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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/243-1/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 20.9.2012 
 

Styresak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
I henhold til aksjelovens § 6-23 skal det utarbeides en instruks for styret i selskaper, 
hvor de ansatte har representasjon i styret.  
 
Hensikten med en instruks for styret er å gi nærmere retningslinjer for styrets arbeid og 
saksbehandling. Den vil også være en god veileder for det enkelte styremedlemmet og 
for daglig leder, når det gjelder rollefordeling, plikter og ansvar. 
 
Instruks for styret i Helse Nord RHF ble første gang vedtatt i styremøte, den 22. januar 
2002 og deretter revidert i styremøte, den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006 Instruks for 
styret i Helse Nord RHF – revidering. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Instruks for styret i Helse Nord RHF gir et grunnlag for god styring av helseforetaket. 
Klare rammer rundt rollefordeling, plikter og ansvar gir kvalitet til de avgjørelser som 
styret i Helse Nord RHF fatter. 
 
En gjennomarbeidet og oppdatert instruks gir forutsigbare rammebetingelser for 
styremedlemmene, og derigjennom trygghet og stabilitet. 
 
Ved å utarbeide og jevnlig vedlikeholde styreinstruksen viser styret i Helse Nord RHF 
respekt for den viktige og krevende jobben som styret utøver. 
 
Bakgrunn/fakta 
I tematimen, den 5. mars 2012 ble styrets instruks gjennomgått for å gjøre nødvendige 
endringer av denne.  
 
Deretter har foretaksadvokat i Helse Nord RHF sett på instruksen og gjort noen 
vurderinger som styret ba om.  
 
Utkast til instruks for styret i Helse Nord RHF legges nå fram til gjennomgang og 
behandling i styremøte, den 27. september 2012.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Fremlagte instruks for styret i Helse Nord RHF vedtas. 
 
 
Bodø, den 20. september 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Utkast til instruks for styret i Helse Nord RHF 
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Innledning 
 
Styrearbeidet i Helse Nord RHF skal være i tråd med denne styreinstruksen. Styret kan innenfor 
helseforetakslovens og vedtektenes rammer vedta å fravike instruksen i enkeltsaker. 
Styreinstruksen gjelder inntil styret vedtar noe annet. 
 
Styret i Helse Nord RHF skal etter eiers retningslinjer planlegge og organisere 
spesialisthelsetjenesten og legge til rette for forskning og undervisning. Styret skal tilse at 
spesialisthelsetjenesten i regionen drives etter de lover, forskrifter og retningslinjer som er 
vedtatt nasjonalt og regionalt, på vegne av staten som eier. Styret skal sørge for å oppfylle de 
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske 
og utdanningspolitiske vedtak og planer.   
 
Styret i Helse Nord RHF har ansvar for den totale driftssituasjonen i Helse Nord, og skal sørge 
for å få fremlagt nødvendig informasjon for å kunne ta dette ansvaret, og således ta de 
nødvendige beslutninger for å sikre en forsvarlig drift og rapportering til eier.  
 
1. Møteplan 
 
Styret skal hvert år utarbeide en møteplan, med oversikt over møtetidspunkter. Styret skal 
gjennomføre minst 6 møter i året. Styrets leder skal sørge for at styret avholder møter så ofte det 
trengs. 
 
2. Innkalling 
 
Styrets leder er ansvarlig for at styret innkalles til møte. Medlemmer av styret og daglig leder 
kan kreve at styret sammenkalles. Ved ordinære møter skal innkalling sendes styrets medlemmer 
og varamedlemmer senest 1 uke før møtet. 
 
Utover den fastlagte møteplanen kan styrets leder innkalle til møter ved behov. Møter utenfor 
møteplanen innkalles på hensiktsmessig måte, og med nødvendig frist. Slike møter kan om 
nødvendig avholdes per telefon, telematikk e.l. 
 
3. Saksforberedelse m.m. 
 
I samråd med styrets leder skal daglig leder saksforberede og fastsette saksliste til styremøtene. 
Sakspapirene skal, sammen med innkallingen, sendes styrets medlemmer og varamedlemmer 
senest 1 uke før møtet.  
 
I samarbeid med styreleder skal daglig leder se til at de praktiske oppgavene rundt styrets arbeid 
ivaretas.  
 
4. Saker som skal styrebehandles 
 
Styrets oppgaver og kompetanse er blant annet regulert i helseforetakslovens kapittel 7, § 6 i 
Helse Nord RHF’s vedtekter, bestillerdokument, krav fremsatt i det regionale helseforetakets 
foretaksmøte(r) og vilkår knyttet til bevilgningsvedtak.  
 
Saker som styret bl a skal behandle: 
 

• Ansette og eventuelt avsette administrerende direktør 
• Fastsette instruks og lønn for administrerende direktør 

Formatert: Punktmerket + Nivå: 1 +
Justert ved:  0,63 cm + Innrykk ved: 
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• Tertialvise rapporter fra helseforetakene  
• Andre rapporter som innkommer fra helseforetakene med avvik som ansees 

betydningsfulle for helseforetakene og / eller Helse Nord RHF 
• Strategiske planer og beslutninger 
• Saker som skal fremlegges i Helse Nord RHF’s foretaksmøte 
• Saker som skal fremlegges i helseforetakenes foretaksmøter 
• Endring av driftsoppgaver eller funksjons- og oppgavefordeling innen et helseforetak 

som kan ha betydning for drift av andre helseforetak / Helse Nord RHF eller som kan 
forventes å skape konflikter i helseforetakets lokalområde 

• Drifts- og oppgaveforandringer på tvers av helseforetak 
• Bestillerdokument til helseforetakene 
• Saker av uvanlig art eller av stor betydning 
• Pasienters og pårørendes rettigheter og interesser, jf vedtektenes § 14, 1. og 3. ledd 
• Samiske organisasjoners, nasjonale minoritetsorganisasjoners og 

innvandrerorganisasjoners høringsuttalelser, jf vedtektenes § 14, 2. ledd 
• Rapportering fra intern revisor, jf Helse Nord RHF’s styresak nr. 26-2005 

 
5. Kontrolloppgaver 
 
Styret skal holde seg orientert om det regionale helseforetakets virksomhet og økonomiske 
stilling. Det skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i 
helseforetakslovens § 1, det regionale helseforetakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet 
og vedtatte planer og budsjetter. Styret plikter tilsvarende å holde seg orientert om, og føre tilsyn 
med underliggende helseforetak, jf helseforetakslovens § 28, 3. og 4. ledd.  
 
Styret skal føre tilsyn med daglig leder. Styret skal evaluere daglig leders arbeid. 
 
Styret har plikt til å iverksette undersøkelser der styret finner det nødvendig. Iverksettelse av 
slike undersøkelser skal vedtas av styret. Det enkelte styremedlem kan ikke iverksette egne 
undersøkelser. 
 
Av styrets medlemmer skal detStyret  velges velger en kontrollkomite revisjonskomite som har 
et særskilt ansvar for som formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i 
foretaksgruppen.internkontroll / internrevisjon. Kontrollkomiteen Revisjonskomiteen skal bestå 
av fire representanter, som velges av og blant styrets medlemmer.  skal bestå av tre av styrets 
representanter En , og en av disse skal velges som leder. Internrevisor kan rapportere direkte til 
styret.  
 
Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Det regionale helseforetaket skal ha en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets 
virksomhet. Hvis det må antas at foretakets egenkapital er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen 
ved og omfanget av virksomheten, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid 
varsle eieren, og gi denne en redegjørelse for foretakets økonomiske stilling, og foreslå tiltak 
som vil gi foretaket en forsvarlig egenkapital, jf helseforetakslovens § 14.  
 
Styret plikter å sikre seg at det fra underliggende helseforetak får seg forelagt saker som det etter 
loven eller vedtektene har plikt til å forelegge foretaksmøtet / departementet. 
 
Kontrolloppgaver inkluderer også: 

• Sikre medisinsk forsvarlig beredskap og behandling 

Formatert: Skrift: (Standard) Times
New Roman, 12 pt
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• Sikre overholdelse av lover som regulerer foretaksgruppens virksomhet 
• Vurdere foretaksgruppens økonomi og likviditetssituasjon 

 
 
6. Styremøter 
 
Styremøter ledes av styrelederen, eller i dennes fravær styrets nestleder. Er ingen av disse til 
stede velger styret selv en møteleder. 
 
Med mindre styret i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har daglig leder rett og plikt til å 
være til stede og rett til å uttale seg på styremøter. Styresekretær deltar normalt i styremøtene. 
Øvrige fra administrasjonen deltar etter behov. Representanter fra tilsynsorgan og lignende 
innkalles til styremøter etter behov. 
 
Styremøtene skal struktureres etter følgende mal: 

• Beslutningssaker 
• Orienteringssaker 
• Referatsaker 

 
Styrets møter er åpne. Det utøves meroffentlighet, dog slik at også offentlighetslovens øvrige 
prinsipper gjøres gjeldende. Ved behandling av taushetsbelagte opplysninger skal styremøtene 
være lukket for offentligheten.  
 
Styret har vedtakskompetanse når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er til stede. 
Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt 
mulighet til å delta i behandlingen av saken. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av 
de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. De som stemmer 
for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget 
skal anses som vedtatt. Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles 
av styret. 
 
7. Daglig leders oppgaver 
 
Det er styret som tilsetter, sier opp eller avskjediger daglig leder. Det er styret som fastsetter 
daglig leders lønn, øvrige betingelser m.m. 
 
Daglig leders oppgaver og fullmakter er i stor grad regulert av helseforetakslovens kapittel 8, 
egen instruks (styresak nr. 5-2002) og styrets vedtak. Daglig leder forestår den daglige ledelsen 
av det regionale helseforetaket, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt eller gir. 
Daglig leder skal føre tilsyn med underliggende helseforetak, og skal påse at virksomheten der er 
i samsvar med det regionale helseforetakets vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og 
styret. Daglig leder er pålagt å utarbeide forslag til budsjett, årsplan og årlig melding. Daglig 
leder skal minst hver  fjerde måned gi styret skriftlig underretning om foretakets virksomhet, 
stilling og resultatutvikling, herunderi virksomheten til underliggende helseforetak.  
 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av 
stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt 
daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig 
ulempe for foretakets virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken. 
 
Daglig leder organiserer Helse Nords direktørforum som er et rådgivende administrativt organ. 
 
8. Årsregnskap, årsberetning og årlig melding, samt styrings- og prestasjonskrav 

Merknad [aer1]: Teksten er dekket av 
punkt 14. 

Merknad [aer2]: Teksten er flyttet til 
styrets oppgaver.  
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Det avholdes foretaksmøte i det regionale helseforetaket i januar måned der styrings- og 
prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Innen utgangen av juni 
måned avholdes foretaksmøte i det regionale helseforetaket for fastsettelse av årsregnskap og 
årsberetning, samt for behandling av årlig melding. 
 
I tråd med de underliggende helseforetakenes vedtekter skal det avholdes et årlig foretaksmøte i 
helseforetakene innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, 
årsberetning og årlig melding. 
 
9. Styrets representasjon 
 
Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma. Dersom ikke annet fremgår av 
vedtektene kan styret i vedtaks form avgjøre om styremedlem og / eller daglig leder skal ha 
signaturrett og / eller prokura. 
 
10. Styrets informasjonshåndtering 
 
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er spesielt avtalt. 
 
