fagområde med høyest 
arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene i rapporten, har Sandnessjøen 
hatt en positiv utvikling og redusert forskjellen med 12,4 årsverk i 2011.  

• Harstad har en betydelig forbedring ved å ha et kostnadsnivå i 2008 som var 5 
prosent under gjennomsnittet til Helse Nord til i 2011 å ha et nivå som er 12 prosent 
under. 

• Kirkenes har økende kostnadsnivå samtidig som arbeidsproduktiviteten er 
synkende. 

• Kostnadsnivået i Rana er økende, aktiviteten økende og arbeidsproduktiviteten 
minkende. 

• Hammerfest hadde frem til og med 2010 en positiv utvikling i kostnader pr. DRG-
poeng: Denne utviklingen ble snudd 1. tertial 2011 med en økning på nærmere 15 % 
fra 2010. Sykehuset viser noe forbedring 2. tertial 2011 og har et samlet 
kostnadsnivå i 2011 på 11 % over gjennomsnittet for Helse Nord mot 18 % over pr. 
1. tertial. Samtidig er arbeidsproduktiviteten minkende. 

• Lofoten og Vesterålen har stabilt kostnadsnivå og økende arbeidsproduktivitet. 
• Kostnadsnivået i Narvik har økt, samtidig som arbeidsproduktiviteten har minket. 
• I 2011 har kostnadsnivået i Mosjøen steget samtidig som produktiviteten er 

redusert. 
• Mosjøen og Hammerfest har stor reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2011 

sammenlignet med samme periode i 2010 med henholdsvis 5,3 og 3,5 %. Deler av 
den reduserte produktivitet kan henføres til redusert aktivitet. 

• Hammerfest, Kirkenes og Mosjøen har lav legeproduktivitet og høy andel overleger.  
• Legeproduktiviteten er betydelig redusert med et nivå på 96,6 % av nivået i 2010. 

Antall legeårsverk er økt mer enn aktiviteten. Mosjøen har størst reduksjon i 
legeproduktivitet med et nivå i 2011 på om lag 87,3 % av nivået samme periode i 
2010. For de øvrige faggrupper er det relativt små endringer. 

 
Utviklingsområder 
I rapporten redegjøres for områder som gir usikkerhet i grunnlaget for sammenligning. 
Dette gjelder blant annet ulik organisering. Når det gjelder aktivitetsmålet som er 
benyttet for servicevirksomhetene, samlet antall DRG-poeng for den enkelte 
virksomhet, må resultatene spesielt innenfor laboratoriene tolkes med varsomhet, 
siden en betydelig del av denne virksomheten er innrettet mot betjening av 
primærhelsetjenesten.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles. 
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de 

dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord  
   for 2011 – sammendrag 
 
Utrykt vedlegg: Rapport Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse  

Nord for 2011 
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Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2011 – 
sammendrag 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved 
lokalsykehusene i Helse Nord 2010 i styremøte, den 25. mai 2011. Sammenligningen er 
avgrenset til den somatiske virksomheten ved lokalsykehusene. I dette sammendraget 
presenteres resultatene av sammenligningen for 2011. 
 
Innledningsvis gis en kort redegjørelse for bakgrunnen for og målsettingen med 
sammenligningen. I tillegg beskrives hovedinnholdet i analyseopplegget, viktige 
usikkerhetsfaktorer samt en beskrivelse av samlet datagrunnlag og hvordan dette er 
avgrenset.  
 
Resultatene presenteres i form av forskjeller i kostnadsnivå målt mot enheten med 
lavest kostnadsnivå innenfor det enkelte fagområde.  Det gis også en beskrivelse av 
sammenhengen mellom forbruk og kostnadsnivå, samt hvordan endring i kostnader pr. 
DRG-poeng for 2008-2011 fremkommer som endring i produktivitet og kostnader for 
øvrig. 
   
Analyseopplegget  
Sykehusenhetene er inndelt i fagområder som medisin, kirurgi osv. Gjennom slik 
inndeling oppnår en stor grad av samsvar med ansvarspunkter i den enkelte 
organisasjon. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere 
verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i hovedrapporten, er det 
derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene 
som er gjort, fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 1 i 
rapporten. 
  
Rapporten for 2011 viser at det fortsatt er til dels betydelige forskjeller i kostnadene pr. 
DRG-poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk pr. DRG-poeng) mellom sykehusenheter 
og fagområder, og kostnadsforskjellen og forskjellen i arbeidsproduktivitet mellom 
høyeste og laveste nivå er økt siden 2010.  
 
Noen av forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte 
kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, mens 
andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten pekes det på områder som bør 
undersøkes nærmere for de ulike sykehusenhetene. 
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten 
må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere 
analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som 
klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et 
absolutt nivå for slike forbedringer.  
 
Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med 
kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens 
enhetene som har høyt kostnadsnivå kan ha gjennomsnittet som referanse i en første 
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fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder, der det er identifisert vesentlig 
høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest 
samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har 
potensial for forbedring.  
 
Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet, vil 
en kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave 
enhetskostnader og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes ulike forhold som for 
eksempel at sykehusenheten har: 
• høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier 
• merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen 
 
Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 i rapporten, der det redegjøres for hvordan 
datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og dessuten 
beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til: 
• Overlegepermisjon i Finnmark 
• Ulik organisering og gruppering 
• DRG-systemet 
• Poliklinikkinntektene 
 
Datagrunnlag og avgrensning 
Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes 
regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra 
ASL (Analysesentret Lovisenberg). 
 
I tabell 1 er det vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF-ene i Helse 
Nord (ekskl. Sykehusapotek Nord HF) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i 
sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen 
er følgende kostnader holdt utenfor: 
• Avskrivninger 
• Pensjon 
• Arbeidsgiveravgift 
 
For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper 
med hensyn til hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. 
Ved sammenligning av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er 
begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor 
større konsistens i sammenligningen på fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes 
utenfor, fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. 
 
Tabell 1 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte 
HF som inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet 
kostnadsgrunnlag pr. HF og sykehusenhet, mens den andre kolonnen viser hvor mye av 
de samlede kostnadene til den enkelte sykehusenhet som inngår.  
 
Av tabellen går det frem at av et kostnadsgrunnlag for helseforetakene i Helse Nord 
samlet på 12,5 mrd kroner i 2011, er det omlag 2 mrd kroner som er gjenstand for 
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sammenligning i denne rapporten. Avgrensningen til lokalsykehusenes somatiske 
virksomhet innebærer at Helse Nords største virksomheter, Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø samt virksomheten innen psykisk 
helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ambulanse og pasienttransport, ikke 
inngår som del av denne analysen.  
 

 
Tabell 1: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i Sammenligningen for 2011 
 
Forskjellen i kolonnene i tabell 1 er knyttet til kostnadene som er holdt utenfor: 
arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk som ikke er ISF-finansiert samt 
virksomhet som har ekstern finansiering.  
 
I tabell 2 er det vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 2 mill kroner som 
analyseres, er fordelt på helseforetak og fagområde. 
 
Fagområdet ”Drift” omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som 
teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste 
kategorisert under dette området.  

Sum av re_hiå
foretak sykehus Totalt Totalt
Apoteket APOTEK -2 588 501
Totalt Apoteket -2 588 501
Finnmark FINNMARK FELLES 671 334 671

FINNMARK PSYKIATRI 250 817 846
HAMMERFEST 385 803 438 332 611 744
KIRKENES 271 398 909 225 480 860

Totalt Finnmark 1 579 348 169 558 092 604
Helgeland HELGELAND FELLES 584 562 938

HELGELAND PSYKIATRI 165 007 103
MOSJØEN 143 617 245 130 284 091
RANA 289 586 770 263 667 339
SANDNESSJØEN 220 207 605 200 691 695

Totalt Helgeland 1 402 981 661 594 643 124
HNIKT HNIKT -1 255 108
Totalt HNIKT -1 255 108
HNRHF HNRHF 1 000 428 057
Totalt HNRHF 1 000 428 057
NLSH BODØ SOMATIKK 1 353 186 980

LOFOTEN 195 577 640 157 115 724
NLSH FELLES 823 882 586
NLSH PSYKIATRI 603 788 686
VESTERÅLEN 257 191 816 215 971 818

Totalt NLSH 3 233 619 940 373 087 542
UNN HARSTAD 375 588 333 323 529 773

NARVIK 228 248 896 197 692 319
TROMSØ SOMATIKK 2 835 653 921
UNN FELLES 1 093 585 724
UNN PSYKIATRI 776 779 333

Totalt UNN 5 309 867 137 521 222 092
Totalt 12 522 401 355 2 047 045 362
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Når det gjelder fagområdet ”Medisin” omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I 
den grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, 
barn med mer, er dette kategorisert innenfor dette området. 
 
Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor 
øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. 
 
I vedlegg 6 i rapporten er det vist hvilke kostnadssteder med tilhørende kostnader som 
inngår i de ulike fagområdene.  
 

 
Tabell 2: Kostnadsgrunnlag 2011 fordelt pr. fagområde og HF  
 
Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, 
må kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å 
dele virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å 
redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet, for eksempel 
Felles Akuttmottak, barnehager, boliger med mer. Det betyr at kostnadene knyttet til 
den eksterne virksomheten er forutsatt å være lik inntektene. 
 
Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang 
av eksternt finansiert virksomhet, vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig 
av om en måler kostnad pr. DRG-poeng eller DRG-poeng pr. årsverk. 
 
Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. 
Dette gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og 
Steigen. Denne virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og 
aktivitet, siden det er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som 
danner grunnlaget for analysen. 
 
Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av 
vedleggene 3 og 4, er tidligere gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det 
enkelte helseforetak.  
 
I tabell 3 er det vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag pr. sykehusenhet 
for 2011 som inngår i analysen. 
 
  

Sum av re_hiå foretak
fag Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt
ANNET 1 169 540 680 142 1 001 224 2 850 906
BARN 24 705 570 24 705 570
DRIFT 97 640 238 121 504 960 66 658 323 80 386 942 366 190 462
FØDE/GYN 43 580 929 30 143 956 24 438 589 31 749 448 129 912 922
HAB/REHAB 20 922 149 16 828 442 18 491 020 21 130 672 77 372 284
KIRURGI 94 334 541 111 336 126 66 281 322 101 639 783 373 591 772
KLINISK SERVICE 6 234 222 4 038 360 693 8 833 808 19 107 084
LABORATORIE 23 478 195 27 658 650 17 850 334 21 769 981 90 757 159
MEDISIN 117 836 807 138 976 789 91 765 707 114 264 977 462 844 280
OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 108 216 898 123 638 899 74 994 036 121 658 496 428 508 329
RADIOLOGI 19 973 515 19 836 801 12 607 516 18 786 760 71 204 593
Totalt 558 092 604 594 643 124 373 087 542 521 222 092 2 047 045 362
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Tabell 3: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2011 fordelt på sykehusenhet 
 
Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå 
For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt 
et relativt høyt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, 
har vi beregnet R2 1

 
 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde.  

Figur 1 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå for den 
samlede virksomheten. Sammenhengen er sterk med en R2 

 
på 0,8968.  

 
Figur 1: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2011, samlet  
 
 

                                                        
1 R2 angir styrken i sammenhengen mellom variablene, hvor en verdi opp mot 1 innebærer at 
sammenhengen er sterk, mens en verdi på 0 innebærer ingen sammenheng.           

Verdier
sykehus Sum av re_hiå Sum av drg_poeng Sum av årsverk
HAMMERFEST 332 611 744 7238 487,7
HARSTAD 323 529 773 8843 504,5
KIRKENES 225 480 860 4630 326,1
LOFOTEN 157 115 724 4154 223,6
MOSJØEN 130 284 091 3127 191,9
NARVIK 197 692 319 4268 296,9
RANA 263 667 339 6678 381,0
SANDNESSJØEN 200 691 695 5423 284,5
VESTERÅLEN 215 971 818 5137 298,6
Totalt 2 047 045 362 49499 2994,9
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Figur 2: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2011, samlet 
 
Utvikling 2007 til 2011 
I figurene 3 og 4 nedenfor er det vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for 
arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2011. Figurene består av tre deler hvor den første 
viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007-2011. De to 
andre delene viser henholdsvis fire og fem av sykehusenhetene for bedre å få frem 
hvordan den enkelte enhet har utviklet seg i perioden. 
 
Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnadsnivå, etter 
en reduksjon frem til 2010, økte 1. tertial 2011, ble redusert pr. 2. tertial 2011 og har 
ved 3. tertial 2011 økt igjen.  
 
Det samme gjelder arbeidsproduktivitet, hvor en frem til 2010 opplevde redusert 
forskjell mellom høyest og laveste, mens den øker 1. tertial 2011, reduseres pr. 2. tertial 
2011 og øker ved 3. tertial 2011. 
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Figur 3: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2011 for lokalsykehusene. 
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Figur 4: Indeks for DRG pr. årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2011 for lokalsykehusene.  
 
Forskjeller i kostnader pr. DRG-poeng for lokalsykehusene 
I tabell 4 er det vist kostnadsforskjell målt i mill kroner mot laveste nivå innenfor hvert 
fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som 
har lavest kostnadsnivå fremkommer med ”-” i tabell 4.  
 
Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 4 kan både skyldes egen 
forbedring/forverring og endring i nivået til beste enhet. 
 
Tabell 4 viser:  
• Samlet forskjell i kostnad mot enhet med lavest kostnad pr. DRG innenfor hvert 

fagområde på 453,8 mill kroner, en økning på 114,4 mill kroner fra 2010. 
• Ingen viser reduksjon i forskjell, men økningen er minst for Harstad, Lofoten og 

Sandnessjøen.  
• Økningen i forskjell for Hammerfest på 20,7 mill kroner og Rana på 20,6 mill kroner 

utgjør mer en tredjedel til sammen av samlet økning på 114,4 mill kroner. 
Forskjellen øker innenfor de fleste områdene.  

• Narvik viser stor økning innenfor medisin og mottak/intensiv/anestesi/operasjon, 
mens Rana viser stor økning innenfor medisin og drift. 
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Nivå 2011 mot 2010 

 
Tabell 4: Kostnadsforskjeller 2011 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad 
pr. DRG innenfor hvert fagområde  
 
Forskjeller i arbeidsproduktivitet (DRG-poeng pr. årsverk) 2011 målt i årsverk 
for lokalsykehusene 
I tabell 5 er det vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot høyeste nivå innenfor hvert 
fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på 
helårsbasis. Fagområder som har høyest arbeidsproduktivitet fremkommer med ”-” i 
tabell 2.  
 
Tabell 5 viser: 
• Samlet forskjell mot enhet med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert 

fagområde på 643,8 årsverk, en økning på 29,6 årsverk fra 2010.  
• Sandnessjøen viser størst forbedring med 12,4 årsverk. Også forbedring for Lofoten 

og Vesterålen. Størst forverring for Narvik, Hammerfest, Mosjøen og Rana. 
• Stor reduksjon i forskjell innenfor medisin i Harstad og medisin og hab/rehab i 

Sandnessjøen og stor økning i forskjell innenfor 
mottak/intensiv/anestesi/operasjon og drift i Hammerfest og Rana samt medisin i 
Narvik. 

 
 

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/oper Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 16,3                      18,6                  10,4                 -                      17,5                  4,9                     3,8                      18,9                   1,8                      92,2                   
HARSTAD 10,1                      -                    6,7                   -                      14,5                  -                     -                     -                     9,5                      40,9                   
KIRKENES 14,9                      5,9                    9,3                   -                      8,7                     3,2                     3,1                      17,1                   5,6                      67,8                   
LOFOTEN 2,7                        3,7                    5,2                   -                      1,9                     2,1                     1,0                      7,7                      0,0                      24,4                   
MOSJØEN 4,2                        5,7                    3,6                   -                      5,4                     1,4                     1,1                      8,5                      2,1                      31,9                   
NARVIK 12,2                      8,0                    6,9                   -                      16,5                  4,8                     4,3                      12,3                   0,3                      65,2                   
RANA 10,4                      2,1                    -                   -                      13,0                  4,3                     1,8                      25,4                   2,7                      59,7                   
SANDNESSJØEN -                        7,3                    5,7                   -                      -                    2,2                     0,2                      8,5                      -                     23,8                   
VESTERÅLEN 10,1                      10,5                  2,8                   -                      8,8                     3,7                     1,3                      10,7                   -                     47,9                   
Totalt 81,0                      61,7                  50,6                 -                      86,3                  26,7                   16,6                   109,0                 22,0                   453,8                 

Mottak/intensiv
SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opeLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFES 6,6                  9,6                  -1,8                -                 1,8                  2,4                  0,2                  7,2                  -5,3                20,7               
HARSTAD 3,0                  -                 -0,7                -                 2,2                  -                 -                 -                 0,2                  4,6                  
KIRKENES 8,0                  -0,9                -0,3                -                 1,4                  0,6                  0,6                  6,3                  -2,9                12,9               
LOFOTEN 2,7                  0,7                  1,2                  -                 -1,1                0,0                  -0,4                3,1                  0,0                  6,2                  
MOSJØEN 1,9                  2,4                  0,6                  -                 0,5                  -0,2                0,1                  7,3                  0,3                  12,9               
NARVIK 9,0                  3,5                  -0,2                -                 5,7                  0,0                  1,5                  1,8                  -5,4                15,9               
RANA 7,1                  0,6                  -                 -                 4,9                  0,6                  -1,0                6,8                  1,5                  20,6               
SANDNESSJØ -3,3                3,2                  -0,2                -                 -                 1,1                  0,1                  6,5                  -                 7,4                  
VESTERÅLEN 5,5                  -1,6                -0,8                -                 4,5                  0,3                  -0,0                5,3                  -0,0                13,1               
Totalt 40,4               17,5               -2,3                -                 19,8               5,0                  1,2                  44,4               -11,7              114,4             
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Nivå 2011 mot 2010 

 
Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2011 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med 
høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 
 
Hovedtrekk sammenligning av lokalsykehus for 2011 
Rapporten for 2011 viser følgende: 
 
Kostnad pr. DRG-poeng 
• Harstad har lavest kostnadsnivå målt som kostnad pr. DRG-poeng.  
• Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. 

Harstad, som har lavest nivå, har et nivå 8 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 
• Samlet kostnadsforskjell mot laveste kostnad i 2011 utgjør 453,8 mill kroner, en 

økning på 114,3 mill kroner fra 2010. Forskjellen mot gjennomsnitt utgjør 140,2 
mill kroner, en økning på 23,8 mill kroner.  

• Økning i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2010 samlet på 3,8 % (jfr. tabell 13) og 
reduksjon i arbeidsproduktiviteten med 0,9 % sammenlignet med 2010 (jfr. tabell 
25). Aktiviteten er økt med 0,4 % i 2011 sammenlignet med samme periode i 2010 
(jfr. tabell 13). DRG-indeksen for heldøgnspasienter er i samme periode redusert 
med 2,8 %, det vil si at pasienttyngden er i gjennomsnitt blitt lavere i 2011 enn i 
2010.  

• Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og 
forskjellen mellom laveste og høyeste kostnad økes både sammenlignet med 2010 
og 2011. Dette er en konsekvens både av at enheten med lavest kostnadsnivå i 2010, 
Sandnessjøen, har redusert sine kostnader mer enn gjennomsnittet, mens Kirkenes, 
som hadde det høyeste kostnadsnivået i 2010, har økt sitt kostnadsnivå pr. DRG-
poeng.  

Mottak/
SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFES 18,7               17,7               9,3                  4,2                  37,0               -                 1,0                  30,3               118,3             
HARSTAD 8,8                  4,3                  7,9                  32,8               30,1               0,2                  1,7                  -                 85,9               
KIRKENES 14,9               3,4                  10,1               29,2               12,8               3,6                  5,1                  23,0               102,0             
LOFOTEN 4,3                  2,0                  3,6                  9,7                  -                 1,5                  2,3                  8,3                  31,7               
MOSJØEN 3,3                  3,2                  5,7                  1,9                  16,1               2,5                  2,3                  6,4                  41,5               
NARVIK 20,9               11,6               6,4                  2,8                  32,7               5,4                  4,1                  16,3               100,2             
RANA 13,0               -                 -                 -                 15,9               2,6                  3,5                  24,8               59,8               
SANDNESSJØ -                 10,7               6,5                  15,8               4,7                  1,0                  -                 0,6                  39,2               
VESTERÅLEN 5,7                  8,4                  0,8                  24,8               8,2                  1,9                  2,0                  13,5               65,2               
Totalt 89,6               61,2               50,4               121,3             157,5             18,6               22,0               123,3             643,8             

Mottak/
SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFES -3,7                5,9                  -4,3                -0,2                8,4                  -1,0                -1,5                7,7                  11,2               
HARSTAD -5,6                1,4                  -1,0                1,9                  4,7                  0,2                  -1,2                -                 0,3                  
KIRKENES 2,8                  -4,5                -2,7                0,3                  3,0                  -0,2                -0,5                3,5                  1,8                  
LOFOTEN 0,4                  -0,8                -0,5                0,1                  -                 -1,0                -1,6                0,1                  -3,3                
MOSJØEN 3,3                  3,0                  0,4                  0,3                  2,5                  -1,1                -0,1                2,0                  10,4               
NARVIK 11,9               4,6                  -0,8                -0,1                4,2                  -1,5                0,2                  -6,3                12,1               
RANA 1,1                  -                 -                 -                 5,0                  0,2                  -1,3                5,9                  10,8               
SANDNESSJØ -8,2                1,0                  2,0                  -9,8                3,8                  -0,6                -                 -0,5                -12,4              
VESTERÅLEN -1,6                -0,9                -1,5                -0,5                2,6                  -1,9                -0,9                3,4                  -1,3                
Totalt 0,4                  9,6                  -8,3                -8,0                34,1               -7,0                -7,0                15,9               29,6               
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• Ingen av sykehusenhetene har redusert kostnadsforskjellen mot laveste nivå i 
forhold til 2010. Harstad, Lofoten og Sandnessjøen har relativ liten endring, mens 
Rana og Hammerfest øker forskjellen.  

• Betydelig forbedring over tid for Harstad som har utviklet seg fra å ha et 
kostnadsnivå i 2008 som var 5 % under gjennomsnittet til Helse Nord til i 2011 å ha 
et nivå som er 12 % under.  

• Hammerfest hadde frem til og med 2010 en positiv utvikling som pr. 1. tertial 2011 
ble snudd med en økning i kostnadene pr. DRG-poeng på nærmere 15 % fra 2010. 
Hammerfest viser noe forbedring 2. tertial 2011 og har et samlet kostnadsnivå i 
2011 på 11 % over gjennomsnittet for Helse Nord mot 18 % over pr. 1. tertial.   

• Mosjøen har lønnskostnader pr. årsverk på 5 % over gjennomsnittet, mens Lofoten 
har et nivå 5 % under. 

• For enkelte av enhetene er det store variasjoner i kostnadsindeks mellom periodene 
innenfor fagområdene. 
 

Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng pr. årsverk  
• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet pr. fagområde målt mot høyeste 

arbeidsproduktivitet er økt med 29,6 årsverk fra 2010 til 643,8 årsverk i 2011. 
• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 

sykehusenhetene, og forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er noe økt 
sammenlignet mot 2010, etter å ha blitt redusert i perioden 2007-2010.  

• Størst reduksjon i forskjell i årsverk i forhold til 2010 mot enheten med høyest 
arbeidsproduktivitet for Sandnessjøen med 12,4 årsverk.  

• Størst økning i forskjell for Hammerfest, Narvik, Mosjøen og Rana med 10-12 
årsverk hver. 

• Sandnessjøen har høyeste arbeidsproduktivitet, mens Kirkenes har lavest. 
Sandnessjøen har størst økning av arbeidsproduktiviteten sammenlignet med 2010. 
Forbedringen skyldes aktivitetsvekst. 

• Mosjøen og Hammerfest har stor reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2011 
sammenlignet med samme periode i 2010 med henholdsvis 5,3 og 3,5 %. Deler av 
den reduserte produktiviteten kan henføres til redusert aktivitet. 

• Hammerfest, Kirkenes og Mosjøen har lav legeproduktivitet og høy andel overleger.  
• Legeproduktiviteten er redusert betydelig med et nivå på 96,6 % av nivået i 2010. 

Antall legeårsverk er økt mer enn aktiviteten. Mosjøen har størst reduksjon i 
legeproduktivitet med et nivå i 2011 på om lag 87,3 % av nivået samme periode i 
2010. For de øvrige faggrupper er det relativt små endringer. 

 
Forslag til foretaksvis prioritering av videre arbeid 
Med bakgrunn i de funn som er gjort i sammenligningen er det gitt en foretaksvis 
oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. 
 
Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en 
sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader 
eller høyere arbeidsproduktivitet.  
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Helse Finnmark HF 
De to sykehusenhetene i Helse Finnmark fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. I løpet av 2011 utvikler begge enhetene seg noe negativt i forhold til 
2010. 
 
Det er de to sykehusene i Finnmark som er blant de med høyest kostnad pr. DRG i 2011 
og nest lavest arbeidsproduktivitet av lokalsykehusene i Helse Nord. Med de 
prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene 
med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på om lag 67,3 mill kroner, 
en økning på om lag 16 mill kroner fra 2010. Om en bruker laveste kostnad innenfor 
hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 160 mill kroner 
(en økning på 34 mill kroner).  
 
Forskjell i antall årsverk utgjør 89 (økning på 13) målt mot gjennomsnittet og 220 (en 
økning på 13) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Hammerfest øker sin 
forskjell med 11 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet, mens Kirkenes øker 
med to.  
 
Videre arbeid med analyse og oppfølging i Helse Finnmark HF bør ha som mål at en 
innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet 
som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helse Finnmark HF (ikke prioritert 
rekkefølge): 
 
1. Medisin Hammerfest, jfr. Sandnessjøen  
2. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Hammerfest, jfr. Rana 
3. Kirurgi Hammerfest, jfr. Harstad og Rana 
4. Drift Hammerfest, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
5. Medisin Kirkenes, jfr. Lofoten og Sandnessjøen 
6. Drift Kirkenes, jfr. Sandnessjøen og Lofoten. 
7. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 
8. Legeproduktivitet i Hammerfest og Kirkenes 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Narvik har et kostnadsnivå 12 % over gjennomsnittet, mens Harstad har et 
kostnadsnivå på 88 % av gjennomsnittet (12 % under snitt) i Helse Nord. Dette er 
lavest. 
 
I forhold til gjennomsnittlig nivå fremkommer Harstad og Narvik med en 
kostnadsforskjell på om lag 37,7 mill kroner i 2011, en økning på 10 mill kroner fra 
2010. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål, fremkommer 
en forskjell på omlag 106,1 mill kroner (økning på 20,1 mill kroner). Forskjellen i antall 
årsverk utgjør 66 (økning på 12) sammenlignet mot gjennomsnittet og 186 (økning på 
12) sammenlignet mot høyeste arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde.   
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Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
vurderes prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 
 
1. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Harstad, jfr. Sandnessjøen 
2. Kirurgi Narvik, jfr. Rana og Harstad 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jfr. Sandnessjøen 
4. Drift Narvik, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
5. Medisin Narvik, jfr. Vesterålen og Sandnessjøen 
 
Nordlandssykehuset HF 
Lofoten har i 2011 hatt det tredje laveste kostnadsnivået og den nest høyeste 
arbeidsproduktiviteten av lokalsykehusene i Helse Nord. Vesterålen har både 
kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet noe over gjennomsnittet. I forhold til laveste 
kostnad innenfor hvert fagområde fremkommer de to enhetene med en forskjell i 
kostnadene på til sammen omlag 72 mill kroner i 2011, en økning på 19 mill kroner fra 
2010. Vesterålen har en økning på i 13 mill kroner, mens Lofoten har en økning på 6 
mill kroner. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot høyeste arbeidsproduktivitet om lag 
97 årsverk, en reduksjon på fem årsverk fra 2010 omtrent likt fordelt på de to enhetene.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
vurderes prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset HF (ikke prioritert 
rekkefølge): 
 
1. Drift Lofoten, jfr. Sandnessjøen 
2. Kirurgi Vesterålen, jfr. Rana 
3. Drift Vesterålen, jfr. Sandnessjøen 
4. Høy andel vikarer/overtid pleiere i Lofoten  
5. Høy kostnad pr. årsverk for vikarer/overtid Vesterålen 
6. Kostnader medisinsk materiell i Vesterålen 
 
Helgelandssykehuset HF 
Etter en periode hvor alle de tre sykehusenhetene på Helgeland har hatt et 
kostnadsnivå på eller under gjennomsnittet for Helse Nord, har nå Mosjøen kostnader 1 
% over snittet. Rana har også en liten negativ utvikling.  
 
Sammenlignet mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 
tre sykehusenhetene om lag 115 mill kroner, en økning på 33 mill kroner i forhold til 
2010 som er knyttet til alle tre enhetene. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot enheten 
med høyest arbeidsproduktivitet om lag 141 årsverk, en økning på syv årsverk i forhold 
til 2010. Rana har en økning i forskjellen på ti årsverk, og Mosjøen øker med ni. 
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Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset HF (ikke prioritert 
rekkefølge): 
 
1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen, jfr. Sandnessjøen  
2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana, jfr. Sandnessjøen 
3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Sandnessjøen, jfr. Lofoten  
4. Drift Rana, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
5. Medisin Rana, Jfr. Harstad 
6. Kirurgi Sandnessjøen, jfr. Harstad 
7. Kostnader til medisinsk materiell i Rana 
8. Lav andel dagopphold i Sandnessjøen 
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Møtedato: 29. august 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Oddvar Larsen, 75 51 29 31  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i 

spesialisthelsetjenesten, tilleggsbestilling – 

forslag til organisering og innretning av det 

videre arbeid 

 
 
Innledning 
I denne saken legges frem forslag til oppfølging av oppdrag til alle RHF-ene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) om vurdering av medisinske støttefunksjoner. Arbeidet 
skal ledes av Helse Midt-Norge RHF, der det vil bli organisert som et eget prosjekt med 
deltakelse fra alle RHF-ene.  
 
I styresaken er det redegjort for bakgrunn og vurdert alternative tilnærmingsmåter til 
løsning på oppdraget. Det anbefales et alternativ, der det tas utgangspunkt i de enkelte 
regioner, der en i første fase redegjør for de prosesser som pågår med hensyn til 
effektivisering.  
 
Dette gir grunnlag for å vurdere behovet for en sterkere nasjonal samordning. Det er 
skissert en tidsplan med avlevering av endelig rapport til HOD, den 1. juli 2013. 
  
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet ba de regionale helseforetakene i brev av 11. april 
2012 ”at det … i egen tilleggsrapport tas inn en vurdering av organiseringen av 
medisinske støttefunksjoner (lab/rtg) i helseforetakene, herunder en redegjørelse for 
kostnadsnivået til medisinske støttefunksjoner, drøfting av potensialet for mer effektiv 
organisering og konkrete forslag til mulige forbedringstiltak”. 
 
En er også bedt om at det under drøftingen av organisering gjøres vurderinger av 
samfunnsmessige konsekvenser for bl.a. pasienter, private aktører og arbeidsplasser. 
 
Det vises i oppdraget til SINTEF-rapport A19615 om Spesialisthelsetjenesten i Norden, 
der det oppgis at det ser ut til å være mindre grad av samordning/samarbeid innen 
kliniske støttefunksjoner på tvers av helseforetakene i Norge enn i de andre nordiske 
landene. 
 
Helse Midt-Norge RHF er bedt om å lede arbeidet. Oppdraget er gitt som en 
tilleggsbestilling til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2012. 
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Faktiske opplysninger 
Opprinnelig frist for arbeidet var satt til 1. juli 1012. I tråd med oppdragsbrevet og i 
forståelse med departementet, er det før denne dato lagt fram en plan for alternative 
innretninger og tentativ framdrift for arbeidet. 
 
Saken ble diskutert i AD-møtet1

 

, den 23. april 2012. Det er besluttet å organisere 
arbeidet som et prosjekt med deltakelse fra brukere og tillitsvalgte. 

Det er gjort et innledende arbeid for å konkretisere/avgrense oppdraget ved en 
gjennomgang av rapporten, og intervju med forskningsleder Birgitte Kalseth ved 
SINTEF Institutt teknologi og samfunn, avdeling helse, som hadde utført 
intervjuundersøkelsen i rapporten som danner bakgrunnen for oppdraget fra Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
Det er også foretatt en første kartlegging av relevante prosesser som er gjennomført/er 
under arbeid innen feltet i de forskjellige RHF-ene.  
 
Rapporten peker på at de fleste respondentene fra Finland og Sverige gir uttrykk for at 
det er utstrakt samarbeid på tvers av sykehusene innen landstinget eller helsedistriktet. 
Dette kan gjenspeile at sykehusene i en del län og helsedistrikter ofte er relativt 
integrerte enheter som kan sammenliknes med måten helseforetakene i Norge er 
organisert på. I rapporten påpekes det imidlertid at ”siden regionene i Norge og 
Danmark er mye større enn landsting og sykehusdistrikter i de to andre landene vil 
svarene gjenspeile helt ulike kontekster”. Det er derfor vanskelig å trekke sikre 
konklusjoner av undersøkelsen.  
 
Kalseth poengterte at undersøkelsen var basert på strukturert spørreskjema med 
åpning for kommentarer. I og med at konteksten for respondentene var forskjellig, har 
man i rapporten kun referert respondentenes svar uten å gå inn på om variasjonene i 
svarene er uttrykk for reelle forskjeller i organisering og samordning av tjenester. 
 
På spørsmål om mulighetene for å få svar på underliggende reelle forskjeller i 
organisering, så Kalseth for seg at en kunne ta for seg avgrensede, og i tjenesteytelse 
sammenliknbare sykehusområder i de forskjellige landene, se på forskjeller i 
organisering, samordning og effektivitet mellom disse. Metodologisk vil dette, som 
sammenlikningene i den foreliggende rapporten, by på betydelige problemer, både i 
avgrensning av områder og tjenester.  
 
Hvor mye ressurser som må til, er avhengig av omfanget av en slik kartlegging, både i 
dybde og bredde. Skal det samles inn grunnlagsdata for en bred effektivitetsvurdering i 
alle land, vil det være svært ressurskrevende. Første trekk kan etter hennes mening 
kanskje være å kartlegge situasjonen i Norge bedre, for deretter å vurdere innsamling 
av komparativt materiale i våre naboland. 
 
 
 

                                                        
1 AD-møte: Møteforum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Vurdering av potensialet for nasjonal samordning av kliniske støttetjenester 
Analyser av pasientstrømmer og pasientforløp viser at nær 100 % av pasientforløpene 
går innen den enkelte helseregionen. Tilsvarende tall gjelder for omfanget av kliniske 
støttefunksjoner. Innen laboratorietjenester finnes det allerede for en del sjeldne 
analyser og analyser som krever spesiell kompetanse, en nasjonal samordning. En 
nasjonal samordning av et stort volum av kliniske støttetjenester vil neppe kunne 
omsettes i strukturelle endringer, fordi disse tjenestene, som nevnt ovenfor, er tett 
knyttet opp mot den kliniske virksomheten. Det er verken praktisk eller økonomisk 
ønskelig å arbeide mot en felles organisering av kliniske støttefunksjoner. 
 
Det er betydelig rom for effektivisering og samordning av tjenester innen både 
laboratoriefag og billeddiagnostikk. En ser særlig for seg at utviklingen innen digital 
teknologi og den bioteknologiske utviklingen innen laboratoriefagene i nær framtid vil 
ha avgjørende innvirkning på arbeidsprosessene innen medisinske støttetjenester. 
 
Den største utfordringen nå er imidlertid å vedlikeholde og bygge opp tilstrekkelig 
personellmessig kompetanse innen flere fag. Dette gjelder spesielt radiologi, 
nukleærmedisin og patologi. En del av disse tjenestene er også nært knyttet opp til 
kliniske funksjoner, især de medisinske og kirurgiske akuttfunksjonene, og 
organiseringen kan ikke ses løsrevet fra disse. 
 
Endringer i organiseringen av de kliniske funksjonene vil ha innvirkning på hvordan 
støttefunksjoner organiseres, og vice versa. En del av effektiviseringspotensialet vil 
kunne tas ut gjennom harmonisering av IT-infrastruktur og ikke minst gjennom 
harmonisering av indikasjonsstillinger, metoder og prosedyrer mellom de forskjellige 
institusjonene. Dette gjelder også overfor private tilbydere. Dette vil kunne minske 
nivået av dobbeltundersøkelser, som nå er et utbredt problem. Det vil også kunne 
begrense overforbruket av billeddiagnostiske utredninger, som i tillegg til å være et 
økonomisk og kapasitetsutfordrende problem, også er uheldig av strålehygieniske 
hensyn. 
 
Selv om det ligger noe på siden av oppdraget, er feilbruk av tjenester, og da også 
overforbruk, noe som i høy grad påvirker økonomiske, personellmessige og faglige 
prioriteringer, og derfor kan gjøre tjenesten mindre effektiv.  
 
Effektivitet målt som produktivitet sier lite om innhold og kvalitet i og relevans av 
tjenesten, og innenfor medisinske støttetjenester er dette en høyst betimelig 
problemformulering. 
 
Ulike tilnærminger til oppdraget 
En kan se for seg et arbeidet mot mulige effektiviseringer og samordninger av kliniske 
støttefunksjoner på forskjellige måter. 
 
Den ene er å gå videre ut fra funnene i materialet fra SINTEF-rapporten. Den mest 
hensiktsmessige måten å organisere dette arbeidet på, vil være å sette det ut til en 
uavhengig forsknings-/utredningsinstitusjon som SINTEF eller et konsulentfirma. 
Resultatene fra en slik utredning vil deretter måtte bearbeides i de forskjellige RHF-ene, 
eventuelt nasjonalt. 
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En slik prosess, der en går veien om en utredning av eventuelle forskjeller i effektivitet 
og organisering og samordning av kliniske støttefunksjoner mellom de nordiske land, 
ser vi som lite fruktbar. 
 
Det er påpekt (i intervju med Kalseth) at en slik sammenlikning vil by på betydelige 
metodologiske utfordringer, og derfor vil denne tilnærmingen være lite egnet for å gi 
føringer for videreutvikling av tjenestene i Norge. Det er også usikkert om en ved denne 
tilnærmingen kan trekke robuste konklusjoner som har instrumentell verdi for 
utvikling av tjenesten i Norge. En vil i alle fall, etter at resultatene foreligger, måtte gå 
videre med et arbeid, der en ser på implikasjonene for den norske 
spesialisthelsetjenesten, med de nødvendige organisatoriske prosesser det innebærer. 
Dette vil kreve et omfattende arbeid med begrenset nytteverdi. 
 
En annen tilnærming til det nasjonale oppdraget er å se på effektiviserings- og 
samordningspotensialet innen hver region. En kan da bygge på de omstillingsprosesser 
som allerede foregår i de forskjellige regionale helseforetak, uten å gå veien om en 
nordisk sammenlikning. Fordelen med en slik løsning er at omstilling av 
støttetjenestene allerede inngår eller vil inngå som en integrert del i de 
endringsprosesser som pågår i helseregionene. En innretning av prosjektet etter disse 
linjer vil gi mest tilbake gitt formålet med oppdraget.  
 
