
 

 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 31. oktober 2012 
 
Kl.: 8.30 til ca. 12.30 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-74/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 110-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 31. oktober 2012: 
 

Sak 110-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 111-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

27. september 2012 
Side 3 

Sak 112-2012 Tertialrapport nr. 2-2012 Side 14 
Sak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Side 17 
Sak 114-2012 Midlertidig oppdragsdokument 2013 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 37 

Sak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer Side 38 
Sak 116-2012 Budsjett 2013 Helse Nord RHF Side 57 
Sak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Side 73 
Sak 118-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:   

Tertialrapport pr. 31.august 2012 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf.  Fvl. § 13, 1. ledd nr 2). 

Side 81 

Sak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister Side 103 
Sak 120-2012 IKT-plattformprosjekt, sluttrapport Side 110 
Sak 121-2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav til 

fødselsomsorgen i Helse Nord – regional handlingsplan, 
oppfølging av styresak 7-2012 

Side 113 

Sak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Side 121 
Sak 123-2012 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og 

Helse Nord RHF, representasjon fra brukerne i 
samarbeidsorganer – oppfølging av styresak 6-2012 

Side 126 

Sak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, 
oppfølging av styresak 101-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 129 

Sak 125-2012 Orienteringssaker Side 130 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
Sak 126-2012 Referatsaker Side 133 
 1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalget av 10. oktober 2012 
  

 2. Rapport fra Agenda Kaupang av 22. juni 2012 ad. 
evaluering av styrene i helseforetakene – se 
link: Rapport Agenda Kaupang - evaluering av HF-
styrene   
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3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartement av 20. 

september 2012 ad. godkjenning av sykehus jf 
spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 

  

 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. 
oktober 2012  
Kopi av protokollen ettersendes. 

  

 5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 22. oktober 2012 
med FTV/FVO i Helse Nord RHF ad. budsjett 2013 
Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen ettersendes. 

  

 6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 30. oktober 2012 
med KTV/KVO i Helse Nord RHF ad. tertialrapport nr. 
2-2012 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

Sak 127-2012 Eventuelt Side 146 
 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-75/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 111-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

27. september 2012 

 
 
Protokoll styremøte 27. september 2012 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. september 2012 – kl. 13.00 
Møtested: Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Jan Sahl styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Anne May Knudsen kommunikasjonsrådgiver 
Kirsti Freibu rådgiver oppfølging og rapportering 

– deltok under behandling av sak 104-2012 
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Styresak 97-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 97-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 98-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2012 
Sak 99-2012 Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 87-2012 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Sak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 102-2012 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved 

kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 
49-2008, 79-2009/5 og 52-2011/6 

Sak 103-2012 Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i 
Helse Nord  

Sak 104-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord – med 
hovedvekt på lokalsykehusene, jf. styresak 90-2012 

Sak 105-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Studietur til Kaiser Permanente, oppsummering og videre 

oppfølging 
Saken er endret til vedtakssak, jf. styresak 109-2012. 

 4. Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – analyse av 
byggelånsrenter, forventet prisstigning og modernisering av 
bygget, oppfølging av styresak 72-2012 
Sakspapirene var ettersendt.  

Sak 106-2012 Referatsaker 
 1. Brev til Justis- og beredskapsdepartementet av 7. september 

2012 ad. Høring – NOU 2012:13 Rapport fra 22. juli-
kommisjonen. Uttalelse fra Helse Nord RHF 

 2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, 
den 19. september 2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 3. Brev av 18. september 2012 fra Aksjonsgruppen for fødetilbudet 
i Lofoten ad. leserbrev  vedr. fødestua ved Nordlandssykehuset 
Lofoten og brev av 24. september 2012 fra Nordlandssykehuset 
HF som svar på brevet 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 107-2012 Eventuelt 
Sak 108-2012 Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for 

leger – høring 
Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 
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Sak 109-2012 Studietur til Kaiser Permanente, oppsummering og videre 
oppfølging 
Saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak 
(ref. utsendt saksliste, styresak 105-2012/3), men den fremmes som 
vedtakssak med nytt saksnummer. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
Styresak 98-2012  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 29. august 2012 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 29. august 2012 godkjennes.  
 
 
Styresak 99-2012 Lønnsjustering adm. direktør,  
 jf. styresak 87-2012 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Kompensasjonskomiteen i styret la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 769 000,- med virkning fra 1. juli 2012.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 769 000,- med virkning fra 1. juli 2012.  
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Styresak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord RHF,  
 revidering 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
Fremlagte instruks for styret i Helse Nord RHF vedtas med de endringer som kom frem 
under behandling av saken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Fremlagte instruks for styret i Helse Nord RHF vedtas med de endringer som kom frem 
under behandling av saken. 
 
 
Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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.  
 

3. Styret viser til styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012, vedtakets punkt 
5. Helseforetakene skal sikre at pasienter som ikke kan få behandlingstilbud i eget 
helseforetak innen fristen, får adekvat tilbud – fortrinnsvis i egen region. Vedtaket 
videreføres i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

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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3. Styret viser til styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012, vedtakets punkt 
5. Helseforetakene skal sikre at pasienter som ikke kan få behandlingstilbud i eget 
helseforetak innen fristen, får adekvat tilbud – fortrinnsvis i egen region. Vedtaket 
videreføres i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig. 

 
 
Styresak 102-2012 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering  
 av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved  
 to lokalsykehus, oppfølging av styresak  
 49-2008, 79-2009/5 og 52-2011/6 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra oppfølgingen av 

internrevisjonsrapport nr. 07/08 Organisering av legetjenesten ved kirurgisk 
virksomhet ved to lokalsykehus og oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 og 52-
2011/6 til orientering. 

 
2. Styret er tilfreds med at alle anbefalingene fra internrevisjonen er tilfredsstillende 

håndtert, og at saken derved kan lukkes
 

 avsluttes. 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra oppfølgingen av 
internrevisjonsrapport nr. 07/08 Organisering av legetjenesten ved kirurgisk 
virksomhet ved to lokalsykehus og oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 og 52-
2011/6 til orientering. 

 
2. Styret er tilfreds med at alle anbefalingene fra internrevisjonen er tilfredsstillende 

håndtert, og at saken derved kan avsluttes. 
 
 
Styresak 103-2012 Status og utviklingsmuligheter for pasient- og  
 pårørendeopplæring i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Planen Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse 

Nord, godkjennes som retningsgivende for videre utvikling av tjenesten i Helse 
Nord.   
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2. Tiltak for å utvikle og styrke pasient- og pårørendeopplæring i Helse 
Nord gjennomføre planen

 

 vil bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2013 
og årene fremover. 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Planen Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse 
Nord, godkjennes som retningsgivende for videre utvikling av tjenesten i Helse 
Nord.   

 
2. Tiltak for å utvikle og styrke pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord vil bli 

vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2013 og årene fremover. 
 

 
Styresak 104-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene  
 i Helse Nord – med hovedvekt på  
 lokalsykehusene, jf. styresak 90-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

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

dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 
av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles. 

 
2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de 

dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
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Styresak 105-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Kontaktmøte med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 3. til 
4. september på Staur Gård 
o Styreleder, styrets nestleder og adm. direktør deltok. 
o Informasjon om programmet 

- Kontaktmøte med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, den 25. september 
2012:  
o Styreleder og adm. direktør deltok. 
o Informasjon om styringssignaler fra den nye statsråden 

- Spesialisthelsetjenestetilbud i Alta: Møte med politisk ledelse i Alta Kommune, 
den 6. november 2012 – informasjon om møtets formål og planlagt innhold 

- Spekters Helsekonferanse 2012, den 19. november 2012 i Oslo: Informasjon og 
avklaring av deltakelse fra RHF-styret.  

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF om krav og rammer for 2013: Helse- og 
omsorgsdepartementet har foreløpig satt av 29. januar 2013, fra kl 14.00 til kl. 
16.00 til foretaksmøte i Helse Nord RHF. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Møte med Ringerike sykehus, den 6. september 2012: Informasjon om adm. 

direktørs innlegg 
- Seminar på Kongsberg sykehus, den 26. september 2012: Informasjon om adm. 

direktørs innlegg  
- Avslutning for masterstudenter i helseledelse, den 7. september 2012 i Bodø: 

Informasjon om arrangementet og videre planer for denne masterutdanningen 
- Dialogmøte mellom Norsk Helsenett SF og RHF-ene, den 10. september 2012: 

Informasjon 
- Lederutviklingskonferanse i regi av Helse Nord, den 12. til 13. september 2012 i 

Tromsø: Informasjon 
- Møte i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering, den 17. september 2012: 

Informasjon 
- Åpning av ny rusenhet ved Nordlandssykehuset Bodø, den 21. september 2012: 

Informasjon om åpningen og rusenheten 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet, den 24. 

september 2012 ad. utredning av luftambulansedekningen i Midtre Hålogaland 
- Helikopterheis på ambulansehelikopteret i Tromsø: Informasjon om avgjørelsen 

og begrunnelsen for denne. 
- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen: 

o Informasjon om hendelsen og den videre håndteringen ovenfor andre 
helseforetak i egen region og ovenfor de andre regionale helseforetakene. 

o Hendelsesforløpet er meldt til Helsetilsynet. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. Studietur til Kaiser Permanente, oppsummering og videre oppfølging  
Saken er endret til vedtakssak, jf. styresak 109-2012. 
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4. Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – analyse av byggelånsrenter, forventet 
prisstigning og modernisering av bygget, oppfølging av styresak 72-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 106-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev til Justis- og beredskapsdepartementet av 7. september 2012 ad. Høring – NOU 

2012:13 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Uttalelse fra Helse Nord RHF 
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 

2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

3. Brev av 18. september 2012 fra Aksjonsgruppen for fødetilbudet i Lofoten ad. 
leserbrev  vedr. fødestua ved Nordlandssykehuset Lofoten og brev av 24. september 
2012 fra Nordlandssykehuset HF som svar på brevet 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 107-2012  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 108-2012 Forslag om forskriftsendringer som innfører  
 ny turnustjeneste for leger – høring 

Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF støtter forslag til forskriftsendringer som innfører ny 

turnustjeneste for leger. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar vedlagte utkast til høringsuttalelse. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF støtter forslag til forskriftsendringer som innfører ny 
turnustjeneste for leger. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar vedlagte utkast til høringsuttalelse. 
 
 
Styresak 109-2012 Studietur til Kaiser Permanente,  
  oppsummering og videre oppfølging 

Saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak 
(ref. utsendt saksliste, styresak 105-2012/3), men den 
fremmes som vedtakssak med nytt saksnummer. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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

 

 å vurdere om noen elementer fra studieturen til Kaiser Permanente 
kan gi innspill til 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 vurdere forbedringsområder hvor det skal

 

 kan tas regionale initiativ, f. eks. med 
hensyn til forbruk av helsetjenester, sengekapasitet og god bruk av tilgjengelig 
kompetanse.  

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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 vurdere om noen elementer fra studieturen til Kaiser 

Permanente kan gi innspill til revideringen av Helse Nords strategi, 
oppdragsdokument for 2013 og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. 
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3. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene vurdere 
forbedringsområder hvor det kan tas regionale initiativ, f. eks. med hensyn til 
forbruk av helsetjenester, sengekapasitet og god bruk av tilgjengelig kompetanse.  

 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2012 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erling Bang, 75 51 29 00   Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 112-2012 Tertialrapport nr. 2-2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status pr. 2. tertial 2012 på økonomi, 
aktivitet, bemanning, sykefravær, og nasjonale kvalitetsindikatorer.  
 
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen som en del av Helse 
Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Kvalitet 
Mange av kvalitetsindikatorene rapporteres et tertial på etterskudd, siden tallene fra 
Nasjonalt pasientregister har denne forsinkelsen på grunn av kvalitetssikring.  
 
Helse og omsorgsdepartementets krav til Helse Nord RHF er at gjennomsnittlig ventetid 
skal være 65 dager. Helse Nord RHFs krav til helseforetakene er forsterket til at 
gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder skal reduseres til under 60 dager. 
    
Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen på 76 dager for ordinært 
avviklede pasienter. 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.  
 
Andel fristbrudd er pr. august 2012 på 17 %. Det skal gjennomføres foretaksmøter den 
22. oktober 2012 i forbindelse med kravet til helseforetakene om handlingsplaner for å 
unngå fristbrudd, jf. styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012, vedtakets punkt 
3. Disse handlingsplanene må forventes å bidra generelt til å redusere ventetider. Helse 
Nord RHF etablerer nå i oktober/november 2012 et regionalt prosjekt med en 
prosjektleder med målsetting å oppfylle kravet om å unngå fristbrudd.  
 
Foretaksgruppen oppfyller fremdeles ikke kravet i styringsindikatoren om andel 
epikriser sendt innen syv dager. For å bedre resultatet på epikriser er den beste 
strategien å lære av tiltak som har vist seg å gi resultater.  Nordlandssykehuset HF viser 
til en positiv økning som skyldes omlegging til direkte epikriser.  Helse Nord RHF vil 
sørge for å spre erfaringer mellom helseforetakene om gode tiltak, og sikre at siste 
versjon av indikatoren er kjent og legges til grunn.          
 
Indikatorene på andel pasienter som får behandling innen 20 virkedager innen 
tykktarmkreft, lungekreft og brystkreft: Innen tykktarmkreft har Nordlandssykehuset 
HF gode resultater, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF jobber med å få 
kvalitetssikret uttrekkene. Utredning av lungekreft er ofte mer omfattende og 
tidkrevende enn for de andre to kreftformene som det er utviklet nasjonal 
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kvalitetsindikator for. Her ligger Helse Nord over landsgjennomsnittet Det er to 
brystdiagnostiske sentre i Helse Nord: Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og Helse Nord er best på denne indikatoren i 
landet. 
 
For indikatoren andel trombolysebehandling for hjerneinfarktpasienter ligger Helse 
Nord vesentlig under nasjonale krav. Helse Nord RHF vil i løpet av 2012 reetablere 
fagråd for hjerneslagbehandling og ta opp blant annet registreringsproblematikken 
knyttet til denne indikatoren. 
 
Aktivitet 
Den somatiske aktiviteten er høyere per 2. tertial 2012 enn samme periode i fjor. Målt i 
DRG-poeng er aktiviteten 3,2 % høyere enn plantall for 2012 pr. august 2012. Dette 
kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen.  
  
Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) viser pr. august 
2012 en ønsket utvikling med endring fra døgnbehandling til poliklinisk.  
 
Den samlede aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) viser ikke 
ønsket utvikling, da den polikliniske aktiviteten samlet sett er gått ned i Helse Nord. 
Reduksjonen kan sees i sammenheng med lang ventetid og mange fristbrudd.  
 
Aktiviteten innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) 
viser en økning for samtlige områder med unntak av polikliniske konsultasjoner. Dette 
skyldes blant annet endret registreringspraksis i forbindelse med overgangen fra 
Rusdata til DIPS.   
 
Bemanning 
Samlet for Helse Nord har bemanningen økt med gjennomsnittlig 292 månedsverk for 
2. tertial 2012 sammenlignet med 2. tertial 2011. Vel 85 %, det vil si 250 månedsverk av 
dette, er knyttet til fastlønn. Totale lønnskostnader er 24 mill kroner lavere enn 
budsjett.  
 
Økonomi 
For nærmere redegjørelse for den økonomiske utvikling og resultatoppnåelse vises det 
til styremøte, den 27.september 2012 – styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-
2012.  
 
For status pr. september 2012 vil dette presenteres i styresak 113-2012 
Virksomhetsrapport nr. 9 -2012 som legges frem i samme styremøte som denne 
styresaken. 
 
Uønsket deltid 
Arbeidet med å redusere andelen ufrivillig deltid viser fremgang. I løpet av høsten 2012 
gjennomføres arbeidsmøte med alle helseforetakene for å gå igjennom status på 
iverksatte tiltak. 
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Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2012 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 30.oktober 2012. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli lagt frem ved 
møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Tertialrapport nr. 2-2012 vil bli behandlet i møtet i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord 
RHF, den 23. oktober 2012. Protokoll fra møtet vil bli ettersendt. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at målene for kvalitetskriteriene, spesielt 

fristbrudd, kreftbehandling, epikrisetid og ventetid nås. 
 

3. Styret ber adm. direktør analysere bemanningsøkningen i helseforetakene og gi 
tilbakemelding til styret på dette. 

 
4. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

aktuelle helseforetak. 
 

5. Styret vil påpeke viktigheten av å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten i 
helseforetakene med hensyn til oppfølgingen av avvik og tiltaksarbeidet. 
 
 

Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2012 

Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012  

Foretak Jan April Aug

HF HF 89,9 90,2 91,7

UNN 90,2 90,5 91,0

NLSH 85,5 85,9 86,8

HLSH 86,7 87,2 87,3

HN RHF 89,7 90,2 92,6

HN IKT 96,6 96,8 98,1

SAN HF 96,2 96,3 93,8

Til sammen 88,6 89,0 89,6

Gjennomsn. Stillingsandel fast ansatte (%)
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erling Bang, 75 51 29 00   Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012  

 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter september 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. 
  
Ventetider/fristbrudd 
Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlig rapportering på ventetid og 
fristbrudd fortsetter også i 2012.  
 
Ventetid for alle pasienter er på 89 dager i september 2012 mot 92 dager i september 
2011. Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid på 78 dager. I de offisielle NPR-tallene er 
fristbrudd redusert fra 21 % i september 2011 til 16 % i august 2012. 
 
Interne tall viser at fristbrudd er redusert fra 24 % til 14 %, og ventetider for pasienter 
med/uten rett er fra september 2011 til september 2012 redusert fra 76/113 dager til 
67/112 dager.  
  
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. 
 
Aktivitet 
Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 1,3 % (sum opphold og konsultasjoner), 
sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer i hovedsak fra økningen i 
polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen. Veksten i antall DRG-poeng pr. 
september 2012 foreligger ikke pr. dags dato. Basert på utviklingen fram til august 
2012, antas denne veksten å være høyere enn 1,3 %.  
 
Aktiviteten for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. september 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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Økonomi 
Helse Nord har for september 2012 et resultat på 47,2 mill kroner og et positivt 
budsjettavvik på 14,9 mill kroner. Helse Nord har pr. september 2012 et negativt 
budsjettavvik på 24,4 mill kroner.  Herav utgjør: 
 
Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter  + 16,1 mill kroner 
Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter  - 37,2 mill kroner 
Kjøp av offentlige og private helsetjenester  -24,5 mill kroner 
Varekostnader - 34,0 mill kroner 
Lønnskostnader og innleie +25,7 mill kroner 
Avskrivinger/Andre driftskostnader    +6,0 mill kroner 

Totalt avvik driftsresultat  -24,4 mill kroner 
Finansresultat  +23,4 mill kroner 

 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i september 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 
2012 
 
Prognosen for Helse Nord har bedret seg siden august 2012 og er pr. september 2012 i 
intervallet 380 til 400 mill kroner.  
 
Foretaksgruppen har pr. august 2012 en gjennomføringsgrad på 62 % som tilsvarer 
tiltakseffekter rett i overkant av 137 mill kroner.  Vi forventer at gjennomføringsgraden 
vil øke i tredje tertial. 
 
Bemanning 
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. 9-2012 til orientering.  
 

  

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

september september september hittil i år hittil i år hittil i år 2012

Helgelandssykehuset HF -0,5 0,4 -0,9 -23,0 3,7 -26,8 5,0
Nordlandssykehuset HF -4,2 1,7 -6,0 -7,6 15,7 -23,4 21,0
UNN HF -5,4 2,0 -7,4 -15,0 18,0 -33,0 24,0
Helse Finnmark HF 21,0 0,4 20,5 19,6 3,7 15,9 5,0
Sykehusapotek Nord HF -0,6 -0,1 -0,5 -1,0 0,3 -1,3 0,0
Helse Nord IKT 0,5 -0,6 1,1 5,1 2,0 3,1 0,0
Helse Nord RHF 36,4 28,4 8,0 294,9 253,7 41,2 345,0
SUM Helse Nord 47,2 32,3 14,9 272,9 297,3 -24,4 400,0
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2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør å intensivere forbedringsarbeidet rundt 
de pasientadministrative rutiner, slik at arbeidet med å få bort fristbrudd 
intensiveres.  

 
 

Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 9-2012  
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Kvalitet  
    
Ventetid 
I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet 
avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse 
Nord på 78 dager for ordinært avviklede pasienter som er tatt til behandling etter å ha stått på 
venteliste. Dette er en dag kortere enn samme periode i fjor. Helse Nord styringsportal viser at 
antall ordinært avviklede fra ventelistene er på samme nivå som i 2011, ca 144 000.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter fra ventelistene viser i Helse Nord 
styringsportal 80 dager pr. september 2011 og 2012, samtidig er antall ordinært avviklede fra 
ventelistene tilsvarende samme periode i fjor (ca 144 000).   
  
For september 2012 er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen 89 dager, Dette er tre dager 
kortere enn samme periode i fjor. Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 79 
dager i gjennomsnitt ventetid hittil i år, mens psykisk helsevern for voksne har hittil i år den 
korteste ventetiden på 59 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge ligger 
fortsatt vesentlig over kravet på 30 dager, med et gjennomsnitt hittil i år på 71 dager.  
 
Under følger figurer og tabell med oversikt over gjennomsnittlige ventetider for avviklede 
pasienter fra ventelistene.   
 

 
Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011 til september 2012 - alle 
avviklede pasienter. Kilde: Helse Nord styringsportal   
 
Gjennomsnittlig ventetid har økt siden juli 2012.  Tradisjonelt øker ventetiden over sommeren 
grunnet at bemanning og aktiviteten er lavere om sommeren.  
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Tabell: Snitt ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i september 2011og september 2012 - alle 
avviklede pasienter pr. HF. Kilde: Helse Nord styringsportal   
 
 

 
Figur: Utvikling i gjennomsnittlig for pasienter etter rett og ikke rett til prioritert helsehjelp for perioden januar 
2011 til september 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal 

 
Både Norsk pasientregiseter og Helse Nords styringsportal viser at gjennomsnittlig ventetid 
for pasienter avviklet fra ventelistene pr. september 2012 ikke er redusert sammenlignet med 
samme periode i fjor.  
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Fristbrudd 

 
Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til september 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
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Figur: Utvikling i antall fristbrudd fordelt på fagområder i øyeblikket (uttrekk 16.10.12). Kilde: Helse Nord 
Styringsportal.   
 
Andel fristbrudd er på 16 % i september 2012 mot 21 % i september 2011.  Med unntak av 
april 2012 har andel fristbrudd vært lavere enn 2011 i hele 2012, men reduksjonen i andelen 
viser fortsatt ikke god nok progresjon.  Antall fristbrudd for perioden januar til september 
2012 er redusert med 940 stykk sammenlignet med samme periode i 2011.  
 
Når det gjelder arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen, vises det 
til styresak som legges frem i styremøtet til Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012 – styresak 
124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-
2012.  
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Aktivitet 
 
Somatikk  

 
Tabell: Somatisk aktivitet januar - september 2011 sammenlignet med januar- september 2012 
 
Pr. september 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 september 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal   
 
Figuren viser at det har vært en liten økning i antall utskrivningsklare pasienter de siste 
månedene. Antall utskrivningsklare dager viser en nedgang etter to måneder med økning. 
 
Helse Nord RHF har sett på sammenhengen mellom rapporterte utskrivningsklare døgn og 
faktiske inntekter fra utskrivningsklare døgn. Denne viser at Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
har best samsvar mellom aktivitet og inntekter, mens det er relativt stort avvik i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s (UNN) område.  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2011 Hittil 2012 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 437 389 442 899 1,3 %
Totalt antall opphold somatikk 96 822 98 025 1,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 18 756 20 038 6,8 %
dagopphold innlagte 16 077 15 540 -3,3 %
heldøgnsopphold innlagte 61 989 62 447 0,7 %

Polikliniske konsultasjoner 340 567 344 874 1,3 %
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Samlet avvik er 9,1 millioner for hele foretaksgruppen. Helseoretakene er kjent med 
oversikten, og avviket vil følges månedlig fremover.  
 
Psykisk helsevern og rus 
 
Psykisk helsevern for barn og unge 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - september 2012 sammenlignet med samme periode 
i 2011 
  
Samlet er aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge på 2011-nivå. Ønsket utvikling 
er reduksjon i liggetid pr. pasient. Økningen i liggedøgn uten tilsvarende økning i antall 
utskrevne pasienter er ikke i tråd med målsettingene. 
  
Det vises til styresak som legges frem for styret i Helse Nord RHF i november 2012 som skal 
redegjøre for utvikingen inne psykisk helse for barn og unge.   
 
Psykisk helsevern for voksne 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - september 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 utskrivningsklare pasienter samtidig som det har vært en 
reduksjon i liggedøgn og oppholdsdager. Oversikten viser at flere pasienter får tilbud i 
døgnenhet samtidig som behandlingstiden reduseres. Dette er en ønsket utvikling.  
 
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-september 2012 sammenlignet med samme periode i 2011  
 
Utviklingen innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk er lik for 
september som rapportert pr. august 2012. Forklaringer på dataene som går igjen hos 
foretakene er: 
 

Psykisk helsevern for barn og unge 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 57 343 57 187 -0,3 %

Antall utskrevne pasienter 299 299 0,0 %

Antall liggedøgn 7 769 8 266 6,4 %

Antall oppholdsdager 1 257 1 261 0,3 %

Psykisk helsevern voksne 2 011 2 012 endring 11-12
Antall polikliniske konsultasjoner 83 228 84 652 1,7 %

Antall utskrevne pasienter 4 703 4 722 0,4 %

Antall liggedøgn 83 921 81 441 -3,0 %

Antall oppholdsdager 7 573 4 719 -37,7 %

TSB 2 011 2 012 endring 10-11
Antall utskrevne pasienter 646 657 1,7 %

Antall polikliniske konsultasjoner 10 509 7 880 -25,0 %

Antall liggedøgn 19 770 21 578 9,1 %
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• Uttrekk fra DIPS er ikke helt sammenlignbare med BUP-data. 
• Endring i registreringer i forbindelse med overgangen fra Rusdata til DIPS. 
• NLSH har overtatt LARiNord fra UNN. 
 
 
Økonomi 
 
Resultat pr. september 2012 
Helse Nord har for september 2012 et resultat på 47,2 mill kroner og et positivt budsjettavvik 
på 14,9 mill kroner. Helse Nord har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 24,4 mill 
kroner.  
 
Inntekter er hittil i år til sammen 21 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og driftskostnadene 
26,4 mill kroner over budsjett (0,3 %). Sammenliknet med samme periode i 2011 er 
driftsinntektene 629,3 mill kroner høyere (6,3 %) og driftskostnadene 541,3 mill kroner 
høyere (5,5 %).  
 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i september 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012. 
 
For september 2012 har Helse Nord et positivt budsjettavvik på ca 15 mill kroner, hvor det er 
Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF som bidrar til dette positive avviket. Hittil i år har 
Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
de største negative budsjettavvikene.  
 

 
Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.  
 
Varekostnadene i Helse Nord viser et budsjettavvik på 34 mill kroner. Avviket har blitt 
redusert med 17 mill kroner siden august 2012. Endringen fra august skyldes blant annet at 
Helse Finnmark HF har tilbakeført for mye avsatt til TNF-hemmere hittil i år.  
 

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

september september september hittil i år hittil i år hittil i år 2012

Helgelandssykehuset HF -0,5 0,4 -0,9 -23,0 3,7 -26,8 5,0
Nordlandssykehuset HF -4,2 1,7 -6,0 -7,6 15,7 -23,4 21,0
UNN HF -5,4 2,0 -7,4 -15,0 18,0 -33,0 24,0
Helse Finnmark HF 21,0 0,4 20,5 19,6 3,7 15,9 5,0
Sykehusapotek Nord HF -0,6 -0,1 -0,5 -1,0 0,3 -1,3 0,0
Helse Nord IKT 0,5 -0,6 1,1 5,1 2,0 3,1 0,0
Helse Nord RHF 36,4 28,4 8,0 294,9 253,7 41,2 345,0
SUM Helse Nord 47,2 32,3 14,9 272,9 297,3 -24,4 400,0

Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik

september hittil i år (kr) hittil i år (%)

Driftsinntekter -21,0 -0,2 %
Kjøp av helsetjenester -24,5 2,2 %
Varekostnader -34,0 3,7 %
Lønn & innleie 24,9 -0,4 %
Av- og nedskrivninger 0,9 -0,2 %
Andre driftskostnader 5,8 -0,4 %
Finansposter 23,4 207,9 %
Totalt -24,4 -8,2 %
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Tabell: Budsjettavvik i %, % endring fra i fjor og budsjetterte  
Endringer hiå sammenlignet med hif. 
 
Samlet sett ser vi hittil i år en økning på varekostnadene på 1,4 % totalt for hele Helse Nord. 
Tabellen viser at budsjettet viser en reduksjon på 2 % samtidig som det var planlagt en 
aktivitetsvekst. Det vises til styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert. Varekostnader er 
budsjettert lavt sammenlignet med foreløpig regnskap 2011. Dette gjelder særlig 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF, og dette underbygger risikovurderingen 
av budsjettopplegget for 2012. Dette gjør at foretaksgruppen har et budsjettavvik på 3,7 % 
hittil i år, tilsvarende 34 mill kroner. Motvekten til disse tallene er 15,3 mill kroner i økte 
inntekter knyttet til kostnadskrevende medikamenter utenfor sykehus.  
 
Tabellen under viser at det samlet sett er budsjettert med en nedgang i kostnadene i disse 
gruppene på rundt 2,6 %. De faktiske tall viser en økning på 1,4 % sammenliknet med 2011. 
Sammenstillet med økte inntekter ser en at økning i kostnader i stor grad kan knyttes til økt 
aktivitet. 
 
Nedenfor er en tabell som viser alle undergruppene i regnskapet på varekostnader med 
kostnader på over 30 millioner kroner hittil i år. 
 

 
Tabell: Oversikt over endring og avvik i varekostnadsgrupper på over 30 millioner hittil i år (870 mnok av totale 
964 mnok hittil i år). 
  
Helgelandssykehuset HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 26,8 mill kroner.  
Budsjettavviket for september 2012 er på 0,9 mill kroner, inkludert ISF-avregning fra 2011 på 
4,5 mill kroner. Helgelandssykehuset HF opprettholder prognose for 2012 med et negativt 
budsjettavvik på 25 mill kroner. Usikkerheten er knyttet til effekt av lønnsoppgjør og 
gjennomføring av forbedringsarbeid som risikoområder.  
 
Nordlandssykehuset HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 23,4 mill kroner.  
Det økte budsjettavviket i september 2012 skyldes i all hovedsak lavere ISF-inntekter enn 
budsjettert og ISF-avregning for 2011 av gjestepasientkostnader. Prognosen har siden august 

Foretak

 % budsjettavvik 
 % endring fra i 

fjor 

 Budsjettert 
endring hiå 

sammenlignet 
med hif 

UNN HF 0,6 % 0,4 % -0,2 %
NLSH HF 7,9 % 6,2 % -1,6 %
SAN HF 0,7 % 4,9 % 5,3 %
HLSH HF 13,2 % 8,9 % -3,8 %
Finnmark -16,2 % -15,3 % 1,0 %
Totalt HN 3,7 % 1,4 % -2,0 %

Ugruppe(T) Hittil i år i mill kr. planlagt endring i %   Budsjettavvik i % Endring i % hif - hiå
Innkjøp av varer for videresalg 212,2                                   3 % 2 % 5 %
Andre medisinske forbruksvarer 204,0                                   -14 % 21 % 5 %
Medikamenter 174,0                                   4 % -10 % -6 %
Laboratorierekvisita 126,6                                   -9 % 16 % 6 %
Implantater, proteser o.l 66,3                                     -17 % 9 % -10 %
Mat - og drikkevarer 54,2                                     26 % -24 % -3 %
Røntgenrekvisita 33,0                                     -2 % 11 % 10 %
Sum grupper over 30 mill 870,4                                   -2,6 % 3,6 % 0,9 %
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2012 endret seg med -9 mill kroner, og er nå et negativt budsjettavvik på 30 mill kroner. 
NLSH peker på manglende effekt av tiltak og de nevnte ISF-inntektene som årsak.  
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 33 
mill kroner. Dette økte budsjettavviket siden august 2012 skyldes i all hovedsak ISF-
avregning fra 2011 på 7,2 mill kroner. Prognosen opprettholdes med et negativt budsjettavvik 
på 40 mill kroner +/- 10 mill kroner. 
 
Helse Finnmark HF har et positivt avvik pr. september 2012 på 15,9 mill kroner. Avviket 
skyldes at det i september 2012 er foretatt ekstraordinære inntektsføringer på totalt 18,9 mill 
kroner hvorav 9,8 mill kroner er føringer for 2011 (tilbakeført avsetning 
gjestepasientkostnader og ISF-avregning), og resten skyldes tilbakeføring av for mye avsatt 
TNF-hemmere og manglende inntektsføring egenandeler frikort på pasientreiser. I tillegg har 
helseforetaket avsatt en reserve på grunn av reduserte avskrivninger samt at direktørens 
reserve ikke er benyttet. Som en følge av dette har Helse Finnmark HF oppjustert prognosen 
ytterligere pr. september 2012 til et positivt budsjettavvik på 20 mill kroner.  
   
Sykehusapotek Nord HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 1,3 mill kroner.     
Prognosen er satt til et underskudd på 2,0 mill kroner. Dette tilsvarer årseffekten av de økte 
pensjonskostnadene korrigert for lavere forbruk av lønn og andre kostnader enn budsjettert. 
 
Helse Nord IKT har pr. september 2012 et positivt budsjettavvik på 3,1 mill kroner. Prognose 
for 2012 er et resultat tilsvarende resultatmål. 
 
Helse Nord RHF har pr. september 2012 et positivt budsjettavvik på 41,2 mill kroner. 
Prognosen for Helse Nord RHF er på 411 mill kroner. Dette er en økning på 32,4 mill kroner 
fra forrige måned. Økningen skyldes i all hovedsak forventet besparelse hos Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE).   
 

 
Tabell: Prognose for foretaksgruppen pr. september 2012. 
 
Prognosen for Helse Nord har bedret seg siden august 2012 og er pr. september i intervallet 
380 til 400 mill kroner.  
  
Gjennomføring av tiltak  
Foretaksgruppen har pr. september 2012 en gjennomføringsgrad på 62 % som tilsvarer 
tiltakseffekter rett i overkant av 137 mill kroner.  
 

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

Resultatmål 
2012

Prognose Avvik

Helgelandssykehuset HF 5 -20 -25
Nordlandssykehuset HF 21 -9 -30
UNN HF 24 -26 til -6 -50 til -30
Helse Finnmark HF 5 25 20
Sykehusapotek Nord HF 0 -2 -2
Helse Nord IKT 0 0 0
Helse Nord RHF 345 411 66
Sum Helse Nord 400 379 - 399 -21 til -1
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Tabell: Realisert og budsjettert omstilling pr. september 2012 fordelt pr. HF. Kilde: ØBAK pr. september 2012 
 
Som en tilpasning til samhandlingsreformen har Nordlandssykehuset HF med virkning fra 1. 
september 2012 redusert antall senger ved medisinsk klinikk i Vesterålen fra 28 til 22 senger.   
Det pågår også arbeid i kirurgisk/ortopedisk klinikk med reduksjon av senger. Helseforetaket 
tok i bruk Observasjonsposten fra 1. september 2012 som forventer å medføre mindre press 
på øvrige sengeposter og dermed lavere forbruk av variabel lønn.  
 
Etter en ny risikovurdering av tiltaksporteføljen har Helse Finnmark HF nedjustert forventede 
effekter av tiltakene for 2012 med 12 mill kroner. Helgelandssykehuset HF har forventninger 
om økt gjennomføringsgrad av sine tiltak til tross for lave effekter hittil i år. Disse er 
gjennomgått i oppfølgingsmøte. 
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. september 2012 
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 743 mill kroner i foretaksgruppen pr. 
september måned. Dette er 192 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. I prognosen er 
det lagt til grunn at ubrukte investeringsrammer pr 31.12 vil være i størrelsesorden 500 mill 
kroner, men fremdriften så langt medfører at dette tallet trolig blir noe større.   

 
Tabell: Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 9-2012. Kilde: ØBAK pr. september 2012 
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Realisert omstilling per september 
2012 Helse Nord (tall i 1000)

Periodisert budsjetterte 
omstillinger per september 2012 
(tall i 1000).

sep.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 48,0 14 %
Helse Finnmark 10,8 97,1 107,9 34,8 32 %
UNN 193,4 270,0 463,4 226,0 49 %
NLSH 204,5 688,8 893,3 353,7 40 %
Helgeland 37,8 42,4 80,2 35,2 44 %
Apotek 3,4 3,4 0,1 3 %
HN IKT 33,8 4,0 37,8 44,8 119 %
Styrets disp 0,3 0,3 0,0 0 %
SUM Helse Nord 632,1 1298,3 1 930,4 742,6 38 %
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Prognose likviditet 
Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av september 308 mill kroner høyere enn 
prognosen. 192 mill kroner forklares med lavere investeringer enn forutsatt. Det høye positive 
beholdningsavviket skyldes endringer i kortsiktig gjeld/fordringer og er forbigående. Pr. 12. 
oktober 2012 er beholdningen i tråd med prognosen korrigert for lavere investeringstakt.    
 
Likviditetsprognosen er oppdatert med hensyn til forventede pensjonspremiebetaling i 2012. 
Før eventuell tilbakeføring av overskudd fra KLP for 2011 forventes det at premien blir i 
størrelsesorden 50 mill kroner lavere enn kostnaden i 2012 (hensyntatt i prognosen). Dersom 
overskudd tilbakeføres helseforetakene vil dette styrke likviditeten ytterligere med 70-80 mill 
kroner (ikke hensyntatt i prognosen).  
 

 
Figur: Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakreditt 
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Personal 
 
Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Endring gjennomsnittlig månedsverk januar - september 2012 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. 
 
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 1,7 mill kroner lavere enn budsjett for september 2012, 
hittil i år 25,7 mill kroner lavere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i år pr. september 2011 er lønnskostnadene 408,2 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. 
 
Samlede lønnskostnader er 51,8 millioner lavere enn budsjett. Korrigert for innleie som er 26 
millioner høyere enn budsjett, har vi et samlet avvik på 25,8 millioner bedre enn budsjett. Den 
faktiske veksten i kostnader til egne og innleide ansatte er altså lavere enn budsjett. Til 
sammenlikning har vi en økning i kjøp av helsetjenester hos private på 24,8 mill kroner 
sammenliknet med budsjett. 
 
Helse Nord RHF samarbeider med helseforetakene om en overordnet analyse av økningen 
fordelt på drift og prosjekter. Denne legges frem i styremøtet.  
 

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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Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF 
 
Deltid 
I Helse Nord sitt 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 foretakene. 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. 
 
Arbeidet med høyning av datakvaliteten er nå forankret i helseforetakene, og målet med å få 
oversikt over juridisk stillingsandel er forventet sluttført januar 2013. 
 
Sykefravær 
 

 
Tabell: Akkumulert sykefravær januar – august henholdsvis 2011 og 2012 
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Totalt Over Under Under Totalt Over Under Under
Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager

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

Jan - Aug 2011 Jan - Aug 2012
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Tabell: Endring i akkumulert sykefraværet januar – august 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 august 2012 viser en nedgang på 0,3 % 
sammenlignet med samme periode i fjor. Den gjennomsnittlige bemanningen har økt, men 
antall sykefraværsdager for de åtte første månedene er tilsvarende samme periode i fjor.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går ned 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Nedgangen ser vi i hovedsak ved NLSH og UNN. Ved Helse Nord IKT ser vi den største 
oppgangen. 
 

 
Figur: Sykefraværsprosent 2011 og 2012 for hele Helse Nord. 

Totalt Over Under Under
Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager

Helgelandssykehuset HF -0,1 % -0,2 % 0,1 % 0,0 %
Nordlandssykehuset HF -0,6 % -0,6 % 0,1 % -0,1 %
UNN HF -0,3 % -0,5 % 0,2 % 0,2 %
Helse Finnmark HF 0,2 % 0,4 % -0,2 % 0,1 %
Sykehusapoteket Nord HF -1,4 % -0,9 % -0,5 % -0,1 %
Helse Nord IKT 0,6 % 0,6 % 0,0 % -0,1 %
Helse Nord RHF -1,4 % -1,6 % 0,2 % 0,3 %
Sum Helse Nord -0,3 % -0,5 % 0,2 % 0,1 %
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Figur: Antall sykefraværsdager 2011 og 2012 for hele Helse Nord 
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Vedlegg 
 

Resultatutvikling pr. september 2012  
 

Vedlegg økonomi 
 

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

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

Endring i 
%

Basisramme 971,6 971,4 0,2 0 % 7 970,6 7 965,0 5,6 0 % 484,0 6 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 120,6 133,4 -12,8 -10 % 1 127,3 1 118,8 8,6 1 %
ISF kommunal medfinansiering 40,2 42,6 -2,3 -5 % 371,7 365,3 6,4 2 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 160,9 175,9 -15,1 -9 % 1 499,1 1 484,1 15,0 1 % 59,8 4 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 7,1 7,4 -0,3 -5 % 78,2 63,0 15,3 24 % 13,3 20 %
Gjestepasienter 6,9 4,4 2,4 55 % 55,4 39,0 16,4 42 % 16,9 44 %
Polikliniske inntekter 24,1 25,3 -1,2 -5 % 230,0 209,8 20,2 10 % 34,1 17 %
Utskrivningsklare pasienter 1,4 5,8 -4,4 -76 % 14,6 51,8 -37,2 -72 % 9,4 16 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6,9 5,3 1,6 29 % 58,4 48,5 9,9 20 % 1,1 2 %
Andre øremerkede tilskudd 17,8 21,1 -3,2 -15 % 139,6 167,7 -28,1 -17 % -3,6 -2 %
Andre driftsinntekter 61,0 64,7 -3,7 -6 % 505,6 543,8 -38,2 -7 % 14,3 3 %
Sum driftsinntek ter 1 257,6 1 281,3 -23,8 -2 % 10 551,7 10 572,7 -21,0 0 % 629,3 6,3 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 73,2 78,3 -5,0 -6 % 681,0 653,5 27,5 4 % 61,0 10 %
Kjøp av private helsetjenester 52,0 55,5 -3,5 -6 % 458,0 461,0 -3,0 -1 % 6,8 2 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 95,4 112,4 -16,9 -15 % 964,7 930,7 34,0 4 % 13,0 1 %
Innleid arbeidskraft 13,2 10,1 3,1 31 % 96,4 70,4 26,0 37 % -3,5 -3 %
Fast lønn 558,0 569,5 -11,6 -2 % 4 589,8 4 636,2 -46,4 -1 % 227,6 5 %
Overtid og ekstrahjelp 42,9 35,6 7,3 20 % 335,1 291,2 43,9 15 % 6,7 2 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 122,2 122,6 -0,4 0 % 1 056,5 1 054,3 2,2 0 % 172,7 20 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -29,7 -29,1 -0,6 2 % -288,4 -251,1 -37,4 15 % -2,9 1 %
Annen lønn 55,6 55,0 0,6 1 % 396,6 410,7 -14,1 -3 % 7,7 2 %
Avskrivninger 51,9 52,6 -0,7 -1 % 445,5 446,5 -0,9 0 % -1,1 0 %
Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,1 0,1 0,0 0 % -0,2 -66 %
Andre driftskostnader 182,4 188,7 -6,3 -3 % 1 578,1 1 583,2 -5,1 0 % 53,6 4 %
Sum driftskostnader 1 217,1 1 251,2 -34,0 -3 % 10 313,5 10 286,7 26,8 0 % 541,3 5,5 %
Driftsresultat 40,5 30,2 10,3 34 % 238,2 286,0 -47,8 -17 % 88,0 59 %
Finansinntekter 8,6 4,1 4,5 111 % 51,8 23,8 28,0 117 % 25,7 98 %
Finanskostnader 1,9 2,0 -0,1 -5 % 17,1 12,5 4,5 36 % -1,3 -7 %
Finansresultat 6,7 2,1 4,6 219 % 34,7 11,3 23,4 208 % 26,9 347 %
Ordinært resultat 47,2 32,3 14,9 46 % 272,9 297,3 -24,4 -8 % 114,9 73 %
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 47,2 32,3 14,9 46 % 272,9 297,3 -24,4 -8 % 114,9 73 %
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 47,2 32,3 14,9 46 % 272,9 297,3 -24,4 -8 % 114,9 73 %

September Akkumulert per September Akkumulert per 
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 114-2012 Midlertidig oppdragsdokument 2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
110 2012/50   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 

 
 
Formål  
I styremøte, den 22. juni 2012 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 72-2012 Plan 
2013-2016, inkl. rullering investeringsplan. Saken la premisser, rammer og føringer for 
budsjett 2013. Forslag til Statsbudsjett, som ble lagt fram 8. oktober 2012, gir grunnlag 
for fastsetting av endelige rammer for 2013.  
 
Denne styresaken fremmes for å 
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2013. 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for helseforetakene og 

RHF-et. 
• redegjøre for foretaksgruppens økonomiske utfordringer og status i 

budsjettarbeidet.  
 
Revidert investeringsplan 2013-2020 og endelig fordeling av investeringsramme for 
2013 behandles i egen styresak, jf. styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, 
revidert.  
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare. Det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og 
respekt. Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet.   

 
Sammendrag  
Helse Nord har fra saldert budsjett 2012 til forslag 2013 fått økt basisrammen med 
omlag 809 mill kroner. Dette inkluderer 
• lønns- og priskompensasjon (343,8 mill kroner) 
• kompensasjon for økte pensjonskostnader (301 mill kroner) 
• tekniske endringer i finansieringsordninger (8,3 mill kroner) 
• øvrig inntektsvekst til aktivitet, nye oppgaver og satsninger (156 mill kroner) 
 
Dette er om lag 159 mill kroner mer enn det som ble lagt til grunn i styresak 72-2012. I 
tillegg kan Helse Nord RHF disponere økte finansinntekter og prisjustering av 
tilbakeholdt basisramme (i sum 36,6 mill kroner). Samlede økte inntekter på 195,5 mill 
kroner utover forutsetningene i styresak 72-2012 foreslås disponert i saken.  
 
Tidligere fastsatt strategi for budsjett 2013 og årene fremover, senest redegjort for i 
styresak 72-2012, står fast. For å sikre økonomisk bærekraft i årene fremover, blant 
annet for å gjennomføre investeringsplanen, budsjetterer Helse Nord med overskudd.  
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I juni 2012 vedtok styret et overskudd på 418 mill kroner for foretaksgruppen samlet, 
hvorav 345 mill kroner er budsjettert i det regionale helseforetaket. For å sikre 
gjennomføringen av investeringsplanen foreslår adm. direktør å øke sentralt 
overskuddskrav med 65 mill kroner til 410 mill kroner og foretaksgruppen samlet til 
483 mill kroner.     
 
På nasjonalt nivå legger Statsbudsjettet for 2013 opp til en samlet aktivitetsvekst på 2 
%. Helse Nord har pr. august 2012 en aktivitetsvekst innen somatisk virksomhet på 2,7 
%, mot forutsatt 1,1 %, og deler av overordnet aktivitetskrav for 2013 er allerede 
oppnådd.  
 
Helse Nords prognose for aktivitet 2012, sammenholdt med overslagsbevilgning for 
aktivitetsbaserte inntekter for 2013, tilsier at aktivitetsnivået i foretaksgruppen skal 
holdes på om lag på samme nivå som i 2012. Adm. direktør foreslår å bevilge 65 mill 
kroner til helseforetakene for å finansiere den økte aktiviteten.      
 
I saken settes tak for aktivitetsbaserte inntekter og vridning av aktivitet. Aktiviteten må 
tilpasses krav i oppdragsdokumentet om å unngå fristbrudd og redusere ventetider, 
tilpasning til endringer som følger av samhandlingsreformen samt styrking av utvalgte 
fagområder.    
 
Helseforetakene i Helse Nord må gjennomføre vedtatt omstilling og realisere sine 
planlagte tiltak, slik at de økonomiske målene nås. Alle helseforetakene har utfordringer 
med å bringe løpende drift i balanse. Bærekraftsanalyser og kvalitetsindikatorer viser at 
videre omstilling og forbedringsarbeid er nødvendig.  
 
Foreløpig gjennomgang viser at helseforetakene har omstillingsutfordringer i 
størrelsesorden 220 mill kroner i 2013. Helseforetakene har så langt identifisert og 
tallfestet tiltak for 160 mill kroner, og det arbeides videre med å finne ytterligere tiltak.  
 
I styresak 72-2012 ble helseforetakene styrket med 20 mill kroner, og dette er bare 
delvis tatt inn i helseforetakenes vurderinger. I tillegg vil forslagene i denne saken lette 
omstillingsutfordringen med om lag 90 mill kroner, blant annet som følge av bevilgning 
til den økte aktiviteten, prisjustering av kapitaltilskudd, ekstrabevilgning pensjon og 
samhandlingsreform.  
 
Adm. direktør vurderer at det er høy risiko i budsjettopplegget ved Nordlandssykehuset 
HF og Helgelandssykehuset HF, og lav/moderat risiko ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) og Helse Finnmark HF.    
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. oktober 2012 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Et godt helsetjenestetilbud sikres på kort og lang sikt ved en balansert fordeling av 

ressurser til tjenesteyting, drift og evne til langsiktig fornyelse av bygg, medisinteknisk 
utstyr og IKT. 
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2. I arbeidet med å gi befolkningen et likeverdig helsetilbud i 2013 må 
behandlingsaktivitet og ressursbruk vris mot prioriterte områder og sikre at målene 
for fristbrudd og ventetider innfris.  
 

3. Partene er enige om at det handlingsrom statsbudsjettet gir, skal brukes til å løse 
prioriterte oppgaver og sikre midler til framtidige investeringer.  
 

4. Partene er enige om at driftsutfordringene på kort og lang sikt og investeringsplanen 
forutsetter fortsatt et forbedringsarbeid. Omstillingsarbeid i helseforetakene vil gi god 
kvalitet og sunn økonomi.  
 

5. Det kontinuerlig forbedrings- og omstillingsarbeid som må skje i helseforetakene skal 
baseres på en felles regional forståelse. Arbeidet har som formål: 

a. Et bedre helsetjenestetilbud 
b. Meningsfulle og trygge arbeidsplasser 
c. En sunn økonomi 

 
Omstillings- og forbedringsarbeidet skal baseres på felles regionale strategier knyttet 
til bl.a.: 
• Harmonisering av forbruk av helsetjenester 
• Bemanning tilpasset aktivitet og tidspunkt 
• Rett person på rett plass 
• Datagrunnlag fra sammenliknende analyser for kostnads- og forbruksforskjeller 

  
6. Partene er enige om at for å lykkes med omstillings- og forbedringsarbeidet, må 

ledelse nært pasientbehandling og støttefunksjoner gis større oppmerksomhet. 
Medarbeidere og ledere må sikres nødvendig kompetanse i godt forbedringsarbeid. 
 

7. For å sikre at kompetansen til medarbeiderne brukes, at medvirkningen ivaretas og at 
resultatet blir godt skal forbedrings- og omstillingsarbeidet gjennomføres i nært 
samarbeid med ansattes tillitsvalgte. Medvirkning og medbestemmelse omfatter både 
tidlig informasjon og aktiv deltakelse i ulike prosesser som har betydning for løsning 
av oppgavene og medarbeidernes situasjon. 

 
Protokolltilførsel fra LO Stat, SAN, YS Helse og UNIO: 
 
Helseforetakene har betydelige omstillingsutfordringer foran seg. Det kan for mange 
ansatte bety store forandringer i arbeidshverdagen.  
 
Vi ser positivt at forslag til statsbudsjett gir økt tilskudd til Helse Nords foretaksgruppe.  Vi 
ser behovet for å avsette midler til både kortsiktige og langsiktig bruk, men vi vil at det 
skal være økt fokus på kompetanseheving og fagutvikling slik at de ansatte settes i stand 
til å ivareta og håndtere nye og eksisterende oppgaver. 
 
Vi støtter et fokus på bemanning tilpasset aktivitet og tidspunkt, men vil poengtere at det 
ikke må gå utover kvalitet i tjenestetilbudet og nødvendig beredskap. 
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Sak om Plan 2013-2016 inkl rullering investeringsplan ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 11. juni 2012 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til tidligere enighet om strategien som innebærer å planlegge med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer.  
 
2. Samlet skal planforutsetningene i saken legges til grunn for virksomheten og gi 

grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. 
 
3. Partene er enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i 

helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet må skje i 
nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt 
oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i 
dette arbeidet. 

 
Brukermedvirkning 
Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli behandlet i møte i det 
Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2012. Protokollen fra dette møtet vil bli 
ettersendt. 
 
Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan ble behandlet i det Regionale 
Brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 13. juni 2012. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om plan 2013-2016 til orientering. 
 
2. Investering i bygg og utstyr er viktige elementer for å videreutvikle 

helsetjenestetilbudet til befolkningen i nord.  
 
3. Regionalt brukerutvalg vil understreke at brukernes representanter må involveres i alt 

omstillings- og forbedringsarbeid. 
 

4. Regionalt brukerutvalg vil understreke behovet for at arbeidet med å forbedre 
pasientenes møte med og opplevelse av spesialisthelsetjenesten med hensyn til bl.a. 
kommunikasjon og behandling fortsetter.   

 
Statsbudsjett 2013   
Forslag til Statsbudsjett for 2013 innebærer bedre økonomiske rammebetingelser enn 
det som var lagt til grunn i styresak 72-2012. I sum gir forslag til Statsbudsjett 2013 
Helse Nord om lag 159 mill kroner mer til disposisjon enn forutsatt. I tillegg kan økt 
rentenetto som følge av bedre likviditet og helårseffekt av ny bankavtale, renteeffekt av 
sentralt budsjettert overskudd, samt prisjustering av sentralt budsjettert basisramme 
disponeres (36,6 mill kroner). Dette gir 195,5 mill kroner til disposisjon ut over 
forutsetningene i styresak 72-2012.  
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• Brukerorientering – pasientopplæring. Pasient- og brukererfaringer skal brukes 
aktivt for å gjøre tjenestene mer brukerorientert.  

 Særskilte satsningsområder i statsbudsjettet 2013: 

 
• Kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetskampanjen videreføres. Nasjonale 

faglige retningslinjer skal gjøres kjent i helseforetakene. 
 
• Nytt system for innføring av nye metoder. Systemet skal implementeres. Arbeidet 

skal gjøres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens 
legemiddelverk og Helsedirektoratet.  

 
• Tilgjengelighet og gode pasientforløp. Kravet om reduserte ventetider og at 

fristbrudd ikke skal forekomme videreføres. Sikre riktig prioritering av pasienter.  
 
• Kreftbehandling. Fortsatt oppmerksomhet om tilbudet til kreftpasienter. Det vil bli 

lansert en ny kreftstrategi i løpet av høsten. Statsbudsjettet legger til rette for en 
ekstra innsats for pasienter som venter på brystrekonstruksjon. (Eventuell 
differensiering av veksten i DRG-poeng mellom helseforetak forutsetter mer detaljerte 
analyser. Disse gjøres i 1. tertial 2013.) 

 
• Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 

rusmiddelavhengige. Fortsatt behov for økning i kapasiteten samtidig med styrking 
av samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

 
• Samhandlingsreformen. Fortsette samarbeidet med kommunene. Lovpålagte avtaler 

mellom kommuner og HF skal legge til rette for helhetlige pasientforløp og avklart 
arbeidsdeling, herunder beskrive øyeblikkelig hjelp-tilbudene i kommunene.  

  
• Nasjonalt samarbeid. Vurdere nye krav til felles nasjonale løsninger innenfor IKT, 

innkjøp og bygg  
 

Budsjettendringer basisramme Forslag Forutsatt Endring
St. prp 1 Styresak 72-2012

Aktivitetsvekst 151 900 50 000 101 900
Nasjonal inntektsmodell 14 793 -42 000 56 793
Økte pensjonskostnader 301 000 297 000 4 000
Brystrekonstruksjon 8 900 0 8 900
Samhandling ø-hjelp -7 400 -7 300 -100
Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -5 100 0 -5 100
Økte egenandeler -9 200 0 -9 200
Kreftstrategi (pusterom og vardesenter) 1 400 0 1 400
Behandlingshjelpemidler/turnustilskudd 320 0 320
SUM statsbudsjett 456 613 297 700 158 913

Andre forhold
Økte renteinntekter og prisjustering ramme til styrets disp 36 636

Sum til disposisjon 195 549
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I styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl rullering investeringsplanen ble Helse Nords 
viktigste mål for planperioden vurdert å være:  
• Realisere kvalitetsstrategien  
• Videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer 
• Økonomisk kontroll og konsolidering av økonomisk handlingsrom 
• Implementere samhandlingsreformen  
• Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Oppgradering/utvikling bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling 

  
Fastsatte mål og oppfølging i budsjett 2013 vurderes å være godt i samsvar med Helse- 
og omsorgsdepartementets særskilte satsningsområder for 2013.  

 

• Det er foreslått gitt lånetilsagn til bygging av nytt sykehus i Kirkenes på 600 mill 
kroner (2013-kr). Helse Nord er gitt mulighet til å ta ut følgende lånesummer for 
2013:  

Andre viktige forhold i forslag til Statsbudsjett 2013: 

o Kirkenes sykehus 40 mill kroner 
o A-Fløy Tromsø  55 mill kroner 
o Nordlandssykehuset Bodø 230 mill kroner 
o Nordlandssykehuset Vesterålen 100 mill kroner 

 
Finansiering av Kirkenes sykehus er en avgjørende premiss for investeringen som 
nå altså er foreslått godkjent i forslag til Statsbudsjett.   
 

• Lagt til rette for en nasjonal gjennomsnittlig aktivitetsvekst på 2 %  
Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2 % på 
nasjonalt nivå fra anslag 2012. Det legges til rette for en aktivitetsvekst på 6,5 % 
innen poliklinisk virksomhet som omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, 
laboratorier og radiologi, og 1,7 % innen innsatsstyrt finansiering (ISF), inkludert 
midler til brystrekonstruksjon. Til fradrag fra dette vekstanslaget kommer økt 
pasientbehandling i kommunene som følge av opprettelse av nye døgntilbud. Dette 
er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av ISF-aktiviteten.  
 
Helse Nords estimat for aktivitet i 2012 sammenholdt med overslagsbevilgning for 
2013 tilsier at samlet aktivitet skal videreføres på om lag samme nivå som i 2012.  

 
• Oppdatering inntektsmodell 

Oppdatering av kriterieverdier og befolkning i den nasjonale inntektsmodellen 
medfører at Helse Nords basisramme økes med 14,8 mill kroner. Med bakgrunn i 
forventet relativt sterkere befolkningsvekst i sør, la Helse Nord RHF til grunn at 
basisrammen skulle reduseres med 42 mill kroner (styresak 72-2012).  

 
Vi har ikke fått detaljert oversikt over de enkelte elementene i inntektsmodellen. 
Ressursbehovsindeksen ble ikke oppdatert i fjor. Oppdatering til 2013 viser at Helse 
Nord skal ha om lag samme andel av den totale rammen som i 2012, på tross av at 
Helse Nords relative andel av befolkningen går ned. I tillegg innebærer innfasing av 
flere tilskudd i modellen at Helse Nord får en netto rammeøkning.    
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• Forskning 
Helse Nord får en realvekst på 1,0 mill kroner til forskning som følge av relativt 
større andel av forskningspoeng. Midler til forskning budsjetteres hos RHF til de 
fordeles i starten av 2013. Adm. direktør foreslår i tillegg at forskningsbudsjettet 
styrkes med 5 mill kroner.  

 
• Pensjon 

Økning i pensjonskostnader i 2012 ble håndtert gjennom ekstrabevilgning i 
Revidert Nasjonalbudsjett 2012. Denne bevilgningen er videreført og oppdatert, noe 
som medfører 4 mill kroner mer enn forutsatt i styresak 72-2012. Adm. direktør 
foreslår at dette fordeles mellom helseforetakene basert på total inntektsmodell i 
Helse Nord.  

  
• Deflator 3,3 %  

Det er innarbeidet en generell pris- og lønnskompensasjon på 3,3 % i 2013, hvorav 
lønnskompensasjon utgjør 4,0 % og prisvekst 1,9 %. Lønns- og priskompensasjon 
foreslås videreført til helseforetakene uavkortet. Kapitaltilskuddet i basisrammen 
prisjusteres også. Dette innebærer en styrking av kapitalkompensasjonen i 
basisrammen siden avskrivningskostnader bokføres i faste kroner.   
 

• Tilskudd til ”Raskere tilbake” videreføres. 
Beløpet er ikke endelig fordelt i forslag til Statsbudsjett 2013, men ordningen er 
videreført.  
 

• Prosjekt for finansiering av sykestuer i Finnmark videreføres (8,6 mill kroner).  
 

• Helse Nord er tildelt et særskilt tilskudd på 47 mill kroner til Nasjonal 
kompetansetjeneste for døvblinde. Dette er overtakelse av en ny oppgave fra 2013, og 
inkluderer koordinering av tilbudene ved seks institusjoner, inklusive 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Døvblindesenteret. Oppgaven er pr. i dag 
ivaretatt av Helse Sør-Øst RHF.  

 
• Nasjonale kompetansesentra for sjeldne sykdommer, ansvarsoverføring 

Ansvarsforhold og organisering av nasjonale kompetansesentra er under vurdering 
nasjonalt, og det vil kunne komme endringer.    

 
Budsjettopplegg 2013 og økonomisk resultatkrav 
I juni 2012 vedtok styret et budsjettert overskudd på 418 mill kroner for 
foretaksgruppen samlet, hvorav 345 mill kroner ble budsjettert sentralt. 
Helseforetakenes resultatkrav ble vedtatt slik: 
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Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 345 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +41 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF  +22 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +418 mill kroner 
 
Med bakgrunn i forslag til Statsbudsjett og ny rullering av investeringsplanen (egen 
styresak) foreslår adm. direktør at sentralt overskuddskrav økes med 65 mill kroner til 
410 mill kroner. Dette gir følgende nye resultatkrav:  
 
Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 410 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +41 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF  +22 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +483 mill kroner 
 
Forslag til øvrige prioriteringer 2013 
Adm. direktør foreslår å disponere det økonomiske handlingsrommet slik at det blir 
mulig å fortsette utviklingen av helsetilbudet, realisere investeringsplanen og legge til 
rette for langsiktig styring og planlegging.  
 
De økte midlene foreslås benyttet slik: 
• For å finansiere økt aktivitet foreslår adm. direktør å tildele helseforetakene 65 mill 

kroner. Midlene foreslås fordelt etter den totale inntektsmodellen.  
 

• Brystrekonstruksjon  
Statsbudsjettet for 2013 legger til rette for økt innsats innen bryst rekonstruksjon 
for brystkreftopererte med 8,9 mill kroner. En ekstra bevilgning på 4,5 mill kroner i 
2012 medførte at helseforetakene har iverksatt et utredningsarbeid med sikte på å 
lage en handlingsplan for opptrapping innen plastikk kirurgi. Planen skal 
ferdigstilles innen februar 2013, og midlene vil da fordeles til helseforetakene. I 
2012 vil det bli iverksatt midlertidige tiltak tilsvarende ca. 2,5 mill kroner. 2 mill 
kroner overføres derfor til 2013, og planen skal legge tiltak innenfor en ramme av 
10,9 mill kroner. 

 
• Ny kreftstrategi – vardesentre og pusterom: 

Som ledd i å styrke omsorgen for kreftsyke har Statsbudsjettet satt av 11 mill kroner 
til tiltak for en mer helhetlig omsorg gjennom samarbeid med Kreftforeningen, 
Stiftelsen Aktiv mot kreft og helseforetakene. Helse Nord RHF får 0,8 mill kroner til 
Vardesentre og 0,6 kroner til etablering av Pusterom.   
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Vardesenter er etablert av Kreftforeningen i samarbeid med sykehus for å gi 
kreftrammede og pårørende et omsorgstilbud som møter dagens og framtidens 
behov for helhetlig kreftomsorg. Vardesenter er i dag etablert ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. Midlene 
fordeles med 0,5 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 0,3 mill 
kroner til Nordlandssykehuset HF. 
 
Pusterom er aktivitetsrom hvor pasienter kan hente energi gjennom trening, 
avspenning, samtale eller avkobling. Stiftelsen Aktiv mot kreft bidrar til etablering 
av Pusterom ved norske kreftsykehus. Det er et mål at alle helseregionene har et 
Pusterom i kreftbehandling.  Universitetssykehuset Nord-Norge HF bes gjennom 
krav i Oppdragsdokument for 2013 etablere slikt Pusterom og 0,6 mill kroner legges 
i rammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF starter i inneværende år opp et 

miljøgiftsenter. I styresak 75-2012 ble det bevilget 0,7 mill kroner til dette i 2012 
(delårseffekt). Det foreslås at helårseffekt (1,2 mill kroner) bevilges i 2013.  

 
• I styresak 75-2012 ble det bevilget 1,6 mill kroner til Helgelandssykehuset HF for at 

helseforetaket skal være pilot i Helse Nord for innføring av Liverpool Care Pathway 
(evidensbasert veiledning og tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende). 
Helseforetaket har bedt om at bevilgningen flyttes til 2013, da kostnadene ikke vil 
påløpe i 2012. Adm. direktør foreslår derfor å trekke inn 1,6 mill kroner fra 
Helgelandssykehuset HF i 2012 og disponere tilsvarende til formålet i 2013. Dette er 
en engangsbevilgning for 2013.  

 
• Psykisk helse eksponeringsterapi 

I Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF står 
det at det skal gis opplæring og tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser i 
regionen. Det foreslås at 1 mill kroner tildeles Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
som får i oppgave å gi et regionalt tilbud. Fra 2014 fases beløpet inn i 
kostnadskomponenten i inntektsmodellen for psykisk helse. For 2013 gis i tillegg en 
engangsbevilgning på 0,3 mill kroner til opplæringskostnader. Dette finansieres av 
ubrukte midler til opptrappingsplanen for psykisk helse.  

 
• Samhandlingsreform 

Det foreslås å bevilge 3,3 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF som bidrag til implementering 
av samhandlingsreformen. Beløpet fordeles i henhold til inntektsmodellen for 
somatikk. Helse Finnmark HF får allerede 8,5 mill kroner fra Helse- og 
omsorgsdepartementet pluss 8,5 mill kroner fra Helse Nord til å utvikle samarbeidet 
med kommunene (sykestueplasser). 
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I forhold til plan 2012-2015 (styresak 69-2011) foreslås rammen til RHF-et styrket med 
25,3 mill kroner. Denne økningen skal benyttes til å finansiere: 
• Til disposisjon 16,7 mill kroner  
• Diverse tiltak 3,6 mill kroner: Kompetanseplan, styrking kvalitet/samhandling, 

styrking somatikk/laboratoriefag, LEAN, indikatorprosjekt 
• Styrking forskning 5 mill kroner    

 
Noen av endringene er av mer teknisk karakter og foreslås håndtert slik:  
• redusert ramme som følge av krav til økt poliklinisk aktivitet innen psykisk helse (-

5,1 mill kroner) videreføres helseforetakene basert på inntektsmodellen for psykisk 
helse.  
 

• Redusert basisramme som følge av økte egenandeler  
o - 1,4 mill kroner som følge av økte egenandeler i somatikk foreslås videreført 

helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk. 
o -7,8 mill kroner som følge av økte egenandeler for pasientreiser foreslås 

videreført helseforetakene basert på ressursfordeling til pasientreiser.  
 
• Bevilgning til behandlingshjelpemidler (0,42 mill kroner) foreslås fordelt til 

helseforetakene basert på behovskomponenten for somatikk.  
 

• Ansvaret for helseradionett i Nordland ble i styresak 72-2012 foreslått overført til 
helseforetakene fra 1. januar 2013. Helse Nord RHF ønsker å utsette dette som følge 
av behov for gjennomgang av avtaleforpliktelsene som foreligger før overlevering til 
helseforetakene. Rammene som ble fordelt i styresak 72 foreslås derfor tilbakeført 
til RHF-et.  

 
• Følgende foreslås håndtert sentralt på grunn av beløpets størrelse  

o Redusert ramme (-0,1 mill kroner utover forutsetningene i styresak 72) knyttet 
til ø-hjelpstilbud i samhandlingsreformen  

o Tilskudd til turnusplasser (-0,1 mill kroner)  
 

• I forbindelse med oppgjørsordning for felles administrative IT-systemer foreslås 
forvaltning av innkjøpssystem og finansiering av pasientreisesystem flyttet fra 
helseforetakene til RHF-et. Basisramme flyttes derfor fra helseforetakene til RHF-et.  
 

• Tidligere særskilte tilskudd til fagmiljø ADHD, narkolepsi, og tourette fases inn i 
basisrammen (2,5 mill kroner). Beløpet foreslås tildelt Universitetssykehuset Nord-
Norge HF som drifter oppgaven.  

 
• Tidligere særskilt tilskudd til Luftambulansen er faset inn i basisrammen, og Helse 

Nord RHF tildeles 9,6 mill kroner. Dette medfører isolert sett en reduksjon i 
bevilgningen som det ble tatt høyde for i styresak 72-2012.  
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• Regionalt senter for klinisk pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF har gjennomført en betydelig satsing innen klinisk 
pasientsikkerhet. Det er behov for å videreutvikle dette og utvikle så vel verktøy 
(dashboard, GTT, Trygg kirurgi etc.) som bruken og tolkningen av disse. Videre er 
ledelsesforankring en nødvendighet (eks. kvalitetsvisitter). Adm. direktør forslår å 
bevilge 0,7 mill kroner til dette senteret. 
 

• Adm. direktør foreslår å sette av 30 mill kroner til styrets disposisjon.  
 

Adm. direktørs foreslåtte disponeringer oppsummeres i tabellen: 
 

 
 
Forslag til basisramme pr. helseforetak fremkommer av tabellen:  
 

 
 
Tilskudd til aktivitet (65 mill kroner) er foreløpig lagt til særskilt funksjon. Vil fordeles 
mellom funksjonene.  
 
  

Disponering av handlingsrom Beløp
Økt overskudd 65 000
Aktivitet i helseforetakene 65 000 Videreføres HF
Brystrekonstruksjon 10 900 Inkluderer 2 mill kr ubrukte midler 2012
Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -5 100 Krav til vridning av aktivitet videreføres HF
Økte pensjonskostnader 4 000 Videreføres HF
Økte egenandeler -9 200 Videreføres HF
Kreftstrategi (pusterom og vardesenter) 1 400 Videreføres HF
Disponeres av RHF 25 329 Styrking forskning, til disp, diverse 
Behandlingshjelpemidler/turnustilskudd 420 Videreføres HF
Miljøgiftsenter UNN 1 200 Tilskudd til HF
Eksponeringsterapi psykisk helse 1 000 Tilskudd til HF
Liverpool Care Pathway pilot Helgeland 1 600 Tilskudd til HF
Samhandlