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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. 
  



 

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 



 

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.  
 
  



 

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
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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 % 

 



 

 
 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. 
 



 

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 

 
 



 

 
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) 



 

- 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 

 



 

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 
  



 

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   

 



 

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



 

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. 

 
 



 

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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