Adm. direktørs anbefaling er at arbeidet organiseres i to faser. I første fase foretas en 
kartlegging av hvilke prosesser som allerede er gjennomført i de forskjellige regionene. 
I fase to utarbeides forslag til standardiseringer og strukturelle endringer som kan 
bedre effektiviteten og samordningen innad i regionene. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Arbeidet vil kunne kreve konsulentbistand, avhengig av omfanget av det endelige 
oppdraget. 
 
Medbestemmelse 
Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten – forslag til 
organisering og innretning av det videre arbeid vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 21. august 2012. Drøftingsprotokollen vil 
bli ettersendt. 
 
Oppsummering/anbefaling 
Tilbakemelding fra eier om den foreslåtte plan for løsing av oppdraget forventes å 
foreligge ved styrets behandling av denne saken. Under forutsetning av at det er i 
samsvar med eiers føringer, anbefaler adm. direktør at det nasjonale oppdraget løses 
ved å se på effektiviserings- og samordningspotensialet innen hver region. En kan da 
bygge på de omstillingsprosesser som allerede foregår i de forskjellige regionale 
helseforetak, uten å gå veien om en nordisk sammenlikning.  
 
Fordelen med en slik løsning er at omstilling av støttetjenestene allerede inngår eller vil 
inngå som en integrert del i de endringsprosesser som pågår i helseregionene. 
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Etter adm. direktørs mening vil en innretning av prosjektet etter disse linjer gi mest 
tilbake gitt formålet med oppdraget. 
 
Adm. direktørs anbefaling er at arbeidet organiseres i to faser. I første fase foretas en 
kartlegging av hvilke prosesser som allerede er gjennomført i de forskjellige regionene. 
I fase to utarbeides forslag til standardiseringer og strukturelle endringer som kan 
bedre effektiviteten og samordningen innad i regionene. Organisering og framdriftsplan 
meddelt Helse- og omsorgsdepartementet i brev fra Helse Midt-Norge legges til grunn. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar, under forutsetning av eiers godkjenning, plan for 
oppfyllelse avoppdraget ”Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten” gitt i brev av 11. april 2012 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til de fire regionale helseforetakene, slik det er beskrevet i 
saksframlegget og brev av 29.juni 2012 fra Helse Midt-Norge RHF til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Brev av 11. april 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de fire  

RHF-ene: Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten 

 
Brev av 29. juni 2012 fra Helse Midt-Norge RHF til Helse- og 
omsorgsdepartementet: Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og 
effektivitet i spesialisthelsetjenesten -forslag til organisering og 
innretning av det videre arbeid 
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Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten 

-forslag til organisering og innretning av det videre arbeid 
 
 
Oppdraget 
Helse- og omsorgsdepartementet ba de regionale helseforetakene i brev av 110412 ”at det … i 
egen tilleggsrapport tas inn en vurdering av organiseringen av medisinske støttefunksjoner 
(lab/rtg) i helseforetakene, herunder en redegjørelse for kostnadsnivået til medisinske 
støttefunksjoner, drøfting av potensialet for mer effektiv organisering og konkrete forslag til 
mulige forbedringstiltak”. 
 
En er også bedt om at det under drøftingen av organisering gjøres vurderinger av 
samfunnsmessige konsekvenser for bl.a. pasienter, private aktører og arbeidsplasser. 
 
Det vises i oppdraget til SINTEF rapport A19615 om Spesialisthelsetjenesten i Norden, der det 
oppgis at det ser ut til å være mindre grad av samordning/samarbeid innen kliniske 
støttefunksjoner på tvers av helseforetakene i Norge enn i de andre nordiske landene. 
 
Helse Midt-Norge RHF er bedt om å lede arbeidet. 
 
Opprinnelig frist for arbeidet var satt til 1. juli 1012. I tråd med oppdragsbrevet og i forståelse 
med departementet, vil det før denne dato bli lagt fram en plan for alternative innretninger for 
arbeidet, organisering og tentativ framdrift. 
 
Saken ble behandlet i AD-møtet 23. april 2012. Det er besluttet å organisere arbeidet som et 
prosjekt med deltakelse fra brukere og tillitsvalgte. 
 
 
Innledende arbeid for å konkretisere/avgrense oppdraget 
 

 Gjennomgang av SINTEF rapport A 19615 
 
Rapporten er laget på bestilling fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten. Det 
overordnete målet for rapporten har vært å se på sykehusstruktur, styringsstruktur og lokal 
arbeidsorganisering som mulig forklaring på kostnadsforskjeller mellom landene. Eksplisitt var en 
bedt om å se på  
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Side 2 
 

 om sykehusstrukturen i Norge fører til et høyere ressursforbruk relativt til Sverige, 
Danmark og Finland 

 hvordan relasjonene mellom eier som bestiller og sykehuset som utfører er regulert 
 hvorfor produktiviteten ved finske somatiske sykehus synes å være høyere 

 
Datagrunnlaget for rapporten består av innsamlede spørreskjema, data fra kvalitative intervju og 
eksisterende registerdata. 
I rapportens avslutning pekes det på at ” nye statistiske analyser indikerer at de norske 
sykehusene er like effektive som andre nordiske sykehus gitt sine rammebetingelser” og ”at 
forskjellene i kostnadsnivå synes å være bestemt av landsspesifikke 
produksjonsmuligheter”(s.101). 
Når det gjelder den overordnede organiseringen av spesialisthelsetjenesten finner en det i 
rapporten ”plausibelt at helsesentrenes rolle i Finland bidrar til noe lavere utgifter til 
spesialisthelsetjenester, både gjennom sitt døgntilbud, men og så gjennom innsats både på 
forebyggende helsetjenester og oppfølging av kroniske pasienter”(s. 101)”. Under 
hovedkonklusjonen antas det å ha betydning at ”Norge ser ut til å ha en relativt sett mer 
desentralisert sykehusstruktur med flere sykehus med akuttfunksjoner og fødetilbud sett i forhold 
til innbyggertallet”. 
Samordning av kliniske støttetjenester er ikke berørt i avsluttende diskusjon eller 
hovedkonklusjon. 
   
Opplysningene om mulig mindre grad av samordning/samarbeid innen kliniske støttetjenester på 
tvers av helseforetakene i Norge enn i de andre nordiske landene, kommer frem i rapportens 
kapittel 5.4.4. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse der kontaktpersoner i henholdsvis 
regionene i Danmark, de regionale helseforetakene i Norge, landstingene i Sverige og 
helsedistriktene i Finland, var respondenter.  
 
Ett spørsmål var følgende: Hvis dere har sykehusorganisasjoner bestående av flere sykehus, er 
følgende typer service/støttetjenester samordnet på tvers av sykehusene/institusjonene innenfor 
sykehusorganisasjonen? 
Dette spørsmålet ble ikke besvart av helsedistriktene i Finland, fordi de fleste ikke har 
sykehusgruppeorganisering. For Sverige svarte respondentene at det for kliniske støttetjenester 
var utstrakt samordning mellom sykehusene. I Danmark og Norge ga respondentene uttrykk for 
mindre grad av samordning. 
 
Et annet spørsmål var: Er noen av de følgende typer støttetjenester samordnet på tvers av hele 
regionen/landstinget/sykehusdistriktet? 
Svarene fra de norske respondentene indikerte at det var lite samordning innen ( ) kliniske ( ) 
støttetjenester på tvers av helseforetakene.  
De fleste respondentene fra Finland og Sverige gir uttrykk for at det er utstrakt samarbeid på 
tvers av sykehusene innen landstinget eller helsedistriktet. Dette kan gjenspeile at sykehusene i en 
del län og helsedistrikter ofte er relativt integrerte enheter som kan sammenliknes med måten 
helseforetakene i Norge er organisert på. I rapporten påpekes det imidlertid at ”siden regionene 
i Norge og Danmark er mye større enn landsting og sykehusdistrikter i de to andre 
landene vil svarene gjenspeile helt ulike kontekster”(vår utheving). 
 
I en fotnote er det også vist til Östra Finlands laboratoriecentral som et eksempel på samordning. 
Lenken i fotnoten fører til et finskspråklig nettsted, og er vanskelig tilgjengelig for utfyllende 
informasjon. 
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 Utdypende intervju med rapportansvarlig i SINTEF. 
 
Som en første tilnærming til oppdraget hadde Henrik A. Sandbu den 29. mai intervju med 
forskningssleder Birgitte Kalseth ved SINTEF Institutt teknologi og samfunn, avdeling helse, 
som hadde utført intervjuundersøkelsen i rapporten som danner bakgrunnen for oppdraget fra 
Helse og Omsorgsdepartementet. 
 
Målet for intervjuet var å undersøke hvilke konklusjoner som kunne trekkes fra undersøkelsen, 
og hvilken metodikk en kunne gå videre med for å utrede organisatoriske forskjeller som kunne 
forklare eventuelle variasjoner i effektivitet og samordning. 
 
Dette var en spørreskjemabasert undersøkelse som ble besvart av representanter for regionene i 
Norge og Danmark, landsting i Sverige og sykehusdistrikter i Finland. En hadde ikke ressurser til 
å kartlegge organiseringen av støttefunksjoner i det enkelte land. Spørsmålene ble inkludert for å 
se hvorvidt representantene vurderte angitte aktiviteter som i utstrakt grad samordnet eller ikke. 
Kunne en se et klart mønster i svarene? Det første spørsmålet (spørsmål 2 i skjemaet under) 
fokuserer på samordning av støttefunksjoner innenfor samme organisasjon hvor man har flere 
separate geografiske sykehus (sykehusbegrepet defineres innledningsvis i spørreskjemaet).  Det 
bør bemerkes at kun halvparten av landstingene i Sverige svarte på undersøkelsen. I Finland 
mente en at man ikke har integrerte sykehus og de har derfor ikke svart på det første spørsmålet.    
 
Når en skal tolke svarene som kommer fra landene må en ta hensyn til at en region i Norge og 
Danmark vanligvis er langt større og mer komplekse organisasjoner enn et Landsting i Sverige 
eller et sykehusdistrikt i Finland. Unntaket er noen få store landsting i Sverige (som Västra 
Götaland, Skåne og Stockholm) og Sykehusdistrikt i Finland (spesielt hovedstadsområdet + et 
par til) som kan sammenlignes med en region i befolkningsunderlag.  I mange svenske landsting 
er sykehusvirksomheten organisert mer som et norsk helseforetak. Man har et hovedsykehus (ala 
Sentralsykehus) og kanskje ett eller to akuttsykehus til og mange av disse har sykehus-
overgripende klinikkstruktur (ala mange norske helseforetak). I Finland har over halvparten av 
sykehusdistriktene bare ett akuttsykehus og i ofte bare ett somatisk sykehus i området). I Norge 
består helseforetakene av en rekke institusjoner og fra 2 til 6 akuttsykehus i samme organisasjon.  
 
Til en viss grad vil det pga de organisatorisk ulikhetene være slik at svarene fra Norge og 
Danmark på spørsmål 2 kan sammenlignes med svarene fra Sverige og Finland på spørsmål 3 om 
noen av støttetjenestene er samordnet på tvers av hele regionen. Det vil si at landsting og 
sykehusdistrikt sammenlignes med helseforetak og danske sykehusorganisasjoner.  Men uansett 
bør resultatene ikke overtolkes.  
Svarene på spørsmålene er altså ikke entydige. I Finland har sykehusdistriktene likevel mer 
gjennomgående enn i de andre landene svart at støttetjenester "i utstrakt grad" er samordnet, 
også i de sykehusdistriktene som har flere somatiske akuttsykehus i distriktet. Sverige er vanskelig 
å tolke pga at halvparten av landstingene ikke har svart. I Danmark svarer tre av fem regioner at 
kliniske støttetjenester "i utstrakt grad" er samordnet på tvers av sykehus innen 
sykehusorganisasjonene, en region svarer nei og region hovedstaden svarer blankt fordi de ikke 
hadde tversgående strukturer mellom sykehusene i 2011. Tre regioner i Norge svarer at kliniske 
støttetjenester er samordnet "for noen tjenester" og en region svarer nei. Spørsmålene er besvart 
av enkeltpersoner og vi vet ikke hvor velbegrunnet svarene er.      
 
Kalseth poengterte at undersøkelsen var basert på strukturert spørreskjema med åpning for 
kommentarer. I og med at konteksten for respondentene var forskjellig, har man i rapporten kun 
referert respondentenes svar uten å gå inn på om variasjonene i svarene er uttrykk for reelle 
forskjeller i organisering og samordning av tjenester. 
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1)

    Flere detaljer kommer i spørsmål 8

2)

a Nei

b Nei

c Nei

3)

a Nei

b Nei

c Nei

Spørsmålet ovenfor omhandler den interne organiseringen av tjenester innen større sykehusorganisasjoner (som for eksempel Sykehuset Innlandet), det neste spørsmålet omhandler 

hele regionen

Administrative funksjoner

Kliniske servicefunksjoner (radiologi/laboratorie etc) 

Ja, i utstrakt grad

Ja, i utstrakt grad

Ja, i utstrakt grad

Ja, for noen tjenester

Ja, for noen tjenester

Ja, for noen tjenester

Ja, i utstrakt grad

Ja, i utstrakt grad

Ja, for noen tjenester

Ja, for noen tjenester

Tilleggsinformasjon og kommentarer

Andre servicefunksjoner (matlaging, rengjøring o.l)

Tilleggsinformasjon og kommentarer

 Er noen av de følgende typer støttetjenester samordnet på tvers av hele regionen?

Usikker/uklart spørsmål

Usikker/uklart spørsmål

Andre servicefunksjoner (matlaging, rengjøring o.l) Usikker/uklart spørsmålJa, i utstrakt grad Ja, for noen tjenester

Usikker/uklart spørsmål

Usikker/uklart spørsmål

Usikker/uklart spørsmål

Administrative funksjoner

Kliniske servicefunksjoner (radiologi/laboratorie etc) 

Hvis dere har sykehusorganisasjoner bestående av flere sykehus, er følgende typer av service‐/støttetjenester samordnet 

på tvers av sykehusene/institusjonene innenfor sykehusorganisasjonen                        Merk av med en X for å bekrefte svar

Tilleggsinformasjon og kommentarer

 a. Antall formelle sykehus/sykehusorganisasjoner (sykehus nivå 2):

 b. Antall geografisk adskilte sykehus (nivå 1)

 c. Antall geografisk avgrensede akuttsykehus (nivå 1):

En viktig trend innen den offentlige helsetjenesten i Norden er etablering av større sykehusorganisasjoner, hvor sykehusene 

innen et større geografisk område slås sammen til en felles organisatorisk (og juridisk) enhet.  I vår studie ønsker vi både å 

identifisere den formelle sykehusstrukturen, men også å identifisere den geografiske plasseringen av sykehus innenfor 

regionen/länet. Hvor mange sykehusorganisasjoner og enkeltsykehus finnes innenfor deres region?

 
 
 
På spørsmål om mulighetene for å få svar på underliggende reelle forskjeller i organisering, så 
Kalseth for seg at en kunne ta for seg avgrensete, og i tjenesteytelse sammenliknbare 
sykehusområder, i de forskjellige landene, og se på forskjeller i organisering, samordning og 
effektivitet mellom disse. Metodologisk vil dette, som sammenlikningene i den foreliggende 
rapporten, by på betydelige problemer, både i avgrensning av områder og tjenester. Hvor mye 
ressurser som må til er avhengig av omfanget av en slik kartlegging, både i dybde og bredde. Skal 
det samles inn grunnlagsdata for en bred effektivitetsvurdering i alle land vil det være svært 
ressurskrevende.    
Første trekk kan kanskje være å kartlegge situasjonen i Norge bedre, for deretter å vurdere 
innsamling av komparativt materiale i våre naboland. 
 
 
 
Regionale prosesser i Norge  
 
I flere av RHFene pågår det eller har pågått omstillingsprosesser som også har omfattet en 
gjennomgang av kliniske støttetjenester med tanke på samordning og effektivisering. Samarbeid 
med private aktører inngår som en del av dette arbeidet. 
 
I Helse Sør-Øst foreligger rapport fra Fagrådet for medisinske støttefunksjoner: Framtidig 
organisering av medisinske støttefunksjoner i Helse Sør-Øst, datert 28.3.11. 
 
Helse Vest etablerte gjennom prosjektet HELSE2020 en felles foretaksplan og langtidsplan for 
helseforetaksgruppa. Strategidokumentet ble vedtatt av styret i Helse Vest i styremøte 3. oktober 
2007, jf. styresak 081/07 B Helse 2020 – Strategi for helseregionen. I denne plane lå også en 
gjennomgang av kliniske støttefunksjoner. 
 
Helse Midt-Norge vil, som en del av oppfølgingen av sin Strategi 2020, også se på organiseringen 
av kliniske støttefunksjoner. Dette arbeidet er i startfasen. Parallelt pågår forhandlinger om kjøp 
av private billeddiagnostiske tjenester. 
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Helse Nord gjør en bench-marking av kliniske støttefunksjoner mellom noen av egne 
helseforetak og helseforetak i Helse Midt-Norge. 
 
 
Vurdering av potensialet for nasjonal samordning av kliniske støttetjenester 
 
Analyser av pasientstrømmer og pasientforløp viser at nær 100 % av pasientforløpene går innen 
den enkelte helseregionen. Tilsvarende tall gjelder for omfanget av kliniske støttefunksjoner. 
Innen laboratorietjenester finnes det allerede for en del sjeldne analyser og analyser som krever 
spesiell kompetanse, en nasjonal samordning. En nasjonal samordning av et stort volum av 
kliniske støttetjenester vil neppe kunne omsettes i strukturelle endringer fordi disse tjenestene, 
som nevnt ovenfor, er tett knyttet opp mot den kliniske virksomheten. Etter vår vurdering er det 
verken praktisk eller økonomisk ønskelig å arbeide mot en felles organisering av kliniske 
støttefunksjoner. 
 
Vi tror det er betydelig rom for effektivisering og samordning av tjenester innen både 
laboratoriefag og billeddiagnostikk.  En ser særlig for seg at utviklingen innen digital teknologi og 
den bioteknologiske utviklingen innen laboratoriefagene i nær framtid vil ha avgjørende 
innvirkning på arbeidsprosessene innen medisinske støttetjenester. 
Den største utfordringen nå er imidlertid å vedlikeholde og bygge opp tilstrekkelig 
personellmessig kompetanse innen flere fag. Dette gjelder spesielt radiologi, nukleærmedisin og 
patologi. En del av disse tjenestene er også nært knyttet opp til kliniske funksjoner, især de 
medisinske og kirurgiske akuttfunksjonene, og organiseringen kan ikke ses løsrevet fra disse. 
Endringer i organiseringer av de kliniske funksjonene vil ha innvirkning på hvordan 
støttefunksjoner organiseres, og vice versa.  
 
En del av effektiviseringspotensialet vil kunne tas ut gjennom harmonisering av IT-infrastruktur 
og ikke minst gjennom harmonisering av indikasjonsstillinger, metoder og prosedyrer mellom de 
forskjellige institusjonene. Dette gjelder også overfor private tilbydere. Dette vil kunne minske 
nivået av dobbeltundersøkelser, som nå er et utbredt problem. Det vil også kunne begrense 
overforbruket av billeddiagnostiske utredninger, som i tillegg til å være et økonomisk og 
kapasitetsutfordrende problem, også er uheldig av strålehygieniske hensyn. Selv om det ligger noe 
på siden av oppdraget, er feilbruk av tjenester, og da også overforbruk, noe som i høy grad 
påvirker økonomiske, personellmessige og faglige prioriteringer, og derfor kan gjøre tjenesten 
mindre effektiv. Effektivitet målt som produktivitet sier lite om innhold og kvalitet i og relevans 
av tjenesten, og innenfor medisinske støttetjenester er dette høyst betimelig problemformulering 
 
 
Drøfting av ulike tilnærminger til oppdraget 
 
En kan se for seg et arbeid mot mulige effektiviseringer og samordninger av kliniske 
støttefunksjoner på forskjellige måter. 

 Den ene er å gå videre ut fra funnene i materialet fra SINTEF-rapporten. Den mest 
hensiktsmessige måten å organisere dette arbeidet på, vil være å sette det ut til en 
uavhengig forsknings/utredningsinstitusjon som SINTEF eller et konsulentfirma. 
Resultatene fra en slik utredning vil deretter måtte bearbeides i de forskjellige RHFene, 
eventuelt nasjonalt. 
En slik prosess, der en går veien om en utredning av eventuelle forskjeller i effektivitet og 
organisering og samordning av kliniske støttefunksjoner mellom de nordiske land, ser vi 
som lite fruktbar. 
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Det er påpekt (i intervju med Kalseth) at en slik sammenlikning vil by på betydelige 
metodologiske utfordringer, og vi mener derfor denne tilnærmingen vil være lite egnet for 
å gi føringer for videreutvikling av tjenestene i Norge. 
Det er også usikkert om en ved denne tilnærmingen kan trekke robuste konklusjoner som 
har instrumentell verdi for utvikling av tjenesten i Norge. 
En vil i alle fall, etter at resultatene foreligger, måtte gå videre med et arbeid der en ser på 
implikasjonene for den norske spesialisthelsetjenesten, med de nødvendige 
organisatoriske prosesser det innebærer. 
Etter vår vurdering vil dette kreve et omfattende arbeid med begrenset nytteverdi. 
 

 En annen tilnærming til det nasjonale oppdraget er å se på effektiviserings- og 
samordningspotensialet innen hver region. En kan da bygge på de omstillingsprosesser 
som allerede foregår i de forskjellige regionale helseforetak, uten å gå veien om en nordisk 
sammenlikning. Fordelen med en slik løsning er at omstilling av støttetjenestene allerede 
inngår eller vil inngå som en integrert del i de endringsprosesser som pågår i 
helseregionene.  
Etter vår mening vil en innretning av prosjektet etter disse linjer gi mest tilbake gitt 
formålet med oppdraget, og vi anbefaler denne fremgangsmåten. 
Vår anbefaling er at arbeidet organiseres i to faser. I første fase foretas en kartlegging av 
hvilke prosesser som allerede er gjennomført i de forskjellige regionene. I fase to 
utarbeides forslag til standardiseringer og strukturelle endringer som kan bedre 
effektiviteten og samordningen innad i regionene. 

 
 
 
 
Organisering 
Det er opprettet en styringsgruppe med samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge RHF, Daniel 
Haga, som leder. Medlemmer fra de andre RHFene er eller vil bli utpekt. 
Tillitsvalgte og brukere blir representert i styringsgruppen. 
 
Prosjektgruppen vil ledes av ass. dir. helsefag, forskning, utdanning og innovasjon, Henrik A. 
Sandbu, og bestå av bl.a. representanter fra angjeldende fagområder utpekt av de forskjellige 
RHF. 
 
Fordi oppdraget er gitt som en tilleggsbestilling til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2012, vil 
en formell forankring av innretning og framdrift for prosjektet måtte skje gjennom styrevedtak i 
de respektive RHF. Helse Midt-Norge RHF vil utarbeide forslag til felles styresak der den 
foreslåtte organisering og fremdriftsplan vil bli lagt til grunn, og som vil kunne behandles på 
første aktuelle styremøte over sommeren. 
 
Tidsplan 
 
Utvikling av scenarier for alternativ organisering (denne rapport). 
Spesifisering av oppdrag 
Styrebehandling av prosjektbeskrivelse i de fire RHF 
Kartlegging av regionale prosesser 
Anbefalinger om standardiseringer og strukturelle endringer 
Konsekvensvurderinger 
Foreløpig rapport behandlet i AD-møtet mai 2013 
Styrebehandling i de respektive RHF juni 2013 
Avlevering av rapport til HOD 1.juli 2013 
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Vi ber om tilbakemelding dersom departementet har merknader til den foreslåtte løsning av 
oppdraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Daniel Haga 
Direktør for samhandling 

 
 
 
 
 
Henrik Andreas Sandbu 

 Ass. Direktør for helsefag, 
forskning og utdanning 
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Møtedato: 29. august 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 

    Sakspapirene ettersendes. 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
29. august 2012 - sakspapirer

side 85



 

 
 

Møtedato: 29. august 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2011/37/024   Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 93-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal 

internrevisjon av medisinsk kodepraksis, 

oppfølging av styresak 138-2011 

 
 
Formål/sammendrag 
Det vises til styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av 
medisinsk kodepraksis som ble behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
23. november 2011. Styret vedtok følgende: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis 

tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i Internrevisjonsrapport nr. 
02/2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, i Internrevisjonsrapport nr. 
03/2011 til Helgelandssykehuset HF og i Hovedrapportens kapittel 3.4 blir fulgt opp, 
og orientere styret om status innen utgangen av mai 2012. 

 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at de utfordringene som er omtalt i 

Hovedrapportens kap. 3.5 blir tatt opp med nasjonale helsemyndigheter. 
 
Denne styresaken er en oppfølging av styrets vedtak i punkt 2. Internrevisjonen har 
deltatt i Helse Nord RHFs oppfølging etter styrets behandling av sak 138/2011.  
 
Anbefalingene i styresak 138-2011 er fulgt opp som forutsatt av styret. Oppfølgingen i 
Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset HF framgår av eget vedlegg. Krav til 
videre oppfølging vurderes inkludert i oppdragsdokument 2013 til alle helseforetakene. 
De påpekte utfordringene som krever nasjonale tiltak, vil bli tatt opp med Helse- og 
omsorgsdepartementet høsten 2012. 
 
Medisinsk koding skal foregå med høye krav til etisk standard og må ses i sammenheng 
med Helse Nords overordnede verdigrunnlag kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Forbedringsarbeidet som gjennomføres som resultat av internrevisjonsrapporten 
styrker bevisstheten om riktig koding og bidrar til bedre rutiner og riktig praksis.     
 
Bakgrunn  
Internrevisjonen i Helse Nord RHF gjennomførte i perioden februar til oktober 2011 et 
revisjonsprosjekt om medisinsk kodepraksis.  Prosjektet ble gjennomført i samarbeid 
med internrevisjonen i de andre regionale helseforetakene, som en nasjonal 
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internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetak med somatisk virksomhet, og 
omfattet  
- en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte med oppgaver knyttet til medisinsk 

koding, i alle fire helseforetak 
- en nærmere undersøkelse med dybdeintervjuer og gjennomgang av dokumentasjon 

ved utvalgte helseforetak. I Helse Nord omfattet dette Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF        

 
Internrevisjonens vurdering på nasjonalt nivå var at det er lav risiko for bevisst 
feilkoding med sikte på økonomisk vinning, men at det ikke er tilstrekkelig intern 
styring og kontroll for å oppnå rimelig sikkerhet for korrekt koding. De konkrete 
forbedringsområdene for Helse Nord framgår av styresak 138-2011, jf. vedlegg.  
   
Helse Nord RHFs oppfølging av styrets vedtak i styresak 138-2011  
Det er innhentet informasjon vedrørende de kravene som gjaldt Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF. Vedlagte tabell viser de konkrete 
anbefalinger, og hvordan disse er fulgt opp av helseforetakene.  
 
Hovedrapporten fra Internrevisjonen1

 
 er distribuert til alle helseforetak i Helse Nord.  

Hovedrapporten har også vært tatt opp som sak i Helse Nords DRG-nettverk. Dette er et 
fagnettverk som har som formål å bidra til å kvalitetssikre medisinsk dokumentasjon og 
koding.  
 
Vurdering  
Adm. direktør er tilfreds med Universitetssykehuset Nord-Norge HFs og 
Helgelandssykehuset HFs oppfølging, jf vedlagte tabell, og merker seg at det foreligger 
konkrete planer for videre oppfølging av de forbedringstiltak som ikke fullt ut er 
gjennomført.   
  
Alle helseforetakene i Helse Nord har fått tilsendt den nasjonale rapporten, og de 
spesifikke resultatene for eget helseforetak, med oppfordring om å bruke denne til å 
gjennomgå egen kodepraksis.  I forbindelse med oppdragsdokument for 2013 vil adm. 
direktør vurdere konkrete krav til helseforetakene om forbedring av kodepraksis.  
 
Styresak 138-2011 inneholdt også krav til Helse Nord RHF (vedtakets punkt 3) om å 
følge opp følgende tre utfordringer overfor nasjonale myndigheter: 
- dagens kobling mellom medisinsk koding og utsending av epikriser   
- svak egeninteresse i helseforetakene for kodingen for annet enn økonomi  
- regelverket for medisinsk koding oppleves av mange som skal sette koder som 

vanskelig å forholde seg til  
 
Dette er forhold som oppleves som gjennomgående utfordringer for god kodepraksis. 
Adm. direktør vil ta opp ovennevnte utfordringer i eget brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet høsten 2012. 
 

                                                        
1 Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis 
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Konklusjon 
Internrevisjonens anbefalinger er fulgt opp, slik forutsatt av styret i Helse Nord RHF. 
 
 

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

Styret viser til adm. direktørs redegjørelse og anser oppfølgingen av styrets vedtak i 
styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk 
kodepraksis gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Tabell – oversikt oppfølging ved Universitetssykehuset  

Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF 
 
Utrykte vedlegg:  Styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal  
   internrevisjon av medisinsk kodepraksis 
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Oppfølging av Internrevisjonens anbefalinger i det nasjonale revisjonsprosjektet 
”Medisinsk kodepraksis” 
Nr. Anbefaling Beskrevne tiltak Status  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tilbakemelding med status per 04.07.2012 Helse Nord RHFs 

vurdering  
1. Det bør gjennomføres en dokumentert 

risikovurdering, med utgangspunkt i mål for 
medisinsk kodepraksis, som grunnlag for å 
etablere rutiner og tiltak. 

Risikovurdering av medisinsk kodepraksis pågår 
sommeren 2012. Utkast foreligger, men er p.t. ikke 
behandlet/godkjent. 

Arbeidet er 
gjennomført, men 
behandlingen i 
foretaksledelsen 
gjenstår   

2. Det bør vurderes om organisering og 
rollefordeling i arbeidet med kodesetting, kontroll 
og oppfølging i større grad skal standardiseres for 
å unngå ulik praksis mellom klinikker/avdelinger. 
Slik standardisering bør innebære utarbeidelse av 
felles prosedyrer. 

HF-et viser til beslutning i ledermøtesak 07.12.2010 
om kodekontroller og kodeansvarlig lege i hver 
klinikk/avdeling. Beslutningsnotat er nå gjort 
tilgjengelig i Docmap RL0840. 
Vi ser at ikke alle tiltak/tilnærminger passer i alle 
klinikker – det kreves litt «lokale tilpasninger», men 
alle klinikker gjennomfører nå strukturerte tiltak for å 
oppnå god kodekvalitet. 

Gjennomført 
 

3. Det bør gis regelmessige tilbakemeldinger på 
egen kodepraksis til alle som koder, for eksempel 
ved avdelingsvise møter kombinert med 
tilbakemelding til den enkelte. Dette vil bidra til 
en hensiktsmessig læringssløyfe. 

Ivaretas i henhold til beskrevne rutiner for den enkelte 
epikrise (ledermøtesak desember 2010) og generelt 
gjennom ulike orienteringer/kurs. 

Gjennomført 
 

4. I forbindelse med ytterligere satsing på opplæring 
bør det legges vekt på medisinskfaglige aspekter 
som motivasjon ved koding. Etter en tid bør det 
gjennomføres en evaluering av om 
opplæringstiltakene har gitt den ønskede effekt i 
form av bedre kodekvalitet. 

En rekke opplæringstilbud finnes og benyttes. 
Ledergruppen vedtok 31.05.2011 at alle leger i 
somatisk virksomhet skal gjennomføre årlig, obliga-
torisk e-læringskurs og selvtest. Gjennomføringen skal 
dokumenteres. Klinikkene er ansvarlig for at dette 
gjennomføres. Fra foretaksledelsen følges det opp at 
klinikkene jobber systematisk og godt med koding, i 
henhold til det vi har av felles prosedyrer, og de planer 
de nå selv utarbeider. 
Foretaket benytter en rekke indikatorer for 
rutinemessig å måle utvikling i kodekvalitet. 
Indikatorene viser utvikling i ønsket retning for 
områder med identifisert forbedringspotensial. 

Gjennomført 
 
 

5. Denne rapporten bør gjennomgås i sin helhet med 
sikte på å identifisere ytterligere forbedringstiltak. 

Ledermøtet har behandlet oppfølging av rapporten og 
oppfordret klinikkene til å gjennomgå den ytterligere. 

Gjennomført 
 

 
Helgelandssykehuset HF Tilbakemelding med status per 01.07.2012  

1. Det bør gjennomføres en dokumentert 
risikovurdering, med utgangspunkt i mål for 
medisinsk kodepraksis, som grunnlag for å etablere 
rutiner og tiltak. 

Risikoanalyse av medisinsk kodepraksis er utarbeidet. 
Analysen skal behandles i ledergruppemøte aug/sept 
2012. 

Arbeidet er 
gjennomført, men 
behandlingen i 
foretaksledelsen 
gjenstår  

2. Det bør gis regelmessige tilbakemeldinger på egen 
kodepraksis til alle som koder, for eksempel ved 
avdelingsvise møter kombinert med tilbakemelding 
til den enkelte. Dette vil bidra til en hensiktsmessig 
læringssløyfe. 

Det gis direkte tilbakemeldinger i henhold til vedtatt 
prosedyre og generell informasjon i forbindelse med 
ulike opplæringstiltak. 

Gjennomført 
  

3. Foretaket bør vurdere å gjøre frittstående revisjoner 
eller sammenligninger for å undersøke kvaliteten i 
den medisinske kodingen. 

Det er et mål å gjennomføre internrevisjon av 
medisinsk koding, men foreløpig har vi ikke 
ressurser/kapasitet til dette. Dette vil bli løpende 
vurdert. 

Vurdert, ikke 
iverksatt. 

4. Foretaket bør vurdere ytterligere opplæring også for 
andre grupper enn leger. 

Muligheten for å tilby alle kodekontrollere Nirvacos 
grunnkurs (fortrinnsvis i løpet av høsten 2012) 
vurderes nå. Saken tas opp i ledergruppen 2.-3.juli 
2012. 

 Gjennomført 
  

5. I forbindelse med ytterligere satsing på opplæring 
bør det etter en tid gjennomføres en evaluering av 
om tiltakene har gitt den ønskede effekt i form av 
bedre kodekvalitet. I opplæringen bør motivasjon 
og de medisinskfaglige aspektene ved koding 
vektlegges. 

Å måle utvikling av kodekvalitet er krevende. Mulige 
måleparametre er definert ifm risikoanalyse og blir 
fulgt opp i forlengelsen av dette arbeidet. 

I arbeid. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-59/012  diverse     Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012 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. Produktivitet og kostnadsnivå i spesialisthelsetjenesten – utvikling av felles 

indikatorer for regionale helseforetak 
4. Felles regional utredning for å fremme innovasjon og innovative løsninger i 

spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser 
5. Medarbeiderundersøkelse i Helse Nord 
6. Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av konseptfasen 
7. Organisering av ortopediske hjelpemidler og høreapparater, utredning 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 14. 
8. Pasientsikkerhetskulturmålingen, status og videre fremdrift 
9. Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-59/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-59/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Irene Skiri, 75 51 29 00   Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/3 Produktivitet og kostnadsnivå i 

spesialisthelsetjenesten – utvikling av felles 

indikatorer for regionale helseforetak 

 
 
Bakgrunn  
De fire regionale helseforetakene har utarbeidet et konsept for å etablere et felles sett 
av indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet for ulike tjenesteområder. Et felles 
indikatorsett skal bidra til å rette oppmerksomhet mot effektiviseringsarbeid og styrke 
grunnlaget for ledelsesmessig oppfølging og styring.  
 
Det tas sikte på at dette konseptet skal prøves ut for et utvalg av helseforetak våren 
2013. Arbeidet er utført i regi av nettverket for økonomistyring som ledes av Helse 
Midt-Norge RHF. Den vedlagte rapporten ble 25. juni 2012 oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), med forbehold om RHF-styrenes behandling. I denne 
saken gjøres det kort rede for innholdet i rapporten, samt arbeidet som har ledet fram 
til denne. 
    
Våren 2010 initierte HOD gjennom foretaksmøtet i januar samt i brev av 7. april 2010 et 
arbeid for å etablere indikatorer for “intern effektivitet i sykehusene”. HOD ba i første 
omgang om en beskrivelse av ”effektiviseringsarbeidet (intern effektivitet i sykehus) i de 
fire regionene og dette arbeidets plass i de overordnede strategiprosessene”. 
 
RHF-ene leverte i oktober 2010 rapporten ”Intern effektivitet i sykehus - beskrivelse av 
pågående arbeid og forslag til tiltak”. Rapporten ga en beskrivelse av 
effektiviseringsarbeidet i de fire regionale helseforetakene og forslag til tiltak på dette 
området. Rapporten oppsummerte i sammendraget blant annet med følgende: 
 
“Indikatorer for årlig rapportering bør bygge på variabler som er entydig definert og på 
data som er kvalitetssikret. Etter vår vurdering er det på nasjonal basis kun indikatorer i 
SAMDATA som per dato tilfredsstiller de kravene som må stilles, dersom vi skal tilstrebe 
indikatorer med lavest mulig usikkerhet og høyest mulig legitimitet.”  
 
Den første rapporten la stor vekt på god kvalitet og sammenlignbarhet i datagrunnlaget 
for felles indikatorer, og viste samtidig til Helsedirektoratets publisering av denne 
typen indikatorer (SAMDATA).  
 
I foretaksmøtet mellom HOD og de respektive regionale helseforetakene i januar 2011 
ble blant annet følgende protokollert: 
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”Foretaksmøtet viste til at rapporten vil danne grunnlag for det videre arbeidet for å 
fremme forbedringer i effektivitet og produktivitet i spesialisthelsetjenesten.  

 
• Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF gjennom kompetansenettverket arbeide videre 

med å utarbeide indikatorer for produktivitet og effektivitet med utgangspunkt i 
rapporten.” 

 
Med dette utgangspunktet har en felles prosjektgruppe med representasjon fra alle de 
fire RHF-ene i 2011 og 2012 arbeidet videre med et konsept for felles

 

 indikatorer. I 
samråd med Helse- og omsorgsdepartementet ble fristen for å rapportere forlenget, og i 
protokollen fra foretaksmøte i januar 2012 er videreføringen av arbeidet formulert slik:  

”Foretaksmøtet viste til føringer og krav til arbeid med produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten og til rapportering på arbeidet ved 2. tertialsoppfølgingsmøtet 
2011. Resultatet fra arbeidet med indikatorsett og analyser av produktivitetsforskjeller vil 
bli vurdert med sikte på publisering første gang i 2013 og videre som årlige publiseringer. 
 
- Foretaksmøtet forutsatte at Helse Nord RHF bidrar til at rapporten fra arbeidet 
ferdigstilles og oversendes departementet innen 1. juli 2012.” 
 
AD-møtet1

 

 behandlet forslaget til rapport i møte, den 11. juni 2012 og vedtok å gå inn 
for det foreslåtte konseptet med noen mindre justeringer. Forut for AD-møtets 
behandling hadde felles RHF-direktørmøter både for økonomi, fag og HR hatt rapporten 
til behandling. Den vedlagte rapporten ble oversendt HOD 25. juni 2012 med forbehold 
om RHF-styrenes behandling.  

Konseptet 
Rapporten beskriver et konsept og en plan for å etablere et felles sett med indikatorer 
for helseforetak i de fire regionene. “Intern effektivitet” er avgrenset til å omhandle 
indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet

• Indikatorer og støtteindikatorer utarbeides for de ulike tjenesteområdene, på 
helseforetaksnivå. 

, samt støtteindikatorer som kan gi økt 
forståelse for forskjeller med hensyn til kostnadsnivå eller produktivitet. Kort 
oppsummert har konseptet følgende hovedelementer: 

• Indikatorene skal rettes inn mot lederes behov for å “følge med” og for å “følge opp”.  
• Indikatorsettet baserer seg på så ferske tall som mulig, utarbeides så snart tall for 

året foreligger (medio mars). 
• Utarbeiding av indikatorer samordnes med Helsedirektoratets Samdata-arbeid for å 

minimere avvik. 
 
Indikatorer og støtteindikatorer skal på sikt utarbeides for følgende tjenesteområder:  
• Somatiske tjenester 
• Lab/røntgen 
• Psykisk helsevern for voksne – sykehustjenester 
• Psykisk helsevern for voksne – Distriktspsykiatriske Sentre 
• Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 
                                                        
1 AD-møte: Møteforum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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• TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Ambulanse 
• Pasienttransport   
  
Å etablere et felles sett av indikatorer med god kvalitet, for alle tjenesteområder, er 
et utviklingsarbeid

 

. Det videre arbeidet er derfor planlagt med en trinnvis 
gjennomføring. Første trinn er å fullføre spesifikasjoner og gjennomgå prosedyrer for 
utarbeiding av indikatorene. Dette arbeidet er planlagt gjennomført høsten 2012.  

Neste trinn vil være en konkret pilotutprøving som er tenkt gjort våren 2013. 
Pilotutprøvingen vil omfatte alle tjenesteområder, men indikatorer og støtteindikatorer 
vil kun bli komplett for et utvalg av tjenesteområdene. Pilotutprøvingen er også 
avgrenset til å omfatte inntil til to helseforetak pr. region (kan eventuelt fravikes for 
Helse Sør-Øst). Det siste vil gi rom for en tett og løpende kontakt mellom de ulike 
deltagerne fra RHF-nivå og HF-nivå.  
 
I neste runde vil indikatorsettet bli mer komplett med hensyn til tjenesteområder, og 
alle helseforetak skal være med.  
 
Det er et mål at helseforetakene ikke skal påføres vesentlig merarbeid. I en oppstarts- 
og utprøvingsfase må likevel noe arbeid påregnes i forbindelse med uttrekk og 
tilrettelegging av data. Helsedirektoratet/Samdata og SSB konsulteres spesielt, når 
prinsipper for kostnadsfordeling skal utarbeides. 
 
Vurdering 
En vellykket gjennomføring av det foreslåtte konseptet vil gi helseforetakene et større 
eierskap til indikatorer på kostnadsnivå og produktivitet. Konseptet gir mulighet for en 
raskere tilgang til indikatorer som tidsmessig er bedre tilpasset helseforetakenes plan- 
og budsjettarbeid. Usikkerheten i konseptet ivaretas ved at dette defineres som et 
utviklingsarbeid med mulighet for korrigering og justering underveis mot en mer 
endelig løsning.   
   
Adm. direktørs oppsummering/anbefaling 
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de fire regionale helseforetakene om å 
utarbeide den vedlagte rapporten. De regionale helseforetakene og helseforetakene vil 
være tjent med å etablere et felles sett av indikatorer med god kvalitet. Det foreslåtte 
konseptet vil gi nye indikatorer for produktivitet spesielt (basert på årsverkstall fra 
egne lønns- og personalkuber), det vil gi raskere tilgang til styringsdata, og det vil gi HF-
ene og RHF-ene et større innsyn i og eierskap til denne typen indikatorer.  
 
Sammen med de øvrige regionale helseforetak ønsker arbeidet videreført, basert på 
konseptet beskrevet i rapporten. Adm. direktør tilrår derfor styret i Helse Nord RHF til 
å ta denne saken til orientering. 
 
 
Vedlegg:  Rapporten Felles sett av indikatorer for regionale helseforetak:  
  Produktivitet og kostnadsnivå i spesialisthelsetjenesten 
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Indikatorer intern effektivitet i spesialisthelsetjenesten

1

Prosjektrapport

Felles sett av indikatorer for regionale helseforetak:
Produktivitet og kostnadsnivå i spesialisthelsetjenesten

Versjon 2.0

Dokumenthåndtering
Organisatorisk nivå Behandling Dato Versjon
Prosjektgruppen Ferdigstillelse av rapport og oversendelse 15.05.2012 1.0
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Regionalt 
økonomidirektørmøte

Kvalitetssikring og godkjennelse for oversendelse 24.05.2012 1.0

AD møte Kvalitetssikring og godkjennelse for oversendelse 11.06.2012 1.0
Helsedepartementet Sendt til videre behandling innen 01.07.2012 2.0
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2
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Indikatorer intern effektivitet i spesialisthelsetjenesten

3

1. Oppdrag og organisering av arbeidet

Denne rapporten er et svar fra RHF’ene på Helsedepartementets oppdrag om å komme med forslag til et 
felles nasjonalt sett av indikatorer for produktivitet og effektivitet. 

På oppdrag fra Helsedepartmentet (HOD) leverte RHF’ene i oktober 2010 rapporten ”Intern effektivitet i 
sykehus - beskrivelse av pågående arbeid og forslag til tiltak”. Rapporten ga (1) en beskrivelse av 
effektiviseringsarbeidet i de fire regionale helseforetakene og (2) forslag til tiltak på dette området. 
Rapporten oppsummerte i sammendraget blant annet med følgende:

“Indikatorer for årlig rapportering bør bygge på variabler som er entydig definert og på data som er 
kvalitetssikret. Etter vår vurdering er det på nasjonal basis kun indikatorer i SAMDATA som per dato 
tilfredsstiller de kravene som må stilles, dersom vi skal tilstrebe indikatorer med lavest mulig usikkerhet 
og høyest mulig legitimitet.”

“Generelt er det vår oppfatning at det er mer hensiktsmessig å benytte indikatorer for løpende oppfølging 
mellom RHF og HF, enn mellom RHF og HOD. Det begrunner vi med at tilfredsstillende data er lettere å 
etablere innen et RHF enn på tvers av RHF og at det er mindre risiko for uønskede sideeffekter fordi det 
er korte avstander ledelses- og organisasjonsmessig. “

I foretaksmøtet mellom HOD og Helse Midt-Norge RHF (tilsvarende for de øvrige regionale 
helseforetakene) 25. januar 2011 ble følgende protokollert:

”Foretaksmøtet viste til at rapporten vil danne grunnlag for det videre arbeidet for å fremme forbedringer 
i effektivitet og produktivitet i spesialisthelsetjenesten. 

• Foretaksmøtet ba Helse Midt-Norge RHF gjennom kompetansenettverket arbeide videre med å 
utarbeide indikatorer for produktivitet og effektivitet med utgangspunkt i rapporten.

• Foretaksmøtet ba om videreføring av arbeidet for å bedre intern effektivitet ved hjelp av 
standardisering av arbeidsprosesser, med sikte på læring på tvers av de regionale 
helseforetakene. Det skal rapporteres på arbeidet til oppfølgingsmøtet pr 2. tertial 2011.”

Oppdraget knyttet til det første kulepunktet ble videreført til det felles regionale nettverket for 
økonomistyring, som valgte å etablere en felles prosjektgruppe med representasjon fra alle de regionale 
helseforetakene. Prosjektet har hatt følgende deltakere;

• Lars Rønning (Helse Sør-Øst RHF)
• Anne May Sønstabø (Helse Vest RHF)
• Jørn Stemland (Helse Nord RHF) – fratrådt 30.09.2011
• Erik Skjemstad (Helse Nord RHF) – tiltrådt 01.10.2011
• Kirsti Freibu (Helse Nord RHF – tiltrådte 09.03.2012)
• Vidar Halsteinli (Helse Midt-Norge RHF) - leder

Prosjektgruppen har løpende rapportert til det felles regionale nettverket for økonomistyring om fremdrift 
i prosjektet, og i desember 2011 ble et utkast til rapport lagt frem for AD-møtet. AD-møtet ønsket en 
bedre intern forankring av forslagene, samt ytterligere konkretiseringer av det foreslåtte konseptet. I 
samråd med Helsedepartementet ble derfor fristen for å rapportere forlenget, og i foretaksprotokollen fra 
januar er videreføringen av arbeidet i 2012 formulert slik: 
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”Foretaksmøtet viste til føringer og krav til arbeid med produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten og til rapportering på arbeidet ved 2. tertialsoppfølgingsmøtet 2011. Resultatet fra 
arbeidet med indikatorsett og analyser av produktivitetsforskjeller vil bli vurdert med sikte på publisering 
første gang i 2013 og videre som årlige publiseringer.

- Foretaksmøtet forutsatte at Helse Midt-Norge RHF bidrar til at rapporten fra arbeidet ferdigstilles og 
oversendes departementet innen 1. juli 2012.”

Følgende heldagsmøter har vært avholdt:

• 6. juni på Gardermoen
• 23. august på Stjørdal
• 13.-14. februar i Stavanger
• 9. mars på Gardermoen

I tillegg har det vært avholdt syv telefonmøter.

Denne rapporten beskriver prosjektgruppens forslag til oppfølging av arbeidet med ”å utarbeide 
indikatorer for produktivitet og effektivitet”. Rapporten beskriver et konsept og en plan for å etablere et 
felles sett med indikatorer for helseforetak i de fire regionale helseforetakene.  

Helsedepartementet har kommet med en tilleggsbestilling (jfr. brev datert 11. april 2012) hvor RHF’ene 
ble bedt om å vurdere organisering av medisinske støttefunksjoner (lab/røntgen) i helseforetakene spesielt.
I brevet åpnes det for at dette kan gjøres ved å avlevere en egen tilleggsrapport og RHF’ene har funnet det 
mest hensiktsmessig med en slik løsning.  

2. Prosjektgruppens forståelse og avgrensning av oppdraget

Indikatorene skal utarbeides på helseforetaksnivå, og utgangspunktet er den inndeling som 
helseforetakene i dag gjør i forbindelse med årlig rapportering av funksjonsområder til SSB. Denne 
rapporteringen baserer seg på det som benevnes som funksjonskontoplan. Prosjektgruppen har valgt å 
avgrense “intern effektivitet” til å omhandle indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet, samt 
støtteindikatorer som kan gi økt forståelse for forskjeller mht. kostnadsnivå eller produktivitet. Det 
innebærer at kvalitetsdimensjon er utelatt i denne sammenhengen. Det er viktig at antall støtteindikatorer 
ikke bør bli for mange.

Prosjektgruppen oppfatter dette som et gradvis utviklingsarbeid. Det innebærer at første trinn vil være å 
definere konsept, prinsipper og indikatorer, mens neste trinn vil være et konkret pilotprosjekt våren 2013
som en første utprøving, basert på et utvalg av tjenesteområdene og muligens også for et utvalg av 
helseforetakene. I den videre prosessen vil indikatorsettet kunne bli gradvis mer komplett både mht. 
helseforetak, tjenesteområder og indikatorer. 

Prosjektgruppen har videre vært opptatt av å samordne indikatorarbeidet med aktører som Norsk 
Pasientregister (NPR) og Avdeling for økonomi og analyse i Helsedirektoratet. Sistnevnte er ansvarlig for 
de årlige Samdata-rapportene. Det er viktig å bygge videre på innarbeidede definisjoner og begreper, samt 
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å spille på kompetansen i Helsedirektoratet. Det er et mål å forhindre at det etableres parallelle løp og 
dobbeltarbeid.

Prosjektgruppen har videre lagt til grunn at;

• konseptet skal være felles for alle fire RHF og det skal romme alle tjenesteområder
• tallgrunnlaget skal i størst mulig grad kunne hentes ut ved hjelp av automatiserte rutiner og ikke 

medføre noen økt rapporteringsbelasting for helseforetakene
• tallgrunnlaget må basere seg på nasjonale definisjoner innen aktivitet, HR og økonomi
• grunnlagstall innen økonomi, HR og aktivitet må avstemmes med ordinær rapportering slik at det 

ikke knyttes usikkerhet til datakvaliteten og slik at resultatene for kostnadsnivå og produktivitet 
direkte kan kobles til resultater fra ordinær rapportering innen økonomi, aktivitet og HR

• rapporten skal eksemplifisere indikatorer og støtteindikatorer

3. En overordnet beskrivelse av konseptet

RHF’ene benytter hver for seg et bredt sett av indikatorer relatert til kostnadsnivå og produktivitet. Disse 
indikatorene er tilpasset de enkelte RHF sine behov for støtte til ledelse og styring, og utarbeides for 
generelt å skaffe til veie et sett av sammenlikningsdata for helseforetakene innen det enkelte RHF. 
RHF’enes behov er i praksis ulike, men det er også mye som er felles. Et felles sett av indikatorer for alle 
fire RHF vil gi muligheter for et enda bredere sammenlikningsgrunnlag for helseforetakene. Det er et mål 
at indikatorene skal kunne understøtte lederes behov for å “følge med” og for å “følge opp”. 

Konseptet bygger på følgende hovedprinsipp for kostnader:

• helseforetakenes regnskap, fordelt på organisasjonssteder, tilordnes funksjoner (i hht SSB’s 
justerte funksjonskontoplan) – heretter også kalt tjenesteområder.

• alle felleskostnader (dvs. ikke direkte henførbare kostnader) fordeles på tjenesteområder
• kostnader per tjenesteområde sammenholdes med tilhørende aktivitet, men det korrigeres for 

kostnader som ikke direkte eller indirekte er relevant å relatere til den målte aktiviteten. Det siste 
innebærer at de kostnadene som sammenholdes med aktivitet, vil kunne avvike fra de 
regnskapsmessig fordelte kostnadene jfr første kulepunkt.

Konseptet bygger på følgende hovedprinsipp for månedsverk:

• helseforetakenes månedsverktall fra lønns- og personalkubene tilordnes tjenesteområder (i hht 
SSB’s justerte funksjonskontoplan)

• alt fellespersonell (alt personell som ikke direkte kan henføres til et tjenesteområde) fordeles iht 
generelle prinsipp for fordeling (vist senere i rapporten)

• månedsverk per tjenesteområde sammenholdes med aktivitet, men med nødvendige korreksjoner
for de månedsverk som ikke direkte eller indirekte er relevant å relatere til den målte aktiviteten

Konseptet bygger på følgende hovedprinsipp for aktivitet:

• aktivitetmålet innen det enkelte tjenesteområde “styrer” hvilke kostnader og ressurser som skal ta med 
og hvilke som ikke er relevante å ta med
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• Det er kun aktivitet knyttet til foretakenes egen virksomhet som skal tas med.
• Det korrigeres ikke for tekniske endringer i aktivitetstallene, for eksempel endringer i vekter og logikk 

i DRG systemet.

Basert på disse hovedprinsippene, utarbeides det indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet, mens 
støtteindikatorer skal kunne kaste lys over hvorfor det er forskjeller mellom helseforetak og forklare 
utvikling. Kostnadsnivå og produktivitet skal beregnes for alle tjenesteområder. Støtteindikatorene 
utarbeides spesifikt for det enkelte tjenesteområde

Konseptet baserer seg videre på at

• indikatorene utarbeides i første omgang årlig, med så oppdaterte tall som mulig (og dermed ikke 
nødvendigvis offisielle). Indikatorene utarbeides så snart regnskapstall, månedsverktall og 
aktivitetstall for året foreligger, tentativt medio mars.

• I den grad det er overlapp med indikatorer som publiseres i de årlige Samdata-rapportene, 
samordnes tilrettelegging av data med Helsedirektoratet slik at eventuelle forskjeller minimeres .

På hvilken måte resultater skal formidles, avklares som en del av det videre arbeidet. Det er imidlertid 
viktig at informasjon om definisjoner og prinsipper formidles sammen med resultatene.

Ut fra dette kan indikatorsettet basert på ferske tall oppfattes som intern styringsinformasjon, mens 
Helsedirektoratets Samdata-rapport basert på offisielle tall, representerer den offisielle statistikken for 
spesialisthelsetjenesten.  

4. Tjenesteområder og et første forslag til indikatorer

Indikatorer for de enkelte tjenesteområdene skal ta utgangspunkt i data slik de rapporteres i henhold til 
funksjonsinndelingen i dagens funksjonsrapportering til SSB.  Som tabellen nedenfor viser, velger vi å slå 
sammen funksjon 620 og 630 i vår inndeling i tjenesteområder. Dette fordi det i praksis er svært krevende 
å skille ut rehabiliteringkostnader og bemanning fra ulike avdelingers regnskap og lønns- og 
personaldatabase. 

Tabell 1:
Funksjoner i SSB-
rapportering og 
tjenesteområder for 
indikatorer 

Vi foreslår i utgangspunktet å skille ut funksjon 635 i laboratorie og røntgen, samt å opprettholde skillet
mellom DPS (funksjon 642) og sykehus i VOP (funksjon 641). Begrunnelsen er at det er et spesielt

Funksjon/SSB Tjenestområde Utprøving i pilot
600 Ambulanse Ambulanse Kun kostander
606 Pasientransport Pasienttransport Kun kostnader
620 Somatiske tjenester
630 Somatisk habilitering og rehabilitering
635 Lab/røntgen Lab/røntgen Kun kostnader
641 VOP - Psykisk helsevern voksne; sykehus VOP - Sykehus Komplett
642 VOP - Psykisk helsevern voksne; DPS VOP - DPS Komplett
651 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge BUP Kun kostnader
681 RUS - Tverrfaglig spesialisert behandling TSB Kun kostnader

Somatiske tjenester Komplett
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ledelsesmessig fokus på dette. Disse to “skillene” kan imidlertid være utfordrende i praksis og piloten vil 
gi kunnskap om denne inndelingen er hensiktsmessig å opprettholde.

Med tanke på pilotutprøving: Ambulanse, pasienttransport, lab/røntgen og TSB er i første omgang bare 
inkludert i kostnadsdelen. Grunnen til dette er at datagrunnlaget for aktivitet må utredes nærmere. BUP er 
primært holdt utenfor for at utprøvingen i piloten skal ha et håndterbart omfang.

Nedenfor kommenterer vi kort mulige indikatorer og støtteindikatorer for de ulike tjenesteområdene. Men 
først gjør vi rede for noen felles utfordringer som gjelder alle tjenesteområder. 

Fordeling av felleskostnader og fellesbemanning

Ulik praktisering av fordeling av felleskostnader og fellesbemanning ut på de enkelte funksjonene, vil 
påvirke resultatene i produktivitetsanalysene. Dette kan tenkes å gjelde 

- Sentral administrativ ledelse
- IKT kostnader
- Vaskeritjenester
- Kjøkkentjenester
- Regnskapstjenester
- Vikarpool
- m.m.

Dette blir i HFenes regnskapsføring løst på ulike måter, f.eks. gjennom sentral føring av felleskostnader, 
internfakturering av felleskostnader, utskilling av fellesfunksjoner i egne selskaper m.m. I forhold til 
reglene for gjeldende funksjonskontoplan i Kostra, skal alle fellesfunksjoner og felleskostnader fordeles ut 
på den enkelte fagfunksjon (ambulanse, pasienttransport, somatiske tjenester osv). I og med at HFene i 
utgangspunktet har ført disse kostnadene ulikt, vil det ikke umiddelbart være like enkelt å identifisere 
hvordan disse kostnadene fordeler seg ut på den enkelte Kostrafunksjon. 

Noe som sannsynligvis er enda mindre konsistent behandlet er fordelingen av årsverkene knyttet til 
produksjonen av fellestjenestene. Det som vil være viktig i denne sammenheng er at de årsverkene som 
kan knyttes til produksjon av de tjenestene kostnadene på de ulike funksjonene, må knyttes opp mot 
samme funksjon. Konkret foreslås det at en benytter samme fordelingsmatrise som kostnadene blir fordelt 
etter slik at det blir samsvar mellom fordelingen av kostnader og fordelingen av månedsverk. 

Tilordning av regnskapsdata til tjenesteområder og dernest en restkategori slik at helheten ivaretas

For å avstemme datagrunnlaget for aktivitet, kostnader og bemanning med ordinær rapportering settes det 
opp en “restkategori” som viser differansen mellom ordinær rapportering og summen av alle 
funksjonsregnskapene. Denne restkategorien må forklares.

Spesifisere kostnadsarter som skal håndteres særskilt (f eks pensjon og kapital).
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Ikke alle kostnadsarter skal nødvendigvis være med når kostnad per aktivitet skal beregnes. Endelige 
spesifikasjoner må avklares gjennom pilotutprøvingen våren 2013. I Samdata er imidlertid totale 
driftskostnader definert som følger:

Totale kostnader kostnader ført under konto 4-7 i helseforetakenes kontoplan og de private institusjonenes 
konverterte kontoplan, med fradrag for salg til helseforetak i samme region / intern handel (for eksempel
blodprodukter). Inntekter fra intern handel spesifiseres spesielt fra HF-ene i tilleggsskjema som leveres 
sammen med regnskapstall. Det legges til grunn at inntektene speiler kostnadene i HF-et. Følgende 
kostnadsarter trekkes ut av kostnadsgrunnlaget;

• Av- og nedskrivning (konto 60)
• Kostnader til leie av lokaler (konto 630)
• Tap og lignende (konto 78)
• Pensjonskostnader (konto 541/542)
• Arbeidsgiveravgift (konto 540)

Finansregnskap, ekstraordinære inntekter og kostnader, årsresultat samt overføringer og disponeringer ført 
under kontogruppe 8 inkluderes ikke i begrepet totale driftskostnader.

Denne definisjonen vil danne utgangspunktet for pilotutprøvingen. 

Trekke ut kostnader knyttet til ekstern virksomhet

Kostnader knyttet til ekstern virksomhet skal i prinsippet holdes utfor når kostnad per aktivitet skal 
fastsettes. Endelige spesifikasjoner må avklares gjennom pilotutprøvingen våren 2013. I Samdata er 
imidlertid dette håndtert på følgende måte: 

HF-regnskapene legges til grunn for beregningene. Kostnadsgrunnlaget avgrenses til å gjelde 
pasientbehandling, dvs. at følgende kostnader holdes utenfor:

• Driftstilskudd og kjøp av pasientbehandling fra private aktører og andre HF/RHF (jfr 
spesifiseringer i tilleggsskjema).

• Poliklinisk behandling som ikke genererer ISF-refusjon (lab/røntgen + psykisk helsevern)
• Pasientskadeerstatning
• Annen ikke pasientrelatert virksomhet
• Ekstern virksomhet (nettokostnad)

o Spesifiseres av HF-ene i tilleggsskjema, eksempelvis
§ Forskning og utvikling/ undervisning
§ TNF-hemmere og lignende som ikke gjelder inneliggende pasienter
§ Administrasjon av behandlingshjelpemidler
§ Tilskudd, f eks til kommunalt samarbeid og lignende

Pilotutprøvingen vil utrede dette i nærmere detalj. I tillegg må det avklares hvordan kostnader til felleseide 
selskaper, som for eksempel Luftambulansetjensten ANS og Pasientreiser ANS, skal håndteres.

Definere netto månedsverk på en slik måte at data blir sammenliknbare på tvers av RHF og HF 
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Månedsverk skal benyttes til å lage indikatorer for arbeidsproduktivitet. Det er følgelig et ønske å kunne 
hente ut netto månedsverk for ulike tjenesteområder. Netto månedsverk fremkommer ved å ta brutto 
månedsverk og trekke fra sykefravær, ferie og permisjon, samt inkludere innleie. Det er imidlertid en 
utfordring å kunne utføre dette på en lik måte i alle helseforetak, på tvers av RHF’ene. Hvorvidt det er 
mulig å etablere tilfredsstillende data for netto månedsverk, må avklares gjennom pilotutprøvingen. 

Nedenfor følger noen korte kommentarer om situasjonen og utfordringene i hvert RHF. 

Helse Vest:

Helse Vest har tilgjengelige data for netto månedsverk pr. kostnadssted. Ut fra dette kan en bygge 
relasjoner slik at en kan trekke ut netto månedsverk pr. funksjon. I Helse Vest inngår følgende lønnstyper i 
beregningen av netto månedsverk:

• Fast ansatt
• Engasjement
• Bistillinger
• Overtid (fra timeliste) pga. ekstra innsats
• Timelønn/merarbeid (fra timeliste) pga. ekstrainnsats
• UTA-tid leger
• Innleid arbeidskraft

Innleie utgjør en ikke-ubetydelig andel av ressursinnsatsen i de ulike helseforetakene. Graden av innleie er 
også ulikt fordelt både mellom fagområder, og også mellom de ulike foretakene. For analyseformål er det 
derfor viktig å inkludere de innleide ressursene på lik linje som foretakenes egne ansatte.

I Helse Vest vil alle innleide ressurser fra høsten 2012 bli registrert inn i lønnssystemene, og vil dermed 
bli talt med i månedsverksberegningene. De blir på lik linje med øvrige ressurser kodet inn med 
stillingskategori, og timerate blir tilordnet i tråd med kontrakten. På denne måten er det enkelt å legge opp 
til en løsning som også tar hensyn til omfanget av innleide ressurser. Antall månedsverk for innleide 
ressurser blir også pr. i dag rapportert manuelt månedlig til RHFet slik at det er enkelt å beregne 
månedsverk inkludert innleide månedsverk. 

Helse Sør-Øst:

Helse Sør-Øst har i dag ikke etablert noe system for å fange opp innleie innen de ulike 
funksjonsområdene. For enkelte funksjonsområder vil det kunne være aktuelt å lage prinsipper for 
omregning av innleie målt i kroner til årsverk.

Helse Midt:

I Helse Midt-Norge er netto årsverk etablert som begrep i lønns- og personalkuben, slik at det er mulig å 
hente ut månedsverk på alle nivå. Netto månedsverk er definert som brutto månedsverk fratrukket

• Ferie
• Lønnet og ulønnet permisjon
• Kort- og langtids sykefravær
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Hvordan innleie skal identifiseres, må utredes nærmere. En mulighet som må undersøkes, er om vi kan dra 
nytte av statistikk tilrettelagt av Hinas. 

Helse Nord:

Netto månedsverk brukes lite i HeIse Nord, blant annet på grunn av at definisjonen er noe uklar. 
Det er derimot brukt bemanning korrigert for refunderbart fravær i enkelte analyser. Hensikten 
med dette er å synliggjøre kostnadene ved fravær ved å finne størrelsen av fraværet som foretaket 
får kostnader med.

I analysene i sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord er lønnskostnader for 
innleide ressurser tatt med. Ved konvertering av innleiekostnad til årsverk er følgende kostnad 
per ukeverk lagt til grunn:

Art Art tekst Ukesverk
4682 Innleie av sykepleiere fra firma 30 000
6710 Innleide vikarer til kontorarbeid 20 000
4681 Innleie av leger fra firma 55 000
4683 Innleie annet helsepersonell 30 000
5003 Innleie leger gjennom lønnssystem 45 000

Tabell 2: Standard kostnad per ukeverk for ulike personellgrupper i Helse Nord. 

4.1 Ambulanse

Ambulanseområdet prioriteres ikke inn i første fase av leveransen. På aktivitetssiden trenger vi noe mer 
innsikt for å kunne foreslå fornuftige indikatorer. Det kan likevel tenkes å være interessant å begynne å se 
på mulige støtteindikatorer som kan gi et første bilde av funksjonen. På lønnsområdet kan det være mulig 
å trekke ut ulike lønnsarter og se de i relasjon til total lønn. 

I en senere fase tror arbeidsgruppen det vil være fullt mulig å fremskaffe data som beskriver aktiviteten. 
Det blir pr. i dag registrert informasjon om de ulike ambulanseoppdragene som det bør være mulig å lage 
fornuftige aktivitetsbegreper ut av.  

4.2 Pasienttransport

Dette området vil skille seg ut både internt mellom helseforetak og mellom regioner på grunn av ulik 
geografiske utfordringer. Her må det skilles mellom kostnader som skal være en del av ordinær 
somatikkostnad og hva som er pasienttransport.  Som hovedprinsipp skal alle transportkostnader til og fra 
helseforetaket inkluderes her.  Kostnader til intern transport mellom sykehus eller ulike geografiske 
lokasjoner i samme helseforetak skal IKKE inkluderes her. Det vil si at jo større helseforetakene her jo 
større blir “somatikkostnaden” til pasienttransport. Denne interntransporten betyr for eksempel et 
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betydelig beløp for Oslo universitetssykehus, men utgjør en marginal kostnad for Akershus 
universitetssykehus. Pilotutprøvingen vil gi erfaringer om dette, og prinsippene vil kunne revurderes. 

Å finne et felles aktivitetsbegrep innen dette området kan være krevende, da transporten gjennomføres 
med ulike transportmidler; flytransport og bil. Det er mulig at aktivitetsbegrepet må splittes og da må også 
kostnadsbegrepet splittes. 

En annen utfordring her vil være i hvilken grad eksterne leverandører benyttes, samt om det er mulig (og 
formålstjenlig) å beregne årsverksforbruk innen dette området. 

4.3 Somatiske tjenester

Tabellen ved siden av viser et tentativt 
oppsett for indikatorer og støtteindikatorer 
for somatisk tjenester. Kostnadsnivå måles 
med kostnad per DRG-poeng mens
produktivitet måles med månedsverk per 
DRG-poeng.

Støtteindikatorene skal generelt gi 
“bakgrunnsinformasjon” ved 
sammenlikning. Har for eksempel et HF 
med en høy kostnad per DRG-poeng også 
høyere andel overtid som prosent av avtalt 
lønn? Eller lenger gjennomsnittlig liggetid?

Støtteindikatorene som er listet opp er et 
foreløpig forslag. Endelig spesifikasjon vil 
bli gjort i forbindelse med 
pilotutprøvingen.

Tabell 3: Indikatorer og eksempler på støtteindikatorer for tjenesteområdet “Somatiske tjenester”

4.4 Lab og røntgen

Vi foreslår å dele funksjon 635 i laboratorie og røntgen. Hovedutfordringen vil være å etablere et godt 
uttrykk for aktivitet innen disse to områdene. For røntgenområdet kan nytt prosedyrekodeverk fra 
1.1.2012 være et utgangspunkt. En annen mulighet er å utnytte metodeverket som er etablert av Helse Sør-
Øst der både aktivitet og produktivitet måles. Aktivitetsbegrepet må utredes nærmere i løpet av høsten 
2012.

Kostrafunksjoner 620 og 630
Tjenesteområde Somatiske

tjenester

INDIKATORER
Kostnadsnivå: Kostnad per DRG-poeng
Produktivitet: Månedsverk per DRG-poeng

STØTTEINDIKATORER
Kostnadsnivå: Lønnskostnader per DRG-poeng

Medisinkostnader per DRG-poeng

Månedsverk Månedsverk leger per DRG-poeng
Månedsverk sykepleiere per DRG-poeng

Kostnader og Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn
månedsverk: Leger, overtid som prosent av avtalt lønn

Sykepleiere, kveld/natt som prosent av avtalt lønn
Sykepleiere, overtid som prosent av avtalt lønn

Aktivitet Andel poliklinisk aktivitet av sum DRG-poeng
Andel dagbehandling av sum DRG-poeng
Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold
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Innleie av legeressurser (radiologer) utgjør en betydelig del av ressursbruken i enkelte helseforetak, og der 
dette ikke kan trekkes direkte ut fra lønnskuben, må det etableres teknikker for å omregne innleide 
ressurser til årsverk.

4.5 Psykisk helsevern: Voksne-sykehus og voksne-DPS

Psykisk helsevern er delt i tre tjenesteområder: Sykehustjenester for voksne, (SH), distriktspsykiatriske 
tjenester for voksne (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske tjenester (BUP). For hver av disse er det 
vanlig å operere med tre aktivitetsmål:

• Antall utskrivninger
• Antall oppholdsdøgn
• Antall polikliniske konsultasjoner

Disse tre aktivitetsmålene kan i prinsippet også vektes sammen og omgjøres til ett samlemål, basert på en 
enkel versjon av metodikken som ligger til grunn for DRG-poeng. Vi kaller dette samlemålet for P-
aktivitet. I boksen nedenfor skisserer vi en enkel metodikk for å konstruere dette samlemålet. 

Metode, vekter og beregning av P-aktivitet

Vi tar utgangspunkt i konsultasjon, og regner utskrivinger og oppholdsdøgn om til konsultasjoner. Det gjøres på 
følgende måte: 

1) Konsultasjon gis vekten 1.
2) Vi beregner en kostnad for en poliklinisk konsultasjon
3) Vi finner enhetskostnad per utskrivning og per oppholdsdøgn fra f eks Samdata.
4) Vi beregner vekter for utskrivninger og oppholdsdøgn ved å dividere enhetskostnader per utskrivning på 

kostnad per konsultasjon, og tilsvarende enhetskostnad oppholdsdøgn dividert på kostnad per 
konsultasjon.

5) Vi fastsetter deretter hvor mye hhv utskrivning og oppholdsdøgn skal telle, f eks 50/50. Vekter fra 4) 
multipliseres med hhv 0,5 og 0,5.

6) Antall konsultasjoner pluss antall utskrivninger multiplisert med vekt, pluss antall oppholdsdøgn 
multiplisert med vekt, gir til sammen antall P-aktiviteter.

I praksis betyr denne fremgangsmåten at vi gjør om alle aktiviteter til tenkte konsultasjoner eller ”en ordinær 
poliklinisk konsultasjon på ca. 45 minutter”. 
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Tabellen nedenfor viser et tentativt oppsett for indikatorer og støtteindikatorer for voksenpsykiatri.

Tabell 4: Indikatorer og eksempler på støtteindikatorer for tjenesteområdene “Psykisk helsevern voksne sykehustjenester” og 
“Psykisk helsevern voksne DPS-tjenester”.

Kostnadsnivå måles med kostnad per P-aktivitet mens produktivitet måles med månedsverk per P-
aktivitet.

Og igjen: Støtteindikatorene skal generelt gi “bakgrunnsinformasjon” ved sammenlikning. Har for 
eksempel et HF med en høy kostnad per P-aktivitet også høyere andel overtid som prosent av avtalt lønn? 
Eller lenger gjennomsnittlig liggetid?

Støtteindikatorene som er listet opp er et foreløpig forslag. Endelig spesifikasjon vil bli gjort i forbindelse 
med pilotutprøvingen.

4.6 Psykisk helsevern: Barn og unge

Tabellen nedenfor viser et tentativt oppsett for indikatorer og støtteindikatorer for psykisk helsevern barn 
og unge.

Kostnadsnivå måles med kostnad per P-aktivitet mens produktivitet måles med månedsverk per P-
aktivitet.

Kostrafunksjoner 641 642
Tjenesteområde Psykisk helsevern Psykisk helsevern 

voksne voksne
sykehustjenester DPS-tjenester

INDIKATORER
Kostnadsnivå: Kostnad per P-aktivitet Kostnad per P-aktivitet
Produktivitet: Månedsverk per P-aktivitet Månedsverk per P-aktivitet

STØTTEINDIKATORER
Kostnadsnivå: Lønnskostnader per P-aktivitet Lønnskostnader per P-aktivitet

Medisinkostnader per P-aktivitet Medisinkostnader per P-aktivitet

Månedsverk Måndsverk leger og psykologer per P-aktivitet Måndsverk leger og psykologer per P-aktivitet
Månedsverk sykepleiere per P-aktivitet Månedsverk sykepleiere per P-aktivitet

Kostnader og Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn
månedsverk: Leger, overtid som prosent av avtalt lønn Leger, overtid som prosent av avtalt lønn

Sykepleiere, kveld/natt som prosent av avtalt lønn Sykepleiere, kveld/natt som prosent av avtalt lønn
Sykepleiere, overtid som prosent av avtalt lønn Sykepleiere, overtid som prosent av avtalt lønn

Aktivitet Andel poliklinisk aktivitet av P-aktivitet Andel poliklinisk aktivitet av P-aktivitet
Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold
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Og som før: Støtteindikatorene 
skal generelt gi 
“bakgrunnsinformasjon” ved 
sammenlikning. Har for 
eksempel et HF med et høyt 
antall månedsverk per P-aktivitet 
også et høyt antall månedsverk 
annet behandlerpersonell per P-
aktivitet? Eller en lav andel 
poliklinisk aktivitet som andel 
av P-aktivitet?

Støtteindikatorene som er listet 
opp er et foreløpig forslag. 
Endelig spesifikasjon vil bli 
gjort i forbindelse med 
pilotutprøvingen.

Tabell 5: Indikatorer og eksempler på støtteindikatorer for tjenesteområdene “Psykisk helsevern barn og unge”.

4.7 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling prioriteres ikke inn i første fase av leveransen. Vi vil likevel ha et 
spesielt fokus på hvordan tilgjengelige aktivitetsdata fra NPR kan benyttes. Det kan også tenkes å være 
interessant å begynne å se på mulige støtteindikatorer som kan gi et første bilde av tjenesteområdet. 

5. Aktører, roller, arbeidsprosesser

Det er et mål at helseforetakene ikke skal påføres vesentlig merarbeid. I en oppstarts- og utprøvingsfase 
må likevel noe arbeid påregnes i forbindelse med uttrekk og tilrettelegging av data. 

Metodikken og prinsipper må være god kjent i HF’ene. I den grad det er mulig, kan uttak og 
tilrettelegging av data gjøres av RHF’ene, i samråd med HF’ene, med data fra sentrale regionale eller 
nasjonale datakilder (datavarehus, HR systemer, NPR etc.)

Helsedirektoratet/Samdata og SSB konsulteres spesielt når prinsipper for kostnadsfordeling skal 
utarbeides.

En tentativ beskrivelse av arbeidet med tilrettelegging av kostnadsdata per tjenesteområde:

1. HF/RHF henter ut data for de enkelte HF’ene i henhold til avtalt format.
2. På samme måte som tidligere år fyller hvert HF ut et eget rapporteringsskjema (RS1) laget av SSB 

og Helsedirektoratet.

Kostrafunksjoner 651
Tjenesteområde Psykisk helsevern

barn og unge

INDIKATORER
Kostnadsnivå: Kostnad per P-aktivitet
Produktivitet: Månedsverk per P-aktivitet

STØTTEINDIKATORER
Kostnadsnivå: Lønnskostnader per P-aktivitet

Månedsverk Måndsverk leger og psykologer per P-aktivitet
Månedsverk annet behandlerpersonell per P-aktivitet

Kostnader og Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn
månedsverk: Leger, overtid som prosent av avtalt lønn

Aktivitet Andel poliklinisk aktivitet av P-aktivitet
Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold
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3. På samme måte som tidligere år fyller RHF’ene ut et eget rapporteringsskjema (RS2) laget av 
SSB og Helsedirektoratet.

4. RHF’ene går i fellesskap gjennom RS1 og RS2, sammen med Helsedirektoratet, og blir enige om 
hva som skal trekkes ut, for alle HF.

5. Etter fratrekk beregnes korrigert kostnad, som så sammenholdes med aktivitet.

6. Forslag til pilotutprøving våren 2013

Med utgangspunkt i data som i dag foreligger, skisserer vi i det følgende et opplegg for en pilotutprøving
med formål å etablere et første sett av indikatorer. Gjennom pilotutprøvingen vil metodikken og 
prinsippene bli prøvd ut. I tillegg vil RHF’ene vinne erfaring med samarbeidet med NPR, 
Helsedirektoratet avdeling for økonomi og analyse/Samdata og SSB. 

Vi foreslår at en komplett pilotutprøving avgrenses til følgende tre tjenesteområder:

• Tjeneste område “somatiske tjenester”: Funksjonen 620 (somatiske tjenester) og 630 
(rehabilitering og habilitering) 

• Tjeneste område “VOP-sykehus”: Funksjon 641 (psykisk helsevern voksne sykehus)
• Tjeneste område “VOP - DPS”: Funksjon 642 (psykisk helsevern voksne DPS)

Vi foreslår videre at antall helseforetak som deltar i pilotutprøvingen begrenses til ett eller to per RHF. 
Helsedirektoratet har innledet et samarbeid med noen helseforetak for å utrede kostnad per aktivitet i 
psykisk helsevern. Dersom det vurderes som hensiktsmessig at samtlige HF’ene som er med på dette 
samarbeidet deltar, kan selvsagt begrensningen på to HF per RHF fravikes.

Pilotutprøvingen bør organiseres som et prosjekt. Det vil si at det etableres en prosjektgruppe med minst 
en deltager fra hver av de fire RHF’ene, og med en prosjektleder. I tillegg bør deltakende helseforetakene 
være med i prosjektgruppen. 

I tillegg bør det etableres en referansegruppe med deltakelse fra NPR, Helsedirektoratet avdeling for 
økonomi og analyse/Samdata og SSB.

Pilotutprøvingen skal ta utgangspunkt i historiske tall for 2012 og levere en prosjektrapport som blant 
annet inneholder

o En beskrivelse av pilotprosjektets erfaringer og resultater.
o Forslag til operativ løsning som viser roller og ansvar
o Forslag til et komplett sett med indikatorer, herunder behov knyttet til utviklingskostnader
o Forslag til eventuelle justerte prinsipper.

En pilotutprøving krever at det settes av tidsressurser til arbeidet. Det vil være behov for en fast 
kontaktperson/prosjektdeltager fra hvert RHF, samt en kontaktperson fra de helseforetakene som skal 
delta i pilotutprøvingen. Det vil være behov for tidsressurser til å hente ut 2012-data, tilrettelegge og 
kvalitetssikre data, samt utarbeide indikatorer og støtteindikatorer. I tillegg vil det også være behov for 
tidsressurser til presentasjon av resultater.
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7. Plan høsten 2012

Som forberedelse til pilotprøvingen våren 2013, vil følgende oppgaver måtte igangsettes allerede høsten 
2012:

• Samle informasjon: Erfaring fra årets Samdata-arbeid, arbeide med nasjonal HR-indikatorkatalog, 
annet arbeid med standardisering.

• Innhente ønsker om støtteindikatorer, samt vurdere og beslutte innholdet i felles indikatorsett.
• Utarbeide mer konkrete prinsipper/beskrivelser for uttak av data på de ulike tjenesteområdene.
• Gjennomgå prinsipper for fordeling av felleskostnader/ressurser på de ulike tjenesteområdene.
• Utrede utfordringer og mulighetsområdet for aktivitetsbegreper innen de ulike funksjonsområder, 

i hovedsak de som skal prioriteres inn i piloten våren 2013.
• Foreta prøveuttrekk fra regnskap, LP-kuber, aktivitet basert på 2011-data.
• Sammenstille data, prøve ut indikatorer og utvalgte støtteindikatorer.
• Utarbeide spesifikasjoner og dokumentasjon som grunnlag for pilot våren 2013.

I sum betyr dette at det også er nødvendig å sette av tidsressurser høste 2012 til dette arbeidet.

8. Kort oppsummering og anbefaling

Prosjektgruppen har valgt å avgrense “intern effektivitet” til å omhandle indikatorer for kostnadsnivå og 
produktivitet, samt støtteindikatorer som kan gi økt forståelse for forskjeller mht. kostnadsnivå eller 
produktivitet. Kostnadsnivå måles med kostnad per aktivitet og produktivitet måles med månedsverk per 
aktivitet. Indikatorer og støtteindikatorer utarbeides spesifikt per tjenesteområde (basert på funksjoner i 
henhold til SSB-rapportering). Et eksempel på indikator kostnadsnivå somatiske tjenester: Kostnad per 
DRG-poeng. Et eksempel på støtteindikator: Overtid som prosent av avtalt lønn. 

Identifikasjon av kostnader bygger på at helseforetakenes regnskap tilordnes funksjoner/tjenesteområder, 
samt at alle felleskostnader fordeles på tjenesteområder. Konseptet bygger på tilsvarende hovedprinsipp 
for å identifisere månedsverk. Aktivitetsmålet innen det enkelte tjenesteområde “styrer” hvilke kostnader 
og ressurser som skal ta med og hvilke som ikke er relevante å ta med. Som vist i tabellen nedenfor forslår 
vi å slå sammen funksjon 620 og 630 i vår inndeling i tjenesteområder. 

Funksjon/SSB Tjenestområde Utprøving i pilot
600 Ambulanse Ambulanse Kun kostander
606 Pasientransport Pasienttransport Kun kostnader
620 Somatiske tjenester
630 Somatisk habilitering og rehabilitering
635 Lab/røntgen Lab/røntgen Kun kostnader
641 VOP - Psykisk helsevern voksne; sykehus VOP - Sykehus Komplett
642 VOP - Psykisk helsevern voksne; DPS VOP - DPS Komplett
651 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge BUP Kun kostnader
681 RUS - Tverrfaglig spesialisert behandling TSB Kun kostnader

Somatiske tjenester Komplett
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Indikatorene foreslås utarbeidet årlig og formidlet i form av en liten “excel-database”, samt en forenklet 
rapport med utvalgte tabeller i en power-point-presentasjon.  

Det er et mål at helseforetakene ikke skal påføres vesentlig merarbeid. I en oppstarts- og utprøvingsfase 
må likevel noe arbeid påregnes i forbindelse med uttrekk og tilrettelegging av data. 

Helsedirektoratet/Samdata og SSB konsulteres spesielt når prinsipper for kostnadsfordeling skal 
utarbeides.

Prosjektgruppen anbefaler

• at arbeidet videreføres høsten 2012, med sikte på en komplett pilotutprøving i 2013, avgrenset til 
tjenesteområdene somatiske tjenester, VOP-sykehus og VOP – DPS,

• at antall helseforetak som deltar i pilotutprøvingen begrenses til i hovedsak ett eller to per RHF,
• at pilotutprøvingen organiseres som et prosjekt hvor hvert RHF og de deltagende helseforetakene

er med, samt at Helsedirektoratet og SSB inviteres med i en referansegruppe,
• at pilotutprøvingen skal ta utgangspunkt i historiske tall for 2012 og levere en prosjektrapport med 

oppsummering av erfaringer og anbefaling om hvordan prosjektet bør videreføres.

En pilotutprøving krever at RHF’en setter av tidsressurser til arbeidet; både til det forberedende arbeidet
høsten 2012 og til selve pilotprøvingen våren 2013.
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/4 Felles regional utredning for å fremme 

innovasjon og innovative løsninger i 

spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige 

anskaffelser 

 
 
Formål/sammendrag 
Med bakgrunn i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2011 
har de fire helseregionene og HINAS i samarbeid høsten 2011 gjennomført en utredning 
for å se på mulighetene for bruk av innovative og før -kommersielle anskaffelser i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Innovasjon Norge deltok også i arbeidet. 
Saken har vært til behandling i ledergruppene i alle fire regioner.   
 
Arbeidsgruppen har utredet følgende: 
• Status for innovasjon og førkommersielle1

• Drøfting av hvordan slike innkjøp kan integreres med anskaffelser  

 anskaffelser i EU og noen av EUs 
medlemsland  

• Utfordringer og risikoelement  
• Potensielle områder for anvendelse av førkommersielle anskaffelser  
• Drøfting og forslag til mulig samordning mellom de regionale helseforetakene i 

Norge  
 
Arbeidsgruppen har anbefalt tiltak knyttet til kulturbygging, utarbeidelse av en veileder 
og initiering av nasjonale piloter.  
 
Etter behandling i alle de regionale helseforetakenes ledergrupper og i det nasjonale 
AD-møtet ble det i sistnevnte forum anbefalt at rapporten forankres i de fire regionale 
styrene. Denne styresaken legges derfor fram parallelt i alle fire regioner sommeren 
2012.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Innovasjon i forhold til anskaffelser vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet. 
Innovasjon i anskaffelser vil gi et vesentlig bidrag til trivsel for både pasienter og 
medarbeidere. 
 
  
                                                        
1 utviklingsprosjekt med leverandørene i forkant av selve anskaffelsen 
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Faktabeskrivelse 
I Oppdragsdokumentet for 2011 fikk de regionale helseforetakene følgende oppdrag: 
”Helse Sør-Øst/Nord/Vest/Midt-Norge RHF skal, i samarbeid med de øvrige helseforetak 
iverksette tiltak for å ivareta innovasjonspotensialet knyttet til offentlige innkjøp blant 
annet gjennom før -kommersielle innkjøp”. 
 
Som oppfølging av oppdraget etablerte ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF en intern 
arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede mulighetene for å se innovasjon og 
anskaffelser i sammenheng. Parallelt gikk det ut invitasjon til de øvrige regionale 
helseforetakene om deltagelse i en større arbeidsgruppe. De to gruppene har jobbet tett 
sammen og delvis overlappende med oppdraget.  
 
Helse Sør-Øst RHF har hatt en intern arbeidsgruppe parallelt med den nasjonale 
gruppen med representasjon fra juridisk avdeling, forskning og innovasjon og avdeling 
for innkjøp og logistikk. I den nasjonale gruppen har hver region hatt ett medlem fra 
innovasjonssiden og ett fra innkjøp. I tillegg har gruppen bestått av Difi (Direktoratet 
for forvaltning og IKT) med to representanter, et medlem fra Innovasjon Norge og en 
representant for HINAS. Utredningsarbeidet har på denne måten kunne trekke veksler 
på en bred kompetansebase. 
 
Innovasjon og anskaffelser står på dagsorden i flere sammenhenger. NHO har et eget 
leverandørutviklingsprogram hvor dette er sentralt. Her er fire departementer med, 
inklusive Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.  
 
Næringsdepartementet har på nordisk basis tatt på seg ansvar for et ”fyrtårn- prosjekt” 
om helse og innkjøp. EU-systemet har sterkt fokus på dette og har laget en serie med 
dokumenter om innovasjon og før -kommersielle anskaffelser. Rapporten bygger 
forøvrig sterkt på sentrale EU-dokumenter om saken, og innovasjon står høyt på 
dagsorden i EU. 
 
Adm. direktørs vurderinger: 
Rapporten har en grundig drøfting av juridiske forhold knyttet til anskaffelser. 
Rapporten peker på en utvikling, hvor offentlige innkjøpere føler seg tvunget til å 
spesifisere svært detaljert for å sikre seg mot klager. Dette har til en viss grad ført til at 
offentlige innkjøpere har redusert tilpasningen til og dialogen med markedet i 
anskaffelsesprosessen i frykt for å bryte kravene om likebehandling. 
 
Begge disse forhold er uheldig med tanke på innovasjon og fornyelser gjennom 
anskaffelser. Rapporten viser til at det ikke er forhold i lovverket som legger hindringer 
til innovasjon i anskaffelser. 
 
For å snu denne utviklingen er det viktig å øke kunnskapen om praktiseringen av 
regelverket på en måte som fremmer, og ikke hindrer innovasjon. 
 
Rapporten peker på at dette kan skje gjennom såkalte førkommersielle anskaffelser 
eller gjennom en åpen dialog med leverandørene (innovative anskaffelser). 
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Helse Nord har erfart at anskaffelser, ikke minst innen IKT-området er vanskelig og 
risikofylt. Adm. direktør mener det derfor kan være hensiktsmessig å teste ut nye måter 
å gjennomføre anskaffelser. Dette bør skje i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene og andre fagmiljøer på området, som Difi. 
 
Administrerende direktør mener derfor at Helse Nord bør følge opp anbefalingene fra 
det nasjonale AD- møtet: 
• AD- møtet slutter seg anbefalingene fra den felles arbeidsgruppe mellom RHF-ene om 

generelle tiltak for å styrke innovasjon i anskaffelser knyttet kultur, strategi, 
samarbeid med leverandørene og informasjonshenting av innovasjonsideer   

• AD- møtet slutter seg videre til at den felles RHF gruppen arbeider får et 
oppfølgingsmandat for å utarbeide en sektorbasert veileder for innkjøpere i samarbeid 
med DIFI 

• AD- møtet slutter seg til at det initieres en diskusjon om igangsetting av piloter etter 
en diskusjon mellom RHF-ene på hvilke områder det kan være aktuelt og om hvordan 
dette kan gjøres i et samarbeid. 

 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at anbefalingene i rapporten blir fulgt opp. Det bør først 
utarbeides en veileder på området, så bør de regionale helseforetakene sammen drøfte 
mulighetene for utforme piloter i et felles opplegg. 
 
 
Trykte vedlegg: Rapport ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i  
   spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser 
   Vedlegg til rapporten 
 

Vedleggene er lagt ut på vårt nettsted – følg linken:  
   Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. august 2012 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    H. Rolandsen/O.M. Andersen  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/5 Medarbeiderundersøkelse i Helse Nord 

 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 137-2008 Evaluering av system for løpende 
overvåking av arbeidsmiljøet i Helse Nord i styremøte, den 3. desember 2008. Denne 
styresaken er en oppdatering til styret om status i arbeidet med innføring av slik 
systematikk. 
 
Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for videreutvikling av virksomheten både med 
hensyn til kvalitet, trygghet og respekt innenfor pasientbehandlingen og for å lykkes å 
nå våre målsettinger om videre utvikling av tjenestetilbudet i regionen. 
 
En løpende systematikk for kartlegging av arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet, 
tiltak og oppfølging er en verdi i seg selv i forhold til å utvikle og rekruttere dyktige 
medarbeidere og ledere. 
 
Rammer og målsettinger 
Prosjekt Medarbeiderundersøkelser – Helse Nord eies av Helse Nord RHF. På grunn av 
turnover ble prosjektet en periode stående uten prosjektleder, og det dro dermed ut i 
tid. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) hadde i samme tid gjennomført flere 
medarbeiderundersøkelser, og med dette opparbeidet seg verdifull kompetanse som 
kunne frikjøpes til dette formålet. For å sikre ønsket fremdrift i prosjektet ble det derfor 
besluttet at ledelsen av prosjektet skulle flyttes til UNN. 
 
Mandatet for prosjektet ble godkjent av adm. direktør, den 16. mai 2011. Her refereres 
det til: 
• Styresak 137-2008 Evaluering av system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet i 

Helse Nord 
• Styresak 70-2009/7 Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn God Vakt! – videre arbeid 
• Arbeidet med Verdibasert Hverdag 
• Oppdragsdokumentene til Helse Nord RHF og HF-ene i regionen 
 
Prosjektets mål: Etablere en felles
1. Å definere spørsmål og svarkategorier 

 medarbeiderundersøkelse for Helse Nord. Det vil si: 

2. Å ta stilling til hvordan medarbeideren skal besvare undersøkelsen 
3. Å ta stilling til hvordan og i hvilken grad materialet skal analyseres 
4. Å utarbeide maler for rapporter hvor resultatene presenteres 
5. Å utarbeide forslag til lederoppfølging 
6. Å utforme elektroniske handlingsplaner med oppfølgingsmuligheter 
7. Å teste ut undersøkelsen på utvalgte klinikker i UNN 
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8. Å utarbeide en prosjektrapport som dokumenterer overnevnte punkter 
 
I tillegg ble det presisert at det er viktig: 
• Å sikre at den endelige medarbeiderundersøkelsen foregår på en systematisk måte 

som sikrer en kontinuitet i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet i den enkelte 
enheten. 

• Å gi de ansatte informasjon, anledning til å svare anonymt, å gjøre analyser, å 
utforme rapporter og å utforme handlingsplaner i et elektronisk verktøy. 

  
Organisering: 
• Prosjekteier: Eierdirektør i Helse Nord RHF 
• Ansvarlig for løpende oppfølging og gjennomføring: HR-sjef ved UNN  

• Prosjektleder (O-M. Andersen) har erfaring med tilsvarende oppgaver i UNN.  
• Styringsgruppe: Én representant fra hvert HF, seksjonsleder HR-org. i Helse 

Nord RHF, KVO og KTV. 
• Arbeidsgruppe: Prosjektleder, representanter fra hvert HF og RHF. 

 
Prosjektperioden er definert til 1. september 2011 til 31. juli 2012. 
 
Det regionale prosjektet har løpt parallelt med et nasjonalt samarbeid på området. Det 
nasjonale samarbeidet ivaretas av Helse Nord RHF v/HR-org.   
 
Spørreskjema 
Inntil nytt HR-system er på plass (2014) ble det forutsatt å bruke GAT for registrering 
(MinGat) og oppfølging (GatPuls). Resultater av undersøkelsen skal presenteres i HN 
Styringsportal. 
 
Rus og spesialpsykiatrisk klinikk ved UNN ble utnevnt til pilot. 
 
Helse Nord RHF besluttet å bruke samme spørreskjema som Helse Sør-Øst. Dette er 
validert og kvalitetssikret, slik at det muliggjør sammenligninger. I alt er det 58 
spørsmål innenfor fem hovedområder: 
1. Resultat og utviklingsfokus 
2. Verdier 
3. Arbeidsglede og motivasjon 
4. Arbeidsmiljø og samspill 
5. Ledelse 
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Fig 1: Kategorier i medarbeiderundersøkelsen 
 
I tillegg åpnes det for inntil ti foretaksspesifikke spørsmål. Avslutningsvis spørres det 
fire spørsmål om henholdsvis kjønn, alder, yrkesgruppe og ansettelsesforhold. Disse 
spørsmålene er det frivillig å besvare, og vil av anonymitetshensyn, ikke være 
tilgjengelig i enkeltrapporter, der færre enn 30 har krysses av for samme verdi. 
 
Status 
Pilotundersøkelsen er gjennomført, og 244 ansatte og ledere har besvart. 
Svarprosenten er beregnet til å ligge mellom 60-70 %. GAT har, pr. i dag, ingen 
håndterbar oversikt over antall utsendte (publiserte) spørreskjema. Basert på tidligere 
deltakelse i samme klinikk, 234 (70 %) i 2010 og 219 (64 %) i 2011, er vi svært fornøyd 
med å oppnå 244 i piloten, som i tillegg skjer på ny plattform i MinGat. 
 
Ukjent svarprosent er en uakseptabelt løsning for prosjektet. Gat Soft har meddelt at de 
skal utvikle en slik funksjonalitet i neste versjon som kommer i november 2012.  
 
Overlevering av delprosjekt og evaluering finner sted i uke 33/2012. Hovedinntrykket 
fra piloten er positivt. Vi har fått testet ut elektronisk medarbeiderundersøkelse i full 
bredde, og fått viktige erfaringer til videre utviklingsarbeid. Disse samles i eget notat. 
 
Prosjektperioden forlenges til 1. oktober 2012. Dette for å sikre forsvarlig overgang fra 
utvikling til implementering, herunder utarbeidelse av elektroniske handlingsplaner1

 

 
og oppfølgingsmuligheter, samt utarbeidelse av endelig rapport. 

Presentasjon av undersøkelsen i HN Styringsportal er ferdig – se figur 2 og 3. 
 

                                                        
1 Styringsgruppen har besluttet at prosjektet skal levere en mal for hvordan en handlingsplan kan se ut – samt 
forslag til felles prinsipper for oppfølging.  
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Figur 2: Tilgang fra intranett til Styringsportal 
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Figur 3: Resultater presentert i Styringsportalen 
 
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF er representert i 
styringsgruppen i prosjektet. I samarbeidsmøte, den 21. august 2012 vil det bli gitt 
informasjon om status og det videre arbeidet med medarbeiderundersøkelsen i Helse 
Nord.  
 
Videre arbeid 
Utrulling av medarbeiderundersøkelsen i full bredde kjøres videre i regi av Helse Nord 
RHF og HR-sjefene i de enkelte helseforetakene. I denne forbindelse planlegges det to 
nettverkssamlinger høsten 2012 som ledes og koordineres av UNN. 
 
Leder av styringsgruppen har spesielt pekt på betydningen av å bygge opp kompetanse 
og kapasitet til å følge opp resultater av undersøkelsene og spesielt på områder, der 
ledere eventuelt får krevende tilbakemeldinger fra sine medarbeidere. 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få lagt frem et samlet resultat fra kartleggingen i hele 
foretaksgruppen i løpet av 1. halvår 2013. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/6 Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av 

konseptfasen 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av plan for forprosjekt i styremøte, den 26. oktober 2011. Det ble vedtatt å 
videreføre konseptrapportens anbefalte alternativ i et forprosjekt. 
 
Styret i Helse Finnmark HF behandlet styresak nr. 69/2011 Iverksettelse av 
forprosjektfase, Nye Kirkenes sykehus, i styremøte, den 8.desember 2011. Det ble her 
fattet vedtak om oppstart av forprosjektet. 
 
Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 S(2010—2011) ble det vedtatt innført en 
prøveordning med ekstern kvalitetssikring av investeringer i spesialisthelsetjenesten, 
tilsvarende den statlige KS1-ordningen (kvalitetssikring av store investeringer).  
 
Veileder for tidligfaseplanlegging (VTP) i sykehusprosjekter ble utgitt av 
Helsedirektoratet første gang 15. april 2006. Den ble utgitt i revidert utgave i desember 
2011. Den reviderte veilederen presiserer krav om ekstern kvalitetssikring av 
konseptfasen (KSK) og valg av investeringsprosjekt for videreføring i forprosjekt.  
 
Konseptrapporten sammen med KSK-rapporten blir således grunnlag for å beslutte 
videreføring i forprosjekt og det alternativet som skal utredes i forprosjektet.  
Konseptfasen for Nye Kirkenes Sykehus var basert på den forrige VTP som kom før 
prøveordningen med ekstern kvalitetssikring ble vedtatt. Allikevel har Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) bedt om forenklet ekstern kvalitetssikring for 
konseptfasen for Kirkenes. Forenklingen består i hovedsak av at KSK i denne saken 
skulle handle om forbedringspunkter til prosjektet. 
 
I vedlagte brev til Helse- og omsorgsdepartementet er det gjort rede for innholdet i 
KSK-rapporten, og hvordan rapportens anbefalinger dels allerede er ivaretatt og for 
øvrig vil bli ivaretatt i forprosjektet. 
 
Adm. direktør gir med denne saken og gjennom vedlagte brev til HOD, styret en 
orientering om hvordan kvalitetssikringen er gjennomført, og hvordan funnene fra 
kvalitetssikringen av konseptrapporten vil bli fulgt opp. 
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Økonomi og bærekraft 
Økonomi og bærekraft er redegjort for i konseptrapporten og er ikke oppdatert nå. Av 
redegjørelsen foran om investeringskalkyle fremkommer det at det vil være behov for å 
gjennomføre nye analyser i forprosjektet. Det kan være viktig for gjennomføringen av 
prosjektet om nordområdesatsingen og Barentssamarbeidet vektlegges i vurderingen 
av prosjektet. Dette vil bli omtalt i forprosjektet. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Nytt sykehus i Kirkenes vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet og dermed 
respekten for pasientene i opptaksområdet til Helse Finnmark HF. Et nytt sykehus vil 
være et vesentlig bidrag til trivsel for både pasienter, medarbeidere og for 
lokalsamfunnet i Kirkenes-området. For rehabiliteringen gjelder dette hele Finnmark, 
og i tillegg kan dette prosjektet være et positivt bidrag til Norges satsing på 
nordområdene og Barentsregionen. 
 
Konklusjon 
Opprinnelig konseptrapport med vedtak fra styret i Helse nord RHF ble oversendt 
Helse- og omsorgsdepartementet, den 22.desember 2010. Dette danner 
hovedgrunnlaget for godkjenning og medfinansiering av prosjektet i form av lån. I 
tillegg kommer utfallet av vurderingen av nordområdesatsingen.  
 
Gjennomføring av KSK for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus har vært en meget 
konstruktiv prosess. Holte Consulting AS har kommet med en rekke forbedringspunkter 
til prosjektet som vil bidra til en styrkning av prosjektet. 
 
Prosjektet har allerede gjennomført og er i ferd med å gjennomføre noen av de 
anbefalte punktene. Resterende forslag vil bli tatt inn i forbedringspunktene som 
beskrevet over og innarbeidet i forprosjektfasen. Prosjektet vil ta inn disse 
arbeidsoppdragene i den allerede eksisterende organisasjonen, samt invitere inn 
leverandøren av KSK til å delta i usikkerhetsanalysen.  
 
Adm. direktør anbefaler at Helse Finnmark HF kan fortsette med forprosjektet, basert 
på tidligere vedtak og den oppfølgingen av KSK-rapporten som denne saken har 
skissert. Det tilrås videre at forprosjektet utredes med sikte på byggestart våren 2014 
og ferdigstillelse i 2018.  
 
Helse Finnmark HF vil følge opp tidligere vedtak om forprosjektarbeidet, og tiltakene 
som er foreslått i KSK-rapporten følges opp, slik det er lagt opp til i denne saken. 
Forprosjektet ferdigstilles innen sommeren 2013.  
 
 
Trykt vedlegg:   Brev av 4. mai 2012 til HOD om kvalitetssikring av  

Nye Kirkenes sykehus 
 
Utrykt vedlegg:  KSK Nye Kirkenes sykehusrapport av 30. mars 2012 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes/Hilde Rolandsen  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/7 Organisering av ortopediske hjelpemidler og 

høreapparater, utredning 

    Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 14. 
 
 
 



 

 
 

Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    H. Rolandsen/G. B. Åsvang  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/8 Pasientsikkerhetskulturmålingen, status og 

videre fremdrift 

 
 
Bakgrunn og målsetting 
”I trygge hender” (ITH) er en treårig nasjonal kampanje som skal redusere 
pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. ITH gjennomføres i spesialist- og 
primærhelsetjenesten i perioden 2011-2013 på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsministeren. 
 
Kampanjen har tre hovedmål: 
• Redusere pasientskader 
• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 
• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 
 
Kampanjens mål skal nås ved å innføre konkrete forbedringstiltak på følgende 
innsatsområder:  
• Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner  
• Samstemming av legemiddellister  
• Riktig legemiddelbruk i sykehjem  
• Behandling av hjerneslag  
• Forebygging av selvmord og overdose  
• Infeksjon ved sentralt venekateter  
• Trykksår  
• Fall  
• Urinveisinfeksjoner  
 
Innsatsområdene er identifisert av norske fagmiljøer gjennom en bred gjennomgang og 
prioritering av eksisterende initiativ i helsetjenesten. Kriteriene for valg av 
innsatsområder:  
1. Stort forbedringspotensial 
2. Tiltak som er dokumentert effektive 
3. Gode metoder for å evaluere effekt av tiltakene  
 
Kampanjens arbeidsmetodikk ’1 – 20 – Alle’ for innføring av forbedringstiltak 
gjennomføres på følgende måte: 
1.  Det utarbeides en tiltakspakke for hvert innsatsområde som først prøves ut i en 

pilot, der en tester ut og ferdigstiller tiltakspakken. 
20.  Læringsnettverk for 20 team, ett team fra hvert helseforetak som følger 3 

samlinger der de lærer om og deler erfaringer om tiltakspakken. 
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Alle.  Etter endt læringsnettverk skal hvert av teamene bidra til at tiltakspakken 
iverksettes i hele helseforetaket. Spredning fra deltakere i læringsnettverk til 
resten av helsetjenesten. 

 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelse er, i tillegg til involvering av ledelse og studenter i 
pasientsikkerhet samt åpenhet rundt pasientsikkerhet, ett av tiltakene som skal bidra til 
å nå kampanjens målsetning om forbedret pasientsikkerhetskultur.  
 
Pasientsikkerhetskulturmålingen 
I forbindelse med ITH har ansatte ved pasientbehandlingsenheter i hele landet deltatt i 
målinger av pasientsikkerhetskulturen i avdelingene.  Pasientsikkerhetskulturen 
beskriver i hvilken grad arbeidsfellesskapet preges av rutiner og prioriteringer som 
forebygger uønskede hendelser og pasientskade. 
 
Pasientsikkerhetskultur har stor betydning, når en skal forklare variasjon i forekomst 
av pasientskader mellom ulike virksomheter og behandlingsenheter. Først og fremst 
handler det om i hvilken grad virksomheten prioriterer og verdsetter trygg 
pasientbehandling, gjennom for eksempel å gi ansatte ros for å tilkalle hjelp, når det er 
nødvendig, og at de som skal utføre pasientbehandling, har nødvendig kompetanse. I 
tillegg handler det om at virksomheten har rutiner for å lære av uønskede hendelser, 
noe som også innebærer å iverksette korrigerende tiltak.  
 
Undersøkelser viser at de pasientnære medarbeiderne ofte har bedre kjennskap til 
hvordan en virksomhet ivaretar pasientsikkerheten, enn nærmeste leder – for eksempel 
når det gjelder samarbeid, rutiner for å lære av uønskede hendelser og relevante tiltak 
for å forebygge nye pasientskader.  
 
Målingen er gjort ved hjelp av spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire, som er 
benyttet i pasientsikkerhetskulturmålinger ved over 2000 sykehus i 11 land. Skjemaet 
er validert for norske forhold, og er tidligere benyttet ved Akershus 
Universitetssykehus. Spørsmålene er gjengitt i figur 1 nedenfor. 
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Figur 1: Spørsmålene i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
 
ITH og måling av pasientsikkerhetskultur vil gi oss et faktagrunnlag som blir svært 
verdifullt for det videre arbeidet med å øke kvaliteten og sikkerheten i 
pasientbehandlingen. I respekt for den viktige og kompliserte oppgaven både ledere og 
medarbeidere står overfor, er det viktigste vi fra et overordnet nivå har å gjøre – er å 
bidra til at ressurser stilles til rådighet, og å etterspørre at faktagrunnlaget bearbeides i 
nært samarbeid mellom ledere og medarbeidere. 
 
Status 
Undersøkelsen er gjennomført i tre av Helse Nords helseforetak våren 2012: 
Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helse 
Finnmark HF. Nordlandssykehuset HF gjennomførte tilsvarende undersøkelse i 2011 og 
var derfor unntatt denne gang. Sykehusapotek Nord HFs medarbeidere var ikke 
innenfor målgruppen.  
 
Målsettingen for den nasjonale kampanjen var en svarandel på mer enn 70 %. 
Svarprosenten i Helse Nord var samlet på 71,2 %, der UNN oppnådde 70,2 %, Helse 
Finnmark HF 70,5 % og Helgelandssykehuset HF 76,1 %.  
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Den brede deltakelsen gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med 
pasientsikkerhet. Det legger til rette for at lokale ledere kan gå inn i ulike dimensjoner 
rundt kvalitetskulturen i egen organisasjon og invitere til dialog med de ansatte om 
hvilke utfordringer og forbedringer som kan/bør gjennomføres i egne 
avdelinger/klinikker.  
 
En foreløpig observasjon er at det ikke er store variasjoner i de overordnede 
resultatene mellom helseforetakene i Helse Nord. Det er ikke meningen å sammenlikne 
resultater mellom helseforetak. Det viktigste er å bruke resultatene på enhetsnivå i det 
videre forbedringsarbeidet samt å sammenlikne utviklingen i eget helseforetak over tid. 
Målingen skal gjentas i 2014.  
 
Videre arbeid 
Foretaksgruppen skal nå inn i fase 4 av prosjektet (juli-oktober 2012), som omhandler 
analyse og bearbeiding av data. Nasjonal kampanjeleder har utarbeidet en mal for 
presentasjon av data – se figur 2: 
 

 
Figur 2: Mal for presentasjon av data 
 
Den praktiske gjennomføringen av dette vil trolig variere mellom helseforetakene. Det 
antas at det ligger mye interessant materiale i sammenlikninger internt mellom 
avdelinger, måling av minimum- og maksimumsscore og standardavvik. Kampanjeleder 
sentralt har utarbeidet ”Veileder for bruk av resultatene fra 
pasientsikkerhetskulturmålingen”, jf. utrykt vedlegg.  
 
Fase 5 av kampanjen (oktober-desember 2012) omhandler presentasjon og 
gjennomgang av resultater.  
 
Innen 1. september 2012 skal helseforetakene rapportere svarprosent på foretaks- og 
enhetsnivå og resultater på foretaksnivå til kampanjesekretariatet i 
Pasientsikkerhetskampanjen. 
 

Spørsmål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktorskår 
sikkerhetsk
lima

Faktorskår 
teamarbeid
sklima

Gjennomsnitt (vektet) Gjennomsnitt (vektet)
Nedre grense for KI (95%) Nedre grense for KI (95%)

Øvre grense for KI (95%) Øvre grense for KI (95%)
Min Min

Maks Maks
Median Median

Gjennomsnitt (vektet) Gjennomsnitt (vektet)
Nedre grense for KI (95%) Nedre grense for KI (95%)

Øvre grense for KI (95%) Øvre grense for KI (95%)
Min Min

Maks Maks
Median Median

Gjennomsnitt (uvektet) Gjennomsnitt (uvektet)
Nedre grense for KI (95%) Nedre grense for KI (95%)

Øvre grense for KI (95%) Øvre grense for KI (95%)

Mer enn 60% positive (*) Mer enn 60% positive (***)
Mindre enn 30% positive (**) Mindre enn 30% positive (****)

Andel respondenter som svarer positivt  denter som svarer positivt
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Innen 1. november 2012 skal helseforetakene rapportere hvor stor andel av 
behandlingsenhetene som har bearbeidet resultatene fra undersøkelsen og iverksatt 
tiltak. 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få en orientering om status i arbeidet med bearbeiding av 
resultatene av målingene i løpet av 1. tertial 2013. 

 
 

 
Utrykt vedlegg: Veileder for bruk av resultatene fra  

pasientsikkerhetskulturmålingen 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-64/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/8 Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 63-2012 møteplanen for 2013. Møtestedene 
ble senere fastsatt i styresak 82-2012/2.  
 
Styret har tidligere bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne 
oversikten skal være koblet mot den allerede vedtatte møteplanen for neste år. 
 
Årsplan 2013 
Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2013: 
 

Møtedato Møtested Saker til behandling 
6. februar 2013 Bodø • Oppdragsdokument 2013 til 

helseforetakene 
• Foreløpig resultat 2012 
• Budsjett 2013 – konsolidert  
 

27. februar 2013 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 1-2013 
 

21. mars 2013 Bodø • Årlig melding 2012 
• Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2012 – herunder disponering av 
resultat 

• Virksomhetsrapport nr. 2-2013 
 

24. april 2013 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 3-2013 
 

22. mai 2013 Bergen • Virksomhetsrapport nr. 4-2013 
• Felleskontrollerte virksomheter - styrets 

beretning 
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring  
• Møteplan 2014 
 

19. juni 2013 Jønkøping – 
Sverige  

• Tertialrapport nr. 1-2013 
• Virksomhetsrapport nr. 5-2013 
• Plan 2014-2017 – inkl. planpremisser og 

rullering av investeringsplanen  
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28. august 2013 Harstad • Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-
2013 

• Årsplan 2014 for styret i Helse Nord RHF 
 

25. september 2013 Mosjøen • Virksomhetsrapport nr. 8-2013 
 

30. oktober 2013 Tromsø • Tertialrapport nr. 2-2013 
• Virksomhetsrapport nr. 9-2013 
• Budsjett 2014 – rammer (foretaksgruppen 

og Helse Nord RHF) 
• Midlertidig oppdragsdokument 2014 
 

27. november 2013 Alta • Virksomhetsrapport nr. 10-2013 
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring 
 

18. desember 2013 Bodø • Virksomhetsrapport nr. 11-2013 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-60/012  diverse     Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 95-2012 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev av 19. juni 2012 fra Helsetilsynet i Nordland til Nordlandssykehuset HF ad. 

rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning med 
tykk- og endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø 

2. Brev av 22. juni 2012 fra Helsetilsynet til helseforetakene ad. helseforetakenes 
blodbankvirksomhet – bruk av tilsynserfaringer 

3. Brev av 29. mai 2012 fra NOAH til styret i Helse Nord RHF ad. mattilbud på 
sykehusene 

4. Brev av 28. juni 2012 fra Fylkeslegen i Nordland ad. endelig rapport fra tilsyn ved 
Nordlandssykehuset HF Bodø – 4. til 5. juni 2012 

5. Brev av 2. juli 2012 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avgjørelse i tilsynssak – 
pliktbrudd påvist (Finnmarksklinikken – poliklinikken) 

6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. august 2012, jf. styresak 91-2012 Produktivitet 
og effektivitet i spesialisthelsetjenesten, tilleggsbestilling – forslag til organisering og 
innretning av det videre arbeid 
Kopi av protokollen ettersendes. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-60/012         Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 95-2012/1 Brev av 19. juni 2012 fra Helsetilsynet i 

Nordland til Nordlandssykehuset HF ad. 

rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering 

av henvisninger og utredning med tykk- og 

endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, 

Bodø 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-60/012         Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 95-2012/2 Brev av 22. juni 2012 fra Helsetilsynet til 

helseforetakene ad. helseforetakenes 

blodbankvirksomhet – bruk av tilsynserfaringer 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-60/012         Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 95-2012/3 Brev av 29. mai 2012 fra NOAH til styret i Helse 

Nord RHF ad. mattilbud på sykehusene 

 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-60/012         Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 95-2012/4 Brev av 28. juni 2012 fra Fylkeslegen i Nordland 

ad. endelig rapport fra tilsyn ved 

Nordlandssykehuset HF Bodø – 4. til 5. juni 2012 

 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-60/012         Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 95-2012/5 Brev av 2. juli 2012 fra Helsetilsynet i Finnmark 

ad. avgjørelse i tilsynssak – pliktbrudd påvist 

(Finnmarksklinikken – poliklinikken) 

 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-60/012         Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 95-2012/6 Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. august 

2012, jf. styresak 91-2012 Produktivitet og 

effektivitet i spesialisthelsetjenesten, 

tilleggsbestilling – forslag til organisering og 

innretning av det videre arbeid 

 
Kopi av protokollen ettersendes. 
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Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-61/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 96-2012 Eventuelt 
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