11. Styrets representasjon i Helse Nord RHF’s foretaksmøte 
 
Styreleder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved styreleders forfall skal styrets nestleder være 
stedfortreder, jf helseforetakslovens § 17, 1. ledd 2. pkt. Har både styrets leder og styrets 
nestleder gyldig forfall, utpekes stedfortreder av styrets leder, dersom ikke styret bestemmer 
annet. Andre styremedlemmer kan være til stede i foretaksmøtet. 
 
12. Protokoll 
 
Det skal føres en møteprotokoll som undertegnes av alle møtedeltakerne. Protokollen skal også 
framlegges for påtegning av de medlemmene som var fraværende. Protokollen skal foreligge 
senest 2 dager etter at møtet er avholdt. Protokollen gjøres offentlig når den er godkjent av 
styrets leder. Styreprotokollen skal angi tid, sted, deltakere, styrets vedtak og saksreferanse.  
Dersom styrets vedtak ikke er enstemmig, skal det angis hvem som stemte for og imot. 
Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning kan kreve sin oppfatning 
protokollført. 
 
13. Styremedlemmenes opplysningsplikt 
 
Styremedlem som har ledende stilling i, eller eierandel i virksomhet som er, eller kan komme i et 
forretningsmessig forhold til Helse Nord RHF, skal forelegge dette for styret.Styremedlemmer 
som deltar i, eller har til hensikt å delta i, en virksomhet som kan anses å være i et 
avhengighetsforhold til eller i et konkurranseforhold med Helse Nord RHF og / eller 
underliggende helseforetak, skal forelegge dette for styret. 
 
14. Offentlighet og taushetsplikt 
 
Styrets møter er åpne, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, 
og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper. Styrets møter skal alltid lukkes ved 
behandling av saker som er undergitt taushetsplikt. Hovedregelen for styrets arbeid er 
offentlighet (og meroffentlighet) knyttet til saksdokumenter, drøftinger og styrets beslutninger. 
Taushetsbelagte opplysninger, både muntlige og skriftlige, pliktes likevel unntatt offentligheten.   

Formatert: Ikke juster avstand
mellom asiatisk og latinsk tekst, Ikke
juster avstand mellom asiatisk tekst og
tall
Merknad [aer3]:  Styret vil ha både rett 
og plikt til å vurdere unntaksbestemmelser i 
offentlighetsloven, f eks påbudet om unntak 
for dokumenter fra Riksrevisjonen, eller vår 
konkurransemessige posisjon (offl § 23, 1/§ 
23,3 ledd) 
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Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt om de forhold som 
etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte. Styret, eller den som innkaller til 
møter, kan forøvrig pålegge taushetsplikt i enkeltsaker eller typer av saker hvor det er påkrevd 
etter lov. 
Styrets medlemmer har for øvrig en alminnelig taushetsplikt med hensyn til opplysninger de blir 
kjent med om helseforetak(ene) og deres virksomhet. Dette gjelder særlig opplysninger knyttet 
til personlige og forretningsmessige forhold.  
 
 
 
 
15. Habilitet 
 
Har et styremedlem, enten selv eller via en av dennes nærstående, en fremtredende personlig 
eller økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære seg inhabil.  
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er 
inhabil, jfr også forvaltningsloven kap. II.Et styremedlem skal påse at han / hun ikke er inhabil 
ved tilrettelegging av grunnlaget for en avgjørelse - eller til å treffe avgjørelse i en styresak, jf 
forvaltningslovens §§ 6 – 10.  
 
Ved en hver tvil skal styremedlemmet legge problemstillingen saken frem for styret, som avgjør 
spørsmålet. Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet avgjøres av styret, uten at vStyremedlemmet 
habilitetsspørsmålet gjelder,edkommende medlem deltar ikke ved behandlingen. Dersom det i en   
og  samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 
avgjørelsen av sin egen eller et annet medlemsandres habilitet, med mindre organet styret ellers 
ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende styremedlemmer 
delta.   
 
 
 

Merknad [aer4]: Kan tenkes 
taushetsplikt i pasientsak, straffesak, av 
andre personvernhensyn enn de som dekkes 
av forvaltningslov etc.  

Merknad [aer5]: Dette dekkes av 
henvisningen til 
taushetspliktbestemmelsene over.  

Formatert: Ikke juster avstand
mellom asiatisk og latinsk tekst, Ikke
juster avstand mellom asiatisk tekst og
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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erling Bang, 75 51 29 00   Bodø, 20.9.2012 
 

Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter august 2012 på økonomi, 
aktivitet, bemanning, sykefravær, ventetider og fristbrudd.  
 
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen som en del av Helse 
Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av kortfattet rapportering fra helseforetakene, 
siden det foregår en mer omfattende tertialrapportering 2012. En grundigere rapport 
på 2. tertial vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 31. oktober 
2012.   
 
Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlig rapportering på ventetid og 
fristbrudd fortsetter også i 2012.  
 
I de offisielle NPR-tallene er fristbrudd redusert fra 21 % i august 2011 til 17 % i august 
2012. Ventetid for alle pasienter er på 82 dager i august 2012 som tilsvarer ventetiden i 
august 2011. Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid på 76 dager. 
 
Interne tall viser at fristbrudd er redusert fra 22 % til 14 %, og ventetider for pasienter 
med/uten rett er fra august 2011 til august 2012redusert fra 67/106 dager til 64/102 
dager.  
 
Flere av våre helseforetak når målsettingen om ventetid på mindre enn 65 dager for 
pasienter med rett til helsehjelp, mens utviklingen ikke er like bra for øvrige pasienter. 
 
Den langsomme fremdriften på forbedring i offisielle tall er hovedtema på flere 
møtearenaer.  Adm. direktør forventer at tydeligere oppfølging mot de mest utsatte 
fagområder vil øke fremdriften. 
 
Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 2,5 %, sammenlignet med samme periode i 
fjor. Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i 
foretaksgruppen.  
 
Aktiviteten for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. august 2012 har ikke den 
ønskede utviklingen med dreining mot reduksjon i liggetid pr. pasient og økning i antall 
utskrevne pasienter. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viser hittil i 
år en positiv trend.  
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Helse Nord har for august 2012 et resultat på 51,2 mill kroner og et positivt 
budsjettavvik på 15,3 mill kroner. Helse Nord har pr. august 2012 et negativt 
budsjettavvik på 39,3 mill kroner. Herav utgjør: 
 
Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter  + 35,5 mill kroner 
Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter  - 32,8 mill kroner 
Kjøp av offentlige og private helsetjenester  -33,0 mill kroner 
Varekostnader - 50,9 mill kroner 
Lønnskostnader og innleie +24,1 mill kroner 
Avskrivinger/Andre driftskostnader    -1,0 mill kroner 

Totalt avvik driftsresultat  -39,3 mill kroner 
Finansresultat  +18,8 mill kroner 

 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i august 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. 
 
Prognosen pr. august 2012 for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et resultat i 
intervallet 329 til 369 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik i intervallet 71 til 31 
mill kroner.   
 
Foretaksgruppen har pr. august 2012 en gjennomføringsgrad på 58,5 % som tilsvarer 
tiltakseffekter rett i overkant av 112 mill kroner.  Samlet for foretaksgruppen har ikke 
omstillingstiltakene hittil i år hatt ønsket effekt.   
 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til september 2012 er 12.945, som 
tilsvarer en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 291 månedsverk sammenlignet 
med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell. 
  
Adm. direktør legger frem flere detaljer rundt kvalitet, økonomi og bemanning i 
styremøtet.  
 
  

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2012 til orientering, men er 
ikke fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd. 
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2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i førstkommende styremøte legge frem 
nye konkrete forslag til tiltak for å nå målsettingene på ventetider og fristbrudd.  
 
 

Bodø, den 20. september 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 8-2012  
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Kvalitet  
    
Ventetid 
Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen på 76 dager for ordinært avviklede 
pasienter som er tatt til behandling etter å ha stått på venteliste. Gjennomsnittlig ventetid hittil 
i år er tilsvarende samme periode i fjor. For august 2012 er gjennomsnittlig ventetid i 
foretaksgruppen 82 dager, tilsvarende ventetid som samme periode i fjor. Helse Nord er 
fortsatt et stykke fra å nå kravet på 65 dager.   
  
Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 77 dager i gjennomsnitt ventetid hittil i 
år, mens psykisk helsevern for voksne har hittil i år den korteste ventetiden på 59 dager. 
  
Helse Nord innfrir målsettingene for gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til 
prioritert behandling, med unntak av psykisk helsevern for barn og unge. Samlet har 
foretaksgruppen for pasienter med rett til prioritert helsehjelp hittil i år gjennomsnittlig 
ventetid på 63 dager. Hittil i år har Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF en gjennomsnittlig ventetid på henholdsvis 56 dager og 61 dager for pasienter med 
rett til prioritert helsehjelp.  
 
Ventetid for psykisk helsevern for barn og unge ligger fortsatt vesentlig over kravet på 30 
dager, med et gjennomsnitt hittil i år på 68 dager.  
 
I august 2012 har ventetiden gått noe opp sammenlignet med nivået før sommeren. Denne 
økningen skyldes at bemanning og aktiviteten er lavere om sommeren.  
 

 
Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011til august 2012 - alle avviklede 
pasienter, avviklede pasienter med- og uten rett til prioritert helsehjelp.  
Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
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Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på fagområde for perioden januar 2011 til august 2012. 
Kilde: Norsk pasientregister (NPR) 
 
Fristbrudd 
Andel og antall fristbrudd for avviklede pasienter er redusert den siste måneden og er under 
samme periode i fjor. Andel fristbrudd er på 17 % i august 2012 mot 21 % i august 2011. 
 

 
Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til august 2012.  
Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
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Figur: Utvikling i andel fristbrudd fordelt på fagområder i perioden januar 2011 til august 2012   
 

 
Figur: Endring i antall fristbrudd januar – august 2011 til januar - august 2012.  
Kilde: Norsk pasientregister 
 
Det vises til styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke 
handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012.    
 
Helse Nord har pr. august 2012 ikke nådd målet om å fjerne fristbrudd.   
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Aktivitet 
 
Somatikk  

 
Tabell: Somatisk aktivitet januar - august 2011 sammenlignet med januar- august 2012 
 
Det er økning på alle områder innen somatisk aktivitet med unntak av dagopphold innlagte. 
Aktivitetsveksten i foretaksgruppen har hittil i år vært størst ved polikliniske aktivitet.   
Økningen i dagopphold poliklinikk er større enn heldøgnsopphold innlagte. Dette er en ønsket 
vridning. Alle helseforetakene i foretaksgruppen viser til aktivitetsvekst sammenlignet med 
samme periode i fjor.  
 
Pr. august 2012 er det totalt en økning innen polikliniske konsultasjoner og dagbehandling i 
foretaksgruppen, mens heldøgnopphold er omtrent på 2011-nivå. Dette er i tråd med ønsket 
utvikling om å vri aktiviteten fra heldøgn til dag.   
 

 
Figur: Totalt antall liggedøgn etter pasientene er definert som utskrivningsklare og antall utskrivningsklare 
pasienter i perioden januar 2011 til august 2012.  
Kilde: Helse Nord styringsportal   
 
Samlet i Helse Nord har antall døgn for utskrivningsklare pasienter blitt betydelig redusert i 
perioden januar 2011 til august 2012. De siste to måneder viser en liten økning. Antall 
utskrivningsklare pasienter er redusert noe sammenlignet med samme periode i fjor. 
 
 
 
 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2011 Hittil 2012 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 383 634 393 117 2,5 %
Totalt antall opphold somatikk 85 436 87 457 2,4 %
herav
dagopphold poliklinikk 16 367 17 851 9,1 %
dagopphold innlagte 14 118 13 954 -1,2 %
heldøgnsopphold innlagte 54 951 55 652 1,3 %

Endr sum dag/poliklinikk 
Polikliniske konsultasjoner 298 198 305 660 2,5 % 2,7 %
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Psykisk helsevern og rus 
Psykisk helsevern for barn og unge 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - august 2012 sammenlignet med samme periode i 
2011 
  
Ønsket utvikling er reduksjon i liggetid pr. pasient. Dette kan vises gjennom økning i antall 
utskrevne pasienter samtidig som antall liggedøgn reduseres. Pr. august har ikke Helse Nord 
denne ønskede utvikling. 
 
Tilbakemeldingene fra helseforetakene er at det er utfordringer rundt registrering av data i 
forbindelse med overgang fra BUP-data til DIPS. 
 
Psykisk helsevern for voksne 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011. 
 
Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har hittil i år hatt en vekst innen 
polikliniske konsultasjoner og utskrivelser samtidig som det har vært en reduksjon i 
liggedøgn og oppholdsdager. Denne vridningen i aktiviteten gjennom økning i antall 
polikliniske konsultasjoner samtidig som liggetiden reduseres, er ønskelig. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har pr. august 2012 en 
ønsket vridning i aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne. Helse Finnmark HF og 
Helgelandssykehuset HF viser også til ønsket vridning med unntak ved polikliniske 
konsultasjoner.     
 
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 

 
Tabell: Aktivitet TSB januar-august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011  
 
  

Psykisk helsevern for barn og unge 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 48 976 46 837 -4,4 %

Antall utskrevne pasienter 267 218 -18,4 %

Antall liggedøgn 6 748 6 495 -3,7 %

Antall oppholdsdager 1 111 1 235 11,2 %

Psykisk helsevern for voksne 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 72 459 74 676 3,1 %

Antall utskrevne pasienter 4 152 4 234 2,0 %

Antall liggedøgn 74 719 72 146 -3,4 %

Antall oppholdsdager 6 810 4 249 -37,6 %

TSB 2 011 2 012 endring 11-12
Antall utskrevne pasienter 575 601 4,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner 9 421 6 938 -26,4 %

Antall liggedøgn 17 613 19 405 10,2 %
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en reduksjon på alle områder pr. august 2012 som 
skyldes at Nordlandssykehuset HF har overtatt LARiNord. På den andre siden har 
Nordlandssykehuset HF en økning på alle områder som i all hovedsak skyldes etablering av 
korttidsenhet for rus samt nyetablert poliklinikk LARiNord. Helse Finnmark HF har fått 
redusert kapasitet fra tolv til ti plasser grunnet en boenhet som brant ned til grunnen. Det 
jobbes med å finne alternativer for å unngå gjestepasientkostnader. Rusenheten ved 
Helgelandssykehuset HF ligger under plan på antall utskrivninger og har fristbrudd innenfor 
fagområdet. Pasienter med fristbrudd er gitt tilbud ved private institusjoner.  
 
Økonomi 
 
Resultat pr. august 2012 
Helse Nord har for august 2012 et resultat på 51,2 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 
15,3 mill kroner. Helse Nord har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 39,3 mill 
kroner. 
 

 
Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.  
 
Inntekter er hittil i år til sammen 2,7 mill kroner bedre enn budsjett. Sammenliknet med 
samme periode i 2011 er driftsinntektene 561,5 mill kroner høyere (6,4 %) og 
driftskostnadene 484,5 mill kroner høyere (5,6 %).  
 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i august 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. 
 
For august 2012 viser alle helseforetakene et positivt budsjettavvik. Hittil i år har 
Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
de største negative budsjettavvikene.  
 

Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik

august hittil i år (kr) hittil i år (%)

Driftsinntekter 937,7 10,1 %
Kjøp av helsetjenester -930,2 94,8 %
Varekostnader -68,4 8,4 %
Lønn & innleie 21,0 -0,4 %
Av- og nedskrivninger 0,3 -0,1 %
Andre driftskostnader -18,5 1,3 %
Finansposter 18,8 205,3 %
Totalt -39,3 -14,8 %

Regnskap 2012 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

august august august hittil i år hittil i år hittil i år 2012

Helgelandssykehuset HF 0,5 0,4 0,0 -22,5 3,3 -25,8 5,0
Nordlandssykehuset HF 3,7 1,7 1,9 -3,4 14,0 -17,4 21,0
UNN HF 4,5 2,0 2,5 -9,6 16,0 -25,6 24,0
Helse Finnmark HF 2,3 0,4 1,9 -1,3 3,3 -4,7 5,0
Sykehusapotek Nord HF 0,7 0,5 0,2 -0,4 0,5 -0,9 0,0
Helse Nord IKT 0,9 2,3 -1,4 4,6 2,6 2,0 0,0
Helse Nord RHF 38,5 28,4 10,1 258,5 225,3 33,2 345,0
SUM Helse Nord 51,2 35,8 15,3 225,8 265,0 -39,3 400,0
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Helgelandssykehuset HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 25,8 mill kroner. De 
største utfordringene de siste månedene er knyttet til samhandlingsreformen, økte 
varekostnader og bemanningsutvikling. Helseforetaket har intensivert arbeidet med omstilling 
for å oppnå en resultatforbedring hvor det er særskilt fokus på reduksjon av kostnader knyttet 
til personell. Helgelandssykehuset HF forventer at de definerte tiltak skal bidra til å snu den 
negative utviklingen og har en prognose for 2012 med et negativt budsjettavvik på 25 mill 
kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 17,4 mill kroner. 
Avviket skyldes i all hovedsak økte gjestepasient- og varekostnader, innleie, utfordringer i 
forbindelse med samhandlingsreformen og økte driftskostnader i forbindelse med 
byggeprosjektet. Tiltakene observasjonspost og sengetallsreduksjon iverksettes fra 1. 
september 2012 og forventer å gi effekter.  Prognosen til Nordlandssykehuset HF er et 
negativt budsjettavvik på 21 mill kroner +/- 10 mill kroner.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 25,6 
mill kroner. Helseforetaket har fortsatt de største avvikene knyttet til gjestepasienter, andre 
driftskostnader og samhandlingsreformen. Prognosen til Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF er et negativt budsjettavvik på 40 mill kroner +/- 10 mill kroner. 
 
Helse Finnmark HF har et negativt avvik pr. august 2012 på 4,7 mill kroner. Avviket er i all 
hovedsak knyttet til samhandlingsreformen, gjestepasienter og TNF-hemmere. Helse 
Finnmark HF har oppjustert prognosen fra styringsmålet på 5 mill kroner til 10 mill kroner.
   
Sykehusapotek Nord HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 0,9 mill kroner. 
Prognosen for 2012 er satt til et negativt budsjettavvik på 2,7 mill kroner. Dette tilsvarer 
årseffekten av de økte pensjonskostnadene.   
 
Helse Nord IKT har pr. august 2012 et positivt budsjettavvik på 2,0 mill kroner.  
 
Helse Nord RHF har pr. august 2012 et positivt budsjettavvik på 33,2 mill kroner. Prognosen 
for Helse Nord RHF er økt med 14,2 mill kroner fra forrige måned til et positivt budsjettavvik 
på 33 mill kroner. Økningen skyldes i all hovedsak at avsatte midler til samhandling på 11 
mill kroner ikke er disponert pr. dags dato samt økte forventede renteinntekter 
 

 
 Tabell: Prognose for foretaksgruppen per august 2012. 
 
Prognosen pr. august 2012 for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et resultat i intervallet 
329 til 369 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik i intervallet 71 til 31 mill kroner.   
  

Prognose per august 2012 Helse Nord 
(tall i mill kroner)

Resultatmål 
2012

Prognose Avvik

Helgelandssykehuset HF 5 -20 -25
Nordlandssykehuset HF 21   -10 til 10 -31 til -11
UNN HF 24 -26 til -6 -50 til -30
Helse Finnmark HF 5 10 5
Sykehusapotek Nord HF 0 -3 -3
Helse Nord IKT 0 0 0
Helse Nord RHF 345 378 33
Sum Helse Nord 400 329 - 369 -71 til -31
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Oppsummeringen er at det negative avviket hittil i år i all hovedsak skyldes utfordringer 
knyttet til samhandlingsreformen ved utskrivningsklare pasienter, bemanningsutvikling, 
gjestepasientkostnader og varekostnader.  
 
Gjennomføring av tiltak  
Foretaksgruppen har pr. august 2012 en gjennomføringsgrad på 58,5 % som tilsvarer 
tiltakseffekter rett i overkant av 112 mill kroner.  
 

 
Tabell: Realisert omstilling per august 2012 fordelt pr. HF.  
Kilde: ØBAK pr. august 2012 
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Tabell: Realisert omstilling og risikovektet budsjetterte effekter per august 2012 fordelt pr. HF.   
Kilde: ØBAK pr. august 2012. 
 
Adm. direktør har stort fokus på helseforetakenes omstillingsevne. En grunnleggende 
forutsetning for at Helse Nord skal være i stand til å videreutvikle og investere i årene 
fremover er at økonomien er god.  Foretaksgruppen må fortsette det kontinuerlige arbeidet for 
å redusere gjennomføringsrisikoen på tiltak som er identifisert. Langsiktig planarbeid er 
grunnleggende tiltak for redusert risiko.   
 
Det knyttes fortsatt stor usikkerhet til om de kompenserende tiltak som iverksettes ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
vil bidra til at helseforetakene innfrir styringsmålene for 2012.  
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. august 2012 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 660 mill kroner i foretaksgruppen pr. august 
2012. Dette er 110 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. Det forventes noe tiltakende 
investeringsnivå utover høsten, men det vil være ubrukte rammer også ved utgangen av året 
(anslagsvis i størrelsesorden 500 mill kroner).  
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aug.12
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2011 2012 2012 2012
Helse Nord RHF 148,1 196,0 344,1 39,0 11 %
Helse Finnmark 10,8 97,1 107,9 32,9 30 %
UNN 193,4 270,0 463,4 194,0 42 %
NLSH 204,5 688,8 893,3 317,1 35 %
Helgeland 37,8 42,4 80,2 33,6 42 %
Apotek 3,4 3,4 0,1 3 %
HN IKT 33,8 4,0 37,8 43,6 115 %
Styrets disp 0,3 0,3 0,0 0 %
SUM Helse Nord 632,1 1298,3 1 930,4 660,3 34 %
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Prognose likviditet 
Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni 48 mill kroner høyere enn prognosen. 
Sammenholdt med resultatutvikling og fremdrift i investeringsprogrammet hittil i år, er 
likviditeten om lag 20 mill kroner lavere enn forventet ved utgangen av august 2012.  
 
 
 

 
 
Personal 
 
Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Endring gjennomsnittlig månedsverk januar-september2012 versus 2011.  
 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til september 2012 er 12.945, som tilsvarer 
en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 291 månedsverk sammenlignet med samme 
periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell. 
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Likviditet 2012 - Helse Nord (i 1000 kr)

Budsjett

Regnskap 

Limit kassakreditt

Foretak
Stillingsgruppe Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Apotek Helse Nord IKT Helse Nord RHF +SKDE Totalt
Adm og ledelse -16 44 23 2 -1 5 18 75
Ambulansepersonell -3 -9 2 10 0 0 0 0
Apotekstillinger 0 0 0 0 1 0 0 0
Diagnostisk personell 0 5 5 2 0 0 0 12
Drifts/teknisk personell -1 -5 20 0 0 0 0 13
Forskning 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsefagarbeider/hjelpepleier -5 -8 -12 -4 0 0 0 -29
Leger -5 34 16 4 0 0 0 49
Pasientrettede stillinger 7 -13 44 8 0 1 0 47
Psykologer -4 9 -3 3 0 0 0 5
Sykepleiere -11 91 23 14 1 0 0 118
Totalt -40 150 119 38 0 5 17 291
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Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse 
Finnmark HF. Helse Finnmark HF har budsjettert med en bemanningsreduksjon. Samlede 
lønnskostnader inklusive innleie er 6 mill kroner lavere enn budsjett for august 2012, hittil i år 
24 mill kroner lavere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i år pr. august 2011 er lønnskostnadene 347,9 mill kroner høyere, 
hvorav fast lønn har økt med 5 %. Pensjonskostnader har økt med 20 %. Lønnskostnader 
utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. 
 
Helse Nord RHF vil fremover øke fokus på oppfølging av bemanningssituasjonen i 
helseforetakene.  
 

 
Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF 
 
Deltid 
I Helse Nords målrettede arbeid for å oppfylle målet om reduksjon av deltid med 20 % står 
datakvaliteten, oppfølging av de som ønsker økt stillingsandel, organisering av driften og 
organisasjonskulturen sentralt.  
 
Helse Nord har gjennom kartleggingene av deltidsansatte fått inn et godt datamateriale, som i 
kombinasjon med opplysninger fra lønns- og personalsystemet, gir god informasjon til bruk 
for å redusere andel deltid/øke gjennomsnittlig stillingsandel i helseforetakene. Det tas sikte 
på i løpet av høsten 2012 å gjennomføre regionalt arbeidsmøte for å utvikle og samkjøre tiltak 
for å redusere deltidsarbeid og øke den gjennomsnittlige stillingsandelen. 
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Sykefravær 

 
Tabell: Akkumulert sykefravær januar – juli henholdsvis 2011 og 2012 
 

 
Tabell: Endring i akkumulert sykefraværet januar – juli 2011 og 2012 
 
Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale 
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. 
 
I forhold til etterregistreringer påvirker dette i størst grad langtidsfraværet, hvor nå 
sykefraværet rapporteres akkumulert for å fange opp dette forholdet.  
 
Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til juli 2012 viser en nedgang på 0,4 % 
sammenlignet med samme periode i fjor. Den gjennomsnittlige bemanningen har økt, se over, 
men antall sykefraværsdager for de syv første månedene er noe lavere enn samme periode i 
fjor.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går ned sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen 
ser vi ved Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. Ved Helse Nord IKT ser vi 
den største oppgangen. 
 

Totalt Over Under Under Totalt Over Under Under
Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager

Helgelandssykehuset HF 8,7 % 4,8 % 3,9 % 2,6 % 8,0 % 4,0 % 4,0 % 2,5 %
Nordlandssykehuset HF 7,8 % 4,5 % 3,3 % 1,9 % 7,8 % 4,3 % 3,5 % 1,9 %
UNN HF 8,8 % 4,0 % 4,8 % 2,9 % 8,9 % 4,3 % 4,5 % 3,0 %
Helse Finnmark HF 2,3 % 1,9 % 0,4 % 0,3 % 0,9 % 0,2 % 0,7 % 0,6 %
Sykehusapoteket Nord HF 9,3 % 3,8 % 5,5 % 2,7 % 8,2 % 3,8 % 4,5 % 2,5 %
Helse Nord IKT 3,6 % 0,9 % 2,7 % 2,2 % 4,3 % 1,5 % 2,7 % 2,0 %
Helse Nord RHF 9,1 % 4,7 % 4,4 % 2,7 % 8,7 % 4,1 % 4,6 % 2,9 %
Sum Helse Nord 9,1 % 4,7 % 4,4 % 2,7 % 8,7 % 4,1 % 4,6 % 2,9 %

Januar - Juli 2011 Januar - Juli 2012

Totalt Over Under Under
Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager

Helgelandssykehuset HF -0,7 % -0,8 % 0,0 % -0,1 %
Nordlandssykehuset HF 0,0 % -0,2 % 0,1 % 0,0 %
UNN HF 0,1 % 0,3 % -0,2 % 0,1 %
Helse Finnmark HF -1,4 % -1,7 % 0,3 % 0,3 %
Sykehusapoteket Nord HF -1,0 % -0,1 % -1,0 % -0,2 %
Helse Nord IKT 0,7 % 0,7 % 0,0 % -0,2 %
Helse Nord RHF -0,4 % -0,6 % 0,2 % 0,2 %
Sum Helse Nord -0,4 % -0,6 % 0,2 % 0,2 %

Endring
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Figur: Sykefraværsprosent 2011 og 2012 for hele Helse Nord. 
 

 
Figur: Antall sykefraværsdager 2011 og 2012 for hele Helse Nord 
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Vedlegg 
Resultatutvikling pr. august 2012  

 
Vedlegg økonomi 

 
Tabell: Resultat i august 2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra august 2011 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2011

Endring i 
%

Basisramme 815,5 814,6 0,9 0 % 6 999,1 6 993,6 5,4 0 % 408,7 6 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 102,8 112,0 -9,2 -8 % 1 006,7 985,4 21,3 2 %
ISF kommunal medfinansiering 40,5 37,6 2,9 8 % 331,5 322,8 8,7 3 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 143,3 149,6 -6,2 -4 % 1 338,2 1 308,2 30,1 2 % 70,1 6 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 6,1 6,1 0,0 1 % 71,1 55,5 15,6 28 % 14,9 27 %
Gjestepasienter 12,4 5,9 6,5 110 % 48,6 34,6 14,0 41 % 14,6 43 %
Polikliniske inntekter 20,9 20,5 0,5 2 % 205,9 184,6 21,4 12 % 35,2 21 %
Utskrivningsklare pasienter 1,1 5,8 -4,6 -80 % 13,2 46,0 -32,8 -71 % 8,7 17 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4,7 5,3 -0,6 -11 % 51,5 43,2 8,3 19 % 0,6 1 %
Andre øremerkede tilskudd 15,0 20,7 -5,7 -28 % 121,8 146,7 -24,9 -17 % -5,9 -5 %
Andre driftsinntekter 53,9 60,0 -6,1 -10 % 444,6 479,1 -34,4 -7 % 14,6 3 %
Sum driftsinntek ter 1 073,1 1 088,5 -15,4 -1 % 9 294,1 9 291,4 2,7 0 % 561,5 6,4 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 80,0 71,2 8,8 12 % 607,7 575,2 32,5 6 % 51,1 9 %
Kjøp av private helsetjenester 42,1 50,2 -8,1 -16 % 406,0 405,6 0,5 0 % 1,6 0 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 88,6 102,2 -13,7 -13 % 869,3 818,4 50,9 6 % 29,9 4 %
Innleid arbeidskraft 18,3 10,4 8,0 77 % 83,2 60,3 22,9 38 % -3,9 -5 %
Fast lønn 434,6 443,0 -8,4 -2 % 4 031,8 4 066,6 -34,8 -1 % 188,8 5 %
Overtid og ekstrahjelp 36,0 34,5 1,5 4 % 292,2 255,6 36,7 14 % 4,0 1 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 117,3 116,5 0,8 1 % 934,3 931,7 2,6 0 % 155,0 20 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -31,9 -29,4 -2,5 8 % -258,7 -222,0 -36,7 17 % -2,7 1 %
Annen lønn 44,0 49,3 -5,3 -11 % 341,0 355,7 -14,7 -4 % 6,8 2 %
Avskrivninger 51,8 52,9 -1,1 -2 % 393,6 393,9 -0,3 0 % -3,4 -1 %
Nedskrivninger 0,1 0,1 0,0 0 % 0,1 0,1 0,0 0 % -0,2 -66 %
Andre driftskostnader 145,5 154,0 -8,5 -5 % 1 395,7 1 394,5 1,2 0 % 57,7 4 %
Sum driftskostnader 1 026,4 1 054,8 -28,4 -3 % 9 096,3 9 035,5 60,9 1 % 484,5 5,6 %
Driftsresultat 46,7 33,7 13,0 38 % 197,7 255,9 -58,1 -23 % 77,1 64 %
Finansinntekter 6,2 4,1 2,1 52 % 43,2 19,8 23,5 119 % 20,6 91 %
Finanskostnader 1,7 2,0 -0,2 -13 % 15,2 10,6 4,6 44 % -1,4 -8 %
Finansresultat 4,5 2,1 2,4 112 % 28,0 9,2 18,8 205 % 21,9 361 %
Ordinært resultat 51,2 35,8 15,3 43 % 225,8 265,0 -39,3 -15 % 99,0 78 %
Ekstraord inntekter 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Ekstraord kostnader 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %
(Års)resultat 51,2 35,8 15,3 43 % 225,8 265,0 -39,3 -15 % 99,0 78 %
Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S (2011-2012) 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 51,2 35,8 15,3 43 % 225,8 265,0 -39,3 -15 % 99,0 78 %

August Akkumulert per August Akkumulert per August
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Nærmere forklaring til ventetid og fristbrudd 
Det kan fort bli forvirrende med de forskjellige måtene å se ventetid og fristbrudd på. Helse- 
og omsorgsdepartementets krav om en ventetid ned mot 65 dager i løpet av 2012 baserer seg 
på ventetiden pasienter som er avviklet fra ventelistene har. Dette vil si at når en pasient tas av 
ventelisten og får utredning eller behandling. 
 
Et annet uttrykk for ventetid er antall ventende og ventetid for ventende. Det vil variere hvor 
mange man har på venteliste alt etter hva slags tilbud en avdeling eller sykehus og hvor 
mange pasienter som passerer gjennom avdelingen. Ventetid for de ventende vil også kunne 
være forvirrende fordi pasienter med elektive og lavere prioriterte tilfeller vil trekke 
gjennomsnittstiden opp. Er ventetiden veldig lang for ventende vil dette uansett kunne tilsi at 
vi har utfordringer knyttet til enkelte grupper eller fagområder. Dette er dermed informasjon 
som har større verdi på et mer operasjonelt nivå enn i rapportering på HF- og RHF-nivå. 
 
Fristbrudd angis i offisielle data som fristbrudd for de som er avviklet fra ventelister. Her er 
det derimot en sterkere sammenheng mellom øyeblikkstall og historiske tall fordi pasienter 
som opplever fristbrudd er pasienter som skal være prioritert i utgangspunktet. Vi opererer 
også med begrepet nært forestående fristbrudd. Dette er pasienter som står på venteliste og 
som vil oppleve fristbrudd innen to uker. 
 
Norsk Pasientregister (NPR) har mer informasjon om tolkning av ventelistedata på sine 
hjemmesider:  
http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Sider/default.aspx og 
http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Documents/definisjoner-i-
ventelistestatistikken-fra-norsk-pasientregister.pdf 

Styremøte Helse Nord RHF 
27. september 2012 - sakspapirer

side 27

http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Sider/default.aspx�
http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Documents/definisjoner-i-ventelistestatistikken-fra-norsk-pasientregister.pdf�
http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Documents/definisjoner-i-ventelistestatistikken-fra-norsk-pasientregister.pdf�


 

 
 

Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Langeland, 75 51 29 00  Bodø, 20.9.2012 
 

Styresak 108-2012 Forslag om forskriftsendringer som innfører ny 

turnustjeneste for leger – høring 

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
27. september 2012 - sakspapirer

side 28



 

 
 

Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
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Styresak 109-2012 Studietur til Kaiser Permanente, 

oppsummering og videre oppfølging 
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(ref. utsendt saksliste, styresak 105-2012/3), 

    men den fremmes som vedtakssak med nytt saksnummer. 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
De fem adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord, helseforetakenes medisinske 
direktører og ledergruppen i Helse Nord RHF deltok 22. – 25. april 2012 på programmet 
Learnings from the Kaiser Permanente (KP) Model i San Francisco, USA. Et sekstitalls 
ledere fra hele verden deltok på programmet.  
 
Som kjent står helseforetaksgruppen foran store investeringer i modernisering og 
nybygg, en storstilt satsing på IKT, utvikling av en organisasjon hvor knapphet i tilgang 
på personell må håndteres på en mer robust måte enn i dag, et systematisk og 
omfattende kvalitetsarbeid, økt brukermedvirkning og behov for å drive effektivt.  
 
KP ble valgt, fordi det er et vel renommert amerikansk helsesystem som har totalansvar 
for helsetjenestetilbudet til befolkningen som er medlemmer. KP er et integrert system 
med både primær- og spesialisthelsetjeneste. Arbeidet deres med kvalitetsforbedring, 
satsing på IKT-systemer, brukermedvirkning og effektiv drift var av særlig interesse.  
 
Studieturen var vellykket, først og fremst fordi den tydeliggjorde at utfordringene vi 
står foran på en rekke områder vil kreve betydelig ledelseskraft, omfattende involvering 
av medarbeiderne og et systematisk langsiktig arbeid. Problemstillingene var i stor grad 
lik våre uten at alle innfallsvinkler og løsninger kan anvendes, fordi systemer og 
kulturer er ulike.  
 
Et helt vesentlig poeng er hvordan ansettelses- og introduksjonsprosess av 
medarbeidere brukes til å skape oppslutning og forpliktelse om organisasjonens mål og 
arbeidsmåter. Et svært viktig poeng er nødvendigheten av å jobbe sammen om 
forbedrings- og utviklingstiltak i helseforetaksgruppen. Dette handler om prosesser 
som krever kapasitet og kompetanse som Helse Nord bare kan realisere, dersom vi 
bruker tilgjengelige ressurser i helseforetaksgruppen på en måte som kommer alle til 
del.   
 
Oppfølgingen av erfaringene vil bli synliggjort i ulike saker framover.  
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Helsetjenestens effekt 
Målet med helsetjenestene er å skape mest mulig helsegevinst med de ressursene man 
disponerer (penger og bemanning). Denne ”verdiskapningen” forutsettes å være 
pasientfokusert, og ikke profesjonsfokusert. Hensynet til pasientene må med andre ord 
alltid gå foran organisasjonens og profesjonenes interesser. 
 
”Verdiskapningen” (value) defineres enkelt som helsegevinst 
(outcome)/ressursinnsats. 
 
Som et supplement legges det økende vekt på pasientens opplevelse av 
behandlingsforløpet med den betydning det har for helsegevinst.  
 
Denne tenkingen har som konsekvens at alle aktører i helsetjenesten må ha som felles 
mål å bidra til økt ”verdiskapning”. Dette oppnås med samtidig innsats på to områder:  
1. Forbedring av resultatkvaliteten 
2. Reduksjon av kostnadene 
 
Ofte blir det framstilt som en motsetning mellom det å øke kvaliteten og redusere 
kostnadene (bemanningsinnsatsen) samtidig. Det framstår som umulig.  Erfaringene fra 
Kaiser Permanente, oss selv og mange andre aktører bekrefter ikke et slikt 
motsetningsfylt forhold, tvert imot. Forbedring av tilbudet og reduksjon av ressursbruk 
går ofte hånd i hånd.  
 
Et vesentlig poeng for å lykkes er gode prosesser. De viktigste innsatsområdene for å få 
dette til er: 
1. Å organisere virksomheten rundt pasientenes medisinske tilstand  

(og ikke rundt de medisinske spesialitetene) 
2. Å redusere uønsket variasjon i tjenestetilbudet og øke pasientsikkerheten 
3. Å skape bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
4. Å etablere en felles integrert IT-plattform som understøtter 1-3 
5. Å bruke IT til å gjennomføre omfattende målinger som synliggjør kvaliteten i 

prosesser og resultater 
 
Overforbruk som kvalitetsutfordring 
Det er i økende grad oppmerksomhet om dette i internasjonal forskning og litteratur. 
Det knytter seg både til den ulempen dette er for pasientene og til ressurs- og 
kostnadsspiralen. Pasienter kan utsettes for underforbruk, feilbruk og overforbruk av 
helsetjenester. Vi har tradisjonelt rettet oppmerksomheten hovedsakelig mot 
underforbruk og til dels mot feilbruk.  Vi antar at alle opplevde behov (hos pasienter og 
ansatte) er uttrykk for reelle behov, og tolker nesten alltid kø som et symptom på 
underforbruk. Det er økende dokumentasjon i litteraturen for at overforbruk er et 
større problem enn underforbruk.  
 
Overforbruk kan defineres som tilbud som gis i en situasjon, der risikoen for 
helseskadelige komplikasjoner er så mye større enn muligheten for helsegevinst enn at 
en ikke kan forsvare tiltaket.  
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Unødvendige sykehusinnleggelser, unødvendige diagnostiske og kirurgiske prosedyrer, 
overforbruk av antibiotika og intensivbehandling på sviktende faglige grunnlag i livets 
sluttfase er hovedutfordringene. 
 
Kaiser Permanente har erkjent (og kan dokumentere) at overforbruk er et større 
problem enn underforbruk i forhold til målet om effekt for pasienten. Kaiser 
Permanente bruker derfor sekundærforebygging, sammenligning av forbruksrater, 
måling av resultatkvalitet og pasientmedvirkning aktivt for å hindre overforbruk. 
 
Profesjonene og organisasjonen 
Kaiser Permanente består av tre overordnede organisatoriske enheter: 
• et forsikringsselskap som rekrutterer medlemmer, og dermed sørger for inntektene 
• en sykehuskjede som tar oppdrag for forsikringsselskapet 
• Kaiser Medical Group som står for legetjenesten.  
 
Legene er både ansatte og deleiere i Kaiser Medical Group. Organiseringen og 
rekrutteringsprosessene sikrer at legene (og andre ansatte) er svært lojale til Kaiser 
Permanentes mål og verdigrunnlag, samtidig som legene gis en særskilt innflytelse og 
status i organisasjonen. Dette er svært forskjellig fra situasjonen hos oss. 
 
De tre delene av Kaiser Permanente inngår gjensidig forpliktende eksklusive 
driftsavtaler med hverandre. Når Kaiser Permanente snakker om sin vektlegging av 
medisinsk lederskap, så dreier dette seg i hovedsak om to forhold:  
1. At legene ledes av leger 
2. og at legene får sterk innflytelse gjennom kontraktene mellom de tre delene av 

organisasjonen.  
 
I daglig drift på sykehusene er det i praksis todelt ledelse. Noen (oftest sykepleiere) 
leder driftsorganisasjonen i sykehusene, mens legene leder organiseringen av den 
medisinske behandlingen. Hvis det oppstår motsetninger, synes legene i praksis å ha 
siste ord, selv om dette ikke er formalisert. 
 
Denne organiseringen har som konsekvens at legene må være godt skolert i 
pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring, organisasjon og ledelse. For å oppnå dette, 
vektlegger og tester Kaiser Permanente teamegenskaper og 
kommunikasjonsferdigheter like sterkt som medisinsk fagkunnskap i sine 
ansettelsesprosesser. Kaiser Permanente integrerer opplæring på disse områdene i 
spesialistutdanningen, og krever at alle overleger deltar i lederutviklingsprogrammer.  
 
Helsetjenesteforskere ser mange av konfliktene i dagens helsevesen som utrykk for 
motsetninger mellom legenes tradisjonelle autonomi, og dagens krav til 
pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet. Kaiser Permanente synes å ha funnet en 
løsning som forener disse tilsynelatende motstridende hensynene. 
 
En annen konsekvens av den samme tenkingen er at rekrutteringsprosessene og måten 
vi tar imot nyansatte på blir svært viktig.  
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Kaiser Permanente har om lag halvparten så mange leger pr. populasjonsenhet som vi, 
men bruker samtidig betydelig mer ressurser i støttetjenester for legene. 
Støttetjenestene inkluderer IT, hjelpepersonell som gjør enklere prosedyrer og 
forbereder pasienten til legebesøket, personell som følger opp på vegne av legen, og 
ikke minst analysepersonell som tilrettelegger og presenterer resultatene av 
kvalitetsmålinger for legene. Skrivetjenesten er imidlertid helt eliminert. Det anses som 
en selvfølge at legen selv skriver all tekst som skal inn i EPJ. 
 
Organisasjon og forbedringsarbeid 
Forbedringsarbeidet i organisasjonen baserer seg i stor grad på at målinger og 
gjennomskinnelighet i resultatene av disse, samt felles forståelse av mål og strategier 
(sikret gjennom ansettelsesprosessene og internopplæringen) vil medføre endring i 
ønsket retning. Stabsenheter som tilbyr lederstøtte innen analyse, metoder for 
prosessforbedring og kvalitetsforbedring, er gitt tydelig status i organisasjonen, slik at 
disse fremstår som like viktige som linjeledelsen, i en matriselignende 
organisasjonsmodell. 
 
Konkrete forbedringer i driften 
Kaiser Permanente ser på sykehusinnleggelser (og særlig medisinske akuttinnleggelser) 
som uønskede hendelser som primært skyldes dårlig oppfølging av kronisk syke og 
svikt i sekundærforebyggende tiltak. Grunnstrukturen i organisasjonen er derfor 
Medical Centers som ikke har senger, men som driver avansert diagnostikk, 
sekundærforebygging, dagbehandling og observasjon i inntil 24 timer. Disse er 
bemannet med primærleger, spesialister og annet helsepersonell som arbeider i 
pasientsentrerte team.  
 
Antall sykehussenger pr. populasjonsenhet er om lag halvparten av det vi har i Nord-
Norge. Kaiser Permanente oppnår på denne måten betydelig færre sykehusopphold pr. 
1000 medlemmer pr. år enn vi har, men samtidig kortere liggetider for de som likevel 
blir innlagt, og høyere andel dagbehandling. Innlagte pasienter skrives rett ut til 
hjemmet, stort sett uten bruk av rehabiliteringsinstitusjoner, men får hjelp hjemme fra 
ambulante team. 
 
Kaiser Permanente oppsøker ”usynlige” problemer i driften ved å la såkalte designteam 
gjennomføre observasjoner i driftsenhetene. Dette er beskrevet også av andre i den 
såkalte ”Frontline defect- modellen”, som antar at dyktige ansatte blir så gode i å 
”arbeide seg rundt” problemene at de ikke legger merke til at de eksisterer. Bruk av 
denne metoden kan sikre at alle typer prosesser (og ikke bare de som oppleves dårlige) 
blir gjenstand for kontinuerlig forbedring, for eksempel med lean-metoden. 
 
Kaisers Chronic Care Model 
Kaiser Permanente hevder å ha implementert chronic care modellen, men har åpenbart 
lagt hovedvekten på sekundærforebygging som kan gi bedre helse og mindre 
overforbruk. De viktigste innsatsområdene er behandling av for høyt blodtrykk, tidlig 
behandling av forverrelser hos KOLS-pasienter, aktiv innsats mot røykestopp og 
vektreduksjon for alle pasienter, tett oppfølging av diabetikere og sterkt fokus på tidlig 
diagnostikk av kreft (screeningsprogrammer). Pasientene ansvarliggjøres for egen 
helse på en mye tydeligere måte enn hos oss. 
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Et annet viktig innsatsområde er å involvere og ansvarliggjøre pasientene mer i 
beslutningsprosessene (shared decision making). Det er viktig å forstå at dette ikke 
hovedsakelig dreier seg om å informere bedre, men om å gi pasientene en mer aktiv og 
ikke minst mer ansvarlig rolle. Erfaringer viser at slik involvering gir lavere forbruk av 
intervensjonsprosedyrer og operasjoner, men samtidig bedre behandlingsresultater. 
 
Økonomiske insentiver og mål 
Kaiser Permanente bruker som hovedprinsipp rammefinansiering og fast lønn (aldri 
stykkprisfinansiering) som mekanismer for å unngå overforbruk. Det legges i tillegg inn 
små elementer av bonuslønn til både leger og annet helsepersonell basert på målinger 
av kvalitet i prosesser og behandlingsresultat. 
 
På lang sikt har Kaiser Permanente en svært ambisiøs økonomisk målsetning om å 
redusere driftskostnadene med 20 % og samtidig oppnå enda høyere kvalitet i 
tilbudene. 
 
Kaiser Permanentes utvikling av EPJ 
Kaiser Permanente ser sitt IT-system som selve fundamentet i utviklingen av en bedre 
helsetjeneste (økt ”verdiskapning”). Investering i IT-system ble sett som et strategisk 
valg som hadde som mål å reformere hele tjenestetilbudet. Utviklingen av IT-systemet 
ble brukt til å bringe organisasjonen sammen rundt en ny visjon og strategi.  
 
Kaiser Permanente understreker at direkte deltakelse fra toppledelsen i gjennomføring 
av teknologivalg, utvikling av funksjonalitet, standardisering av faglige tilbud, 
gjennomføring av nødvendige kultur- og organisasjonsendringer og implementering i 
forbindelse med IT-systemet var helt nødvendig.  
 
I prinsippet er den løsningen de har brukt lang tid og store ressurser på å utvikle svært 
lik innholdet i den løsningen Helse Nord har gått til anskaffelse av og skal utvikle.  
 
Oppfølging av erfaringene etter studieturen 
Oppfølgingspunktene etter turen er viktige og foreslås integrert i arbeidet med saker 
hvor de naturlig hører hjemme. Her er strategiarbeidet som er i gang, 
oppdragsdokument for 2013, gjennomføring av FIKS-prosjektet, oppfølging av 
kvalitetsstrategi og pasientsikkerhetskampanjen, strategi og tiltaksplan for 
brukermedvirkning, organisasjons- og lederutvikling, oppfølging av Nasjonal 
lederplattform, arbeidet med samhandling og medvirkningen fra ansatte i 
forbedringsarbeid.  
 
 Helsetjenesten og organisasjonsforståelse 
• Formulere et helhetlig perspektiv på effekt i helsetjenesten og 

organisasjonsforståelse  
• Vurdere å starte bredere interne utdanningsprogrammer for leger og eventuelt flere 

ansattegrupper med vekt på forbedringsarbeid, medvirkning og 
organisasjonsforståelse 

• Ytterligere styrking av samarbeidet med utdanningsinstitusjonene om innholdet i 
grunnutdanningene 
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• Styrking av ansettelsesprosessene for å sikre forpliktelse til mål, strategier og 
verdigrunnlag 

• Sterkere satsing på mottak av nyansatte  
• Økt vekt på støtte til lederfunksjoner i avdelingene – redusere arbeid med plunder 

og heft 
 
Forbedringsarbeidet baseres på resultater og evidens 
• Fortsatt satsing på SKDE for å gi god bakgrunn for forbedringsarbeid i Helse Nord 
• Forbruk av helsetjenester i befolkningen må baseres på standardisering og en 

likeverdig tilgang   
• Analyse- og oppfølgingskapasitet rettet mot den enkelte klinikk og avdeling er 

avgjørende for god styring og godt forbedringsarbeid 
• Bruke kvalitetsregistre i større grad i den kliniske virksomheten 
• Utvikle ytterligere metodikk for oppfølging av kvalitets- og forbedringsarbeidet som 

sikrer en gjennomføringsgrad på høyere nivå enn i dag 
• Sikre IT-integreringen mellom Helse Nord styringsportal og andre kliniske IKT-

systemer 
 
Kapasitet og bemanning i sykehusene 
• Vurdere kapasitet på senger i forhold til folketall 
• Vurdere liggetid i sykehusene i forhold til gjennomsnitt og bruke dette i 

forbedringsarbeidet 
• Vurdere bemanning internt i og mellom helseforetak for å bruke knappe 

personellressurser på en best mulig måte  
 
Folkehelse, forebygging og brukermedvirkning 
• Gjennomføre primærforbyggingstiltak på enkeltområder hvor dette er dokumentert 

som avgjørende for effekt og hvor helsetjenesten er en naturlig arena (røyking 
særlig) 

• Evaluere folkehelseinnsatsen og vurdere ytterligere prioritering av 
sekundærforebyggingstiltak rettet mot de største sykdomsgruppene 

• Gjennomføre strategi- og handlingsplan for brukermedvirkning  
 
Økonomisk resultat 
• Opprettholde krav til overskudd som sikrer gjennomføring av investeringene 
• I samarbeid med de andre regionene få vurdert om dagens bruk av 

stykkprisfinansiering er godt egnet til å sikre en fokusert og godt prioritert 
helsetjeneste  

 
IKT  
• Sikre at FIKS-prosjektet har tung nok ledelsesforankring 
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Konklusjon  
Erfaringene bekrefter at Helse Nords satsing på investeringer i nye og moderne 
sykehusbygg, utvikling av nye kliniske IKT-systemer, satsing på kvalitet og 
pasientsikkerhet, effektiv drift, utvikling av SKDE, pasientmedvirkning og samhandling 
er riktige og nødvendige for å møte utfordringene.  
 
Helse Nord RHF har over lang tid satset på bred involvering av ansatte og deres 
representanter i alt arbeid. Dette perspektivet er vi om mulig blitt ennå mer styrket i 
etter denne studieturen.  
 
Utvikling av bedre metodikk for oppfølging og sterkere vektlegging av dette for å sikre 
gjennomføring av arbeid som er i gang og redusere sløsing med ressurser på arbeid det 
ikke kommer noe ut av, er et stort forbedringsområde for oss.  
 
Utvikling av felles organisasjonsforståelse og virkeligsoppfatning gjennom involvering 
er avgjørende for å lykkes. Å ha medarbeidere med organisasjons- og 
forbedringskunnskap vil her være et nødvendig tiltak. Dette krever ytterligere styrking 
av satsing på utdanningene, med innarbeiding av forbedringskunnskap i 
grunnutdanningene, et program for medarbeidere (særlig leger) og 
lederutviklingsprogrammet.  
 
Den ledelsesmessige kapasiteten i FIKS-prosjektet må sikres, både fordi det er en 
ressursmessig tung investering, men mest fordi dette er en strategisk satsing av 
avgjørende betydning for utvikling av pasienttilbudet og sikring av kvalitet.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om erfaringene fra studieturen til Kaiser 
Permanente til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å innarbeide oppfølgingen av studieturen i arbeidet 

med revideringen av Helse Nords strategi, oppdragsdokument for 2013 og arbeidet 
med kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
3. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene komme tilbake med saker 

på områder hvor det skal tas regionale initiativ, f. eks. med hensyn til forbruk av 
helsetjenester, sengekapasitet og god bruk av tilgjengelig kompetanse.  

 
 
Bodø, den 20. september 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2012/50/110   Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Bodø, 20.9.2012 
 

Styresak 105-2012/4 Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – 

analyse av byggelånsrenter, forventet 

prisstigning og modernisering av bygget, 

oppfølging av styresak 72-2012 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Investeringsrammene for de store prosjektene har vært godkjent i faste priser 
eksklusive aktiverte byggelånsrenter. I vedtatt investeringsplan er det tatt høyde for 
estimert prisstigning fra og med 2011, men rammene er ikke oppdatert med 
byggelånsrenter.  
 
Helse Nord har vedtatt en ambisiøs investeringsplan for perioden frem til 2020. For at 
denne planen skal kunne gjennomføres, må vi følge opp pågående prosjekter for å sikre 
oss mot avvik og overskridelser som vil ramme oppstart av nye prosjekter. For å 
forenkle oppfølgingen og fordele risikoen for uforutsette hendelser er det nødvendig å 
gjennomgå premissene for byggeprosjektene og fastsette endelige rammer som også 
inkluderer byggelånsrenter og prisstigning.  
 
Det vises i denne forbindelse til styresakene 70-2012 og 71-2012, hvor dette prinsippet 
ble implementert for A-fløy og pasienthotell ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø. 
 
Utredning 
Nordlandssykehuset HF har gjennomgått investeringsplanen for byggeprosjektene i 
Bodø og Vesterålen med utgangspunkt i 2007-prisnivå og oppdatert årlige kostnader 
med realisert og estimert prisstigning (benytter indeks for boligbygging). 
 
I tillegg er det utarbeidet en oversikt over aktiverte byggelånsrenter og estimerte 
byggelånsrenter (3 %) i perioden frem til ferdigstillelse. 
 
Prisstigningen utgjør: 
Bodø   835 mill kroner 
Vesterålen  127 mill kroner 
Til sammen 962 mill kroner 
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Byggelånsrentene utgjør: 
Bodø  246 mill kroner 
Vesterålen 127 mill kroner 
Til sammen 373 mill kroner 
 
Dette gir følgende totalramme for prosjektene i løpende priser, inklusive prisstigning og 
byggelånsrenter: 
Nordlandssykehuset Bodø  3 614 mill kroner  
Nordlandssykehuset Vesterålen 1 070 mill kroner 
 
Dette er til sammen 623 mill kroner mer enn det som er bevilget direkte til disse to 
prosjektene i vedtatt investeringsplan styresak 7-2012. Årsaken til dette avviket er 
flere: 
• Byggelånsrenter 
• Økt investeringsramme for prosjektet, endring fra P50 til P85, 145 mill kroner 

vedtatt i styresak 134-2011. 
• Indeksen for boligbygging har vært og forventes å være høyere enn 

konsumprisindeksen. 
• Forsinkelser i gjennomføringen og derved høyere nominelle utlegg. Prosjektet i 

Bodø er forsinket med to år i forhold til forutsetningene i 2008. 
 
Når investeringsplanen ble lagt frem i juni 2012, var vi klar over at det ikke var tatt 
høyde for byggelånsrenter, og at priselementet kunne være for lavt. Det ble derfor satt 
av 365 mill kroner i planen for å ta høyde for det. Dette betyr at vi nå må sette av 
ytterligere 258 mill kroner til prosjektene.  
 
Lånerammene fra Helse- og omsorgsdepartementet prisjusteres. Det er ikke tatt høyde 
for det i prosjektet i Bodø. Som følge av at Helse Nord til nå kun har tatt opp en mindre 
andel av lånerammen, er det estimert at dette innebærer at Helse Nord kan låne inntil 
150 mill kroner mer til prosjektet i Bodø enn forutsatt i planen. Nettoeffekten på vedtatt 
investeringsplan er derfor at det må skapes rom for investeringer på 108 mill kroner i 
perioden. Men utbetalingene fra disse prosjektene vil komme noe tidligere enn 
forutsatt. Det vil derfor bli behov for å skyve andre planlagte investeringer de nærmeste 
årene ut i tid.  
 
Oppfølging  
Før adm. direktør kommer tilbake med forslag til revidert investeringsplan må saken 
gjennomgås med Nordlandssykehuset HF: 
• Når rammene nå inkluderer alle kostnader og reserver, må styringssystemet og 

fullmaktsstrukturen i byggeprosjektet gjennomgås og presiseres. 
o Det legges opp til et skille mellom prosjektleders fullmakter, slik at disponering 

av rammen opp til et nivå må forelegges og godkjennes av HF-styret, og 
disponering av hele rammen må forelegges og godkjennes av Helse Nord RHF. 

o Helseforetaket må utarbeide og styrebehandle ny oppdatert bærekraftsanalyse, 
herunder redegjøre for hvordan helseforetaket vil håndtere kostnadsøkningen 
og oppfylle resultatkravene i perioden. 

o Nordlandssykehuset HF må komme opp med en plan for hvordan helseforetaket 
selv kan bidra med likviditet til å gjennomføre disse store investeringene. 
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• Det at Nordlandssykehuset HF nå legger beslag på en større andel av 
investeringsrammen de nærmeste årene, vil få konsekvenser for andre planlagte og 
vedtatte investeringer. Nye sykehus i Narvik og Hammerfest er lagt inn helt i slutten 
av planperioden. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig å skyve dem ut i tid for å 
skape tilstrekkelig rom de nærmeste årene. Dette vil også få konsekvenser for andre 
prosjekter. 

 
Andre forhold 
Siden styremøtet i juni 2012 er det kommet frem noen andre forhold som også vil 
medføre justeringer i investeringsplanen. 
 
Modernisering av Nordlandssykehuset HF

Dette gjelder: 

. I løpet av byggeprosjektet er det kommet 
frem forhold som det er ønskelig å endre på for å sikre at vi får et nytt og moderne 
sykehus i Bodø. Kostnadene er beregnet til å utgjøre 75 mill kroner. Av hensyn til 
fremdriften i byggeprosjektet er det ønskelig å gi klarsignal til dette allerede nå. 

Varmesentral   25 mill kroner 
Operasjonsstuer  35 mill kroner 
Medikasjonshåndtering 15 mill kroner 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
27. september 2012 - sakspapirer

side 38



 

 
 

Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-69/012         Bodø, 20.9.2012 
 

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i 

Helse Nord RHF, den 19. september 2012 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

 

Protokoll 

 

 
   

 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/3-43/014 

Referent/dir. tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Tromsø, 19.9.2012 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 19. september 2012 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 10. oktober 2012 – arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 

23. oktober 2012 – Regionalt brukerutvalg 
 

Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 

Torstein Møller nestleder SAFO 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Unni Salamonsen varamedlem – møter for 

Liv Therese Larsen  
FFO 

Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 

Werner Johansen medlem FFO 
Brynly Idar Ballari medlem Fylkeseldrerådene 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
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Sak 68-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. juni 

2012 og protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg, den 24. august 2012 

Sak 70-2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse 
Nord – regional handlingsplan 

Sak 71-2012 Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser - oppnevning av representanter til faglig 
referansegruppe, jf. RBU-AU-sak 19-2012 

Sak 72-2012 Faglig referansegruppe for Nasjonal tjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdommer – oppnevning av brukerrepresentant 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 73-2012 Nettverk for traumatisk hjerneskade – oppnevning av 
brukerrepresentant– informasjon om AU’s elektroniske behandling 
og stadfesting av vedtak 

Sak 74-2012 Opphold for personer med MS på MS-Senteret Hakadal AS 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 75-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

1. Møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av 
helseforetakenes brukerutvalg, den 20. november 2012 – 
informasjon og planlegging 

 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

1. Samhandlingsreform – orientering om status i arbeidet 
2. Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg, fagråd m. m. – 

informasjonsflyt 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker  
Sak 76-2012 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF,  
den 13. juni 2012 

 2. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg, den 24. august 2012 
Protokollen ble formelt godkjent under behandling av sak 69-2012.  

3. Invitasjon til konferanse ”Økt brukermedvirkning, bedre 
forskning!”, den 21. november 2012 i Tromsø 

 4. Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med 
innleggelse på somatiske sykehus 

Sak 77-2012 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
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Sak 69-2012  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt  
 brukerutvalg 13. juni 2012 og protokoll fra møte i  
 arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg,  
 den 24. august 2012 
 
Vedtak 
 
1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. juni 2012 og protokoll fra 

møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 24. august 2012 
godkjennes.  

 
2. I protokollen fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. juni 2012 ble det 

anmerket at RBU-leder (møtende nestleder) ikke hadde noen muntlige 
orienteringer.  

 
 

Sak 70-2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav i  
 fødselsomsorgen i Helse Nord – regional  
 handlingsplan, jf. sak 21-2012 (i arbeidsutvalget til  
 det Regionale brukerutvalget) 
 
Vedtak: 
 
Sak om høring ad. implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorg utsettes 
til neste møte i Regionalt Brukerutvalg. 
 
 

Sak 71-2012 Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge  
 med funksjonsnedsettelser – oppnevning av  
 representanter til faglig referansegruppe,  
 jf. RBU-AU-sak 19-2012 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg utpeker Torunn Berg fra Unge funksjonshemmede til faglig 

referansegruppe for Nasjonal kompetansegruppe for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser. 
 

2. Regionalt brukerutvalg utsetter utnevning av den andre representanten til faglig 
referansegruppe for Nasjonal kompetansegruppe for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser til møte i arbeidsutvalget til det Regionale Brukerutvalget, 
den 10. oktober 2012. 
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Sak 72-2012 Faglig referansegruppe for Nasjonal  
 kompetansetjeneste for inkontinens og  
 bekkenbunnsykdommer – oppnevning av  
 brukerrepresentant 
   Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg utsetter utnevning av representant til faglig referansegruppe for 
Nasjonal kompetansegruppe for inkontinens og bekkenbunnsykdommer til møte i 
arbeidsutvalget til det Regionale Brukerutvalget, den 10. oktober 2012. 
 
 

Sak 73-2012 Nettverk for traumatisk hjerneskade – oppnevning  
 av brukerrepresentant, informasjon om AU’s  
 elektroniske behandling og vedtak 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF stadfestet følgende vedtak: 
 
Som brukerrepresentant for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF til 
"Nettverk for traumatisk hjerneskade" oppnevnes Lovisa G. Suhr, Personskadeforbundet 
LTN, Finnmark fylkeslag. 
 
 

Sak 74-2012 Opphold for personer med MS på  
 MS-Senteret Hakadal AS 
   Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg viser til henvendelse fra brukerrådet ved MS-senter Hakadal 

AS og ber Helse Nord RHF vurdere tiltak som gir MS-pasienter fra Helse Nord bedre 
tilgang til rehabiliteringstilbud ved MS-senter Hakadal AS. 

 
2. Regionalt brukerutvalg viser til referatet fra møte ad. Helse Nords 

rehabiliteringstilbud av 16. januar 2012 og ber Helse Nord RHF om å sørge for at 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbadet i Tromsø styrker sitt tilbud til denne 
pasientgruppen. 
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Sak 75-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av helseforetakenes brukerutvalg, 
den 20. november 2012:  

 Informasjon  

 Planlegging 
- Felles møte for RBU-ledere i Stavanger, 21. til 22. mai 2012:  

 Informasjon 

 Neste møte er avtalt til 16. oktober 2012. 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. august 2012 

 Tematime om den reviderte strategien for Helse Nord  

 Besøk av Helse Finnmark Hammerfest og orientering om beredskapen i 
Nordområdene 

 Gjennomgang av sakslisten 

 Neste styremøte avholdes i Trondheim, den 27. september 2012.  

- Strategi- og tiltaksplan for brukermedvirkning i Helse Nord: Informasjon om oppstart 
av arbeidet 

- Plan for rehabilitering: Det ble stilt spørsmål om den reviderte planen er overlevert.  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 21. og 22. juni 2012 (v/Torstein Møller) 

 Besøk av Sykehusapotek Nord HF – orientering og omvisning 

 Kort orientering om sakslisten 
- Møte i Pasientreiser, den 5. september 2012 (v/Werner Johansen) 

 Orientering om sakslisten 

 Enkelte saker ble det orientert særskilt om. 

 Neste møte er avtalt til 28. november 2012.  

- Nasjonal nettverkskonferanse for bedre rehabilitering, den 17. til 18. september 
2012 (v/Arnfinn Hanssen): Informasjon om programmet 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Samhandlingsreform – orientering om status i arbeidet 
- Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg, fagråd m. m. – informasjonsflyt 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Sak 76-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 13. 

juni 2012  
2. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg,  

den 24. august 2012 
Protokollen ble formelt godkjent under behandling av sak 69-2012.  

3. Invitasjon til konferanse ”Økt brukermedvirkning, bedre forskning!”,  
den 21. november 2012 i Oslo 

4. Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med innleggelse på 
somatiske sykehus 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

Sak 77-2012  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 19. september 2012 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 19SEP2012 – kl. 14.20 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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	Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012
	Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter august 2012 på økonomi, aktivitet, bemanning, sykefravær, ventetider og fristbrudd.
	Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.
	Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av kortfattet rapportering fra helseforetakene, siden det foregår en mer omfattende tertialrapportering 2012. En grundigere rapport på 2. tertial vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 31....
	Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlig rapportering på ventetid og fristbrudd fortsetter også i 2012.
	I de offisielle NPR-tallene er fristbrudd redusert fra 21 % i august 2011 til 17 % i august 2012. Ventetid for alle pasienter er på 82 dager i august 2012 som tilsvarer ventetiden i august 2011. Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid på 76 dager.
	Interne tall viser at fristbrudd er redusert fra 22 % til 14 %, og ventetider for pasienter med/uten rett er fra august 2011 til august 2012redusert fra 67/106 dager til 64/102 dager.
	Flere av våre helseforetak når målsettingen om ventetid på mindre enn 65 dager for pasienter med rett til helsehjelp, mens utviklingen ikke er like bra for øvrige pasienter.
	Den langsomme fremdriften på forbedring i offisielle tall er hovedtema på flere møtearenaer.  Adm. direktør forventer at tydeligere oppfølging mot de mest utsatte fagområder vil øke fremdriften.
	Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 2,5 %, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen.
	Aktiviteten for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. august 2012 har ikke den ønskede utviklingen med dreining mot reduksjon i liggetid pr. pasient og økning i antall utskrevne pasienter. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) v...
	Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter  + 35,5 mill kroner
	Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter  - 32,8 mill kroner
	Kjøp av offentlige og private helsetjenester  -33,0 mill kroner
	Varekostnader - 50,9 mill kroner
	Lønnskostnader og innleie +24,1 mill kroner
	UAvskrivinger/Andre driftskostnader    -1,0 mill kroner
	UFinansresultat  +18,8 mill kroner
	Totalt avvik driftsresultat  -39,3 mill kroner
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i august 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012.
	Prognosen pr. august 2012 for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et resultat i intervallet 329 til 369 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik i intervallet 71 til 31 mill kroner.
	Foretaksgruppen har pr. august 2012 en gjennomføringsgrad på 58,5 % som tilsvarer tiltakseffekter rett i overkant av 112 mill kroner.  Samlet for foretaksgruppen har ikke omstillingstiltakene hittil i år hatt ønsket effekt.
	Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til september 2012 er 12.945, som tilsvarer en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 291 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell.
	Adm. direktør legger frem flere detaljer rundt kvalitet, økonomi og bemanning i styremøtet.
	1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2012 til orientering, men er ikke fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd.
	2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i førstkommende styremøte legge frem nye konkrete forslag til tiltak for å nå målsettingene på ventetider og fristbrudd.
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	Kvalitet
	Ventetid
	Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen på 76 dager for ordinært avviklede pasienter som er tatt til behandling etter å ha stått på venteliste. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er tilsvarende samme periode i fjor. For august 2012...
	Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 77 dager i gjennomsnitt ventetid hittil i år, mens psykisk helsevern for voksne har hittil i år den korteste ventetiden på 59 dager.
	Helse Nord innfrir målsettingene for gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert behandling, med unntak av psykisk helsevern for barn og unge. Samlet har foretaksgruppen for pasienter med rett til prioritert helsehjelp hittil i år g...
	Ventetid for psykisk helsevern for barn og unge ligger fortsatt vesentlig over kravet på 30 dager, med et gjennomsnitt hittil i år på 68 dager.
	I august 2012 har ventetiden gått noe opp sammenlignet med nivået før sommeren. Denne økningen skyldes at bemanning og aktiviteten er lavere om sommeren.
	/
	Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011til august 2012 - alle avviklede pasienter, avviklede pasienter med- og uten rett til prioritert helsehjelp.
	Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
	/
	Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på fagområde for perioden januar 2011 til august 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR)
	Fristbrudd
	Andel og antall fristbrudd for avviklede pasienter er redusert den siste måneden og er under samme periode i fjor. Andel fristbrudd er på 17 % i august 2012 mot 21 % i august 2011.
	/
	Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til august 2012.
	Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
	/
	Figur: Utvikling i andel fristbrudd fordelt på fagområder i perioden januar 2011 til august 2012
	Figur: Endring i antall fristbrudd januar – august 2011 til januar - august 2012.
	Kilde: Norsk pasientregister
	Det vises til styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012.
	Helse Nord har pr. august 2012 ikke nådd målet om å fjerne fristbrudd.
	Aktivitet
	Somatikk
	/
	Tabell: Somatisk aktivitet januar - august 2011 sammenlignet med januar- august 2012
	Det er økning på alle områder innen somatisk aktivitet med unntak av dagopphold innlagte. Aktivitetsveksten i foretaksgruppen har hittil i år vært størst ved polikliniske aktivitet.   Økningen i dagopphold poliklinikk er større enn heldøgnsopphold inn...
	Pr. august 2012 er det totalt en økning innen polikliniske konsultasjoner og dagbehandling i foretaksgruppen, mens heldøgnopphold er omtrent på 2011-nivå. Dette er i tråd med ønsket utvikling om å vri aktiviteten fra heldøgn til dag.
	/
	Figur: Totalt antall liggedøgn etter pasientene er definert som utskrivningsklare og antall utskrivningsklare pasienter i perioden januar 2011 til august 2012.
	Kilde: Helse Nord styringsportal
	Samlet i Helse Nord har antall døgn for utskrivningsklare pasienter blitt betydelig redusert i perioden januar 2011 til august 2012. De siste to måneder viser en liten økning. Antall utskrivningsklare pasienter er redusert noe sammenlignet med samme p...
	Psykisk helsevern og rus
	Psykisk helsevern for barn og unge
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
	Ønsket utvikling er reduksjon i liggetid pr. pasient. Dette kan vises gjennom økning i antall utskrevne pasienter samtidig som antall liggedøgn reduseres. Pr. august har ikke Helse Nord denne ønskede utvikling.
	Tilbakemeldingene fra helseforetakene er at det er utfordringer rundt registrering av data i forbindelse med overgang fra BUP-data til DIPS.
	Psykisk helsevern for voksne
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011.
	Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har hittil i år hatt en vekst innen polikliniske konsultasjoner og utskrivelser samtidig som det har vært en reduksjon i liggedøgn og oppholdsdager. Denne vridningen i aktiviteten gjennom økning i a...
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har pr. august 2012 en ønsket vridning i aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne. Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF viser også til ønsket vridning med unntak ved poliklinisk...
	Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
	/
	Tabell: Aktivitet TSB januar-august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en reduksjon på alle områder pr. august 2012 som skyldes at Nordlandssykehuset HF har overtatt LARiNord. På den andre siden har Nordlandssykehuset HF en økning på alle områder som i all hovedsak skyldes etableri...
	Økonomi
	Resultat pr. august 2012
	Helse Nord har for august 2012 et resultat på 51,2 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 15,3 mill kroner. Helse Nord har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 39,3 mill kroner.
	/
	Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.
	Inntekter er hittil i år til sammen 2,7 mill kroner bedre enn budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2011 er driftsinntektene 561,5 mill kroner høyere (6,4 %) og driftskostnadene 484,5 mill kroner høyere (5,6 %).
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i august 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012.
	For august 2012 viser alle helseforetakene et positivt budsjettavvik. Hittil i år har Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF de største negative budsjettavvikene.
	Helgelandssykehuset HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 25,8 mill kroner. De største utfordringene de siste månedene er knyttet til samhandlingsreformen, økte varekostnader og bemanningsutvikling. Helseforetaket har intensivert arbeide...
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 25,6 mill kroner. Helseforetaket har fortsatt de største avvikene knyttet til gjestepasienter, andre driftskostnader og samhandlingsreformen. Prognosen til Universite...
	Sykehusapotek Nord HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 0,9 mill kroner. Prognosen for 2012 er satt til et negativt budsjettavvik på 2,7 mill kroner. Dette tilsvarer årseffekten av de økte pensjonskostnadene.
	Helse Nord IKT har pr. august 2012 et positivt budsjettavvik på 2,0 mill kroner.
	/
	Tabell: Prognose for foretaksgruppen per august 2012.
	Prognosen pr. august 2012 for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et resultat i intervallet 329 til 369 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik i intervallet 71 til 31 mill kroner.
	Oppsummeringen er at det negative avviket hittil i år i all hovedsak skyldes utfordringer knyttet til samhandlingsreformen ved utskrivningsklare pasienter, bemanningsutvikling, gjestepasientkostnader og varekostnader.
	Gjennomføring av tiltak
	Foretaksgruppen har pr. august 2012 en gjennomføringsgrad på 58,5 % som tilsvarer tiltakseffekter rett i overkant av 112 mill kroner.
	/
	Tabell: Realisert omstilling per august 2012 fordelt pr. HF.
	Kilde: ØBAK pr. august 2012
	/
	Tabell: Realisert omstilling og risikovektet budsjetterte effekter per august 2012 fordelt pr. HF.
	Kilde: ØBAK pr. august 2012.
	Adm. direktør har stort fokus på helseforetakenes omstillingsevne. En grunnleggende forutsetning for at Helse Nord skal være i stand til å videreutvikle og investere i årene fremover er at økonomien er god.  Foretaksgruppen må fortsette det kontinuerl...
	Det knyttes fortsatt stor usikkerhet til om de kompenserende tiltak som iverksettes ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vil bidra til at helseforetakene innfrir styringsmålene for 2012.
	Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. august 2012
	Investeringer
	Det er gjennomført investeringer på til sammen 660 mill kroner i foretaksgruppen pr. august 2012. Dette er 110 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. Det forventes noe tiltakende investeringsnivå utover høsten, men det vil være ubrukte rammer o...
	/
	Prognose likviditet
	Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni 48 mill kroner høyere enn prognosen. Sammenholdt med resultatutvikling og fremdrift i investeringsprogrammet hittil i år, er likviditeten om lag 20 mill kroner lavere enn forventet ved utgangen av august...
	Personal
	Bemanningsutvikling
	Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til september 2012 er 12.945, som tilsvarer en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 291 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell.
	Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse Finnmark HF. Helse Finnmark HF har budsjettert med en bemanningsreduksjon. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 6 mill kroner lavere enn budsjett for august...
	Sammenliknet med hittil i år pr. august 2011 er lønnskostnadene 347,9 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 5 %. Pensjonskostnader har økt med 20 %. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader.
	Helse Nord RHF vil fremover øke fokus på oppfølging av bemanningssituasjonen i helseforetakene.
	/
	Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF
	Deltid
	I Helse Nords målrettede arbeid for å oppfylle målet om reduksjon av deltid med 20 % står datakvaliteten, oppfølging av de som ønsker økt stillingsandel, organisering av driften og organisasjonskulturen sentralt.
	Helse Nord har gjennom kartleggingene av deltidsansatte fått inn et godt datamateriale, som i kombinasjon med opplysninger fra lønns- og personalsystemet, gir god informasjon til bruk for å redusere andel deltid/øke gjennomsnittlig stillingsandel i he...
	Sykefravær
	/
	Tabell: Akkumulert sykefravær januar – juli henholdsvis 2011 og 2012
	/ Tabell: Endring i akkumulert sykefraværet januar – juli 2011 og 2012
	Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer.
	I forhold til etterregistreringer påvirker dette i størst grad langtidsfraværet, hvor nå sykefraværet rapporteres akkumulert for å fange opp dette forholdet.
	Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til juli 2012 viser en nedgang på 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Den gjennomsnittlige bemanningen har økt, se over, men antall sykefraværsdager for de syv første månedene er noe lavere enn samme ...
	Langtidsfravær på over 56 dager går ned sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen ser vi ved Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. Ved Helse Nord IKT ser vi den største oppgangen.
	/
	Figur: Sykefraværsprosent 2011 og 2012 for hele Helse Nord.
	Figur: Antall sykefraværsdager 2011 og 2012 for hele Helse Nord
	Vedlegg
	Resultatutvikling pr. august 2012
	Vedlegg økonomi
	/
	Tabell: Resultat i august 2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra august 2011
	Det kan fort bli forvirrende med de forskjellige måtene å se ventetid og fristbrudd på. Helse- og omsorgsdepartementets krav om en ventetid ned mot 65 dager i løpet av 2012 baserer seg på ventetiden pasienter som er avviklet fra ventelistene har. Dett...
	Et annet uttrykk for ventetid er antall ventende og ventetid for ventende. Det vil variere hvor mange man har på venteliste alt etter hva slags tilbud en avdeling eller sykehus og hvor mange pasienter som passerer gjennom avdelingen. Ventetid for de v...
	Fristbrudd angis i offisielle data som fristbrudd for de som er avviklet fra ventelister. Her er det derimot en sterkere sammenheng mellom øyeblikkstall og historiske tall fordi pasienter som opplever fristbrudd er pasienter som skal være prioritert i...
	Norsk Pasientregister (NPR) har mer informasjon om tolkning av ventelistedata på sine hjemmesider:
	Uhttp://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Sider/default.aspxU og Uhttp://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Documents/definisjoner-i-ventelistestatistikken-fra-norsk-pasientregister.pdfU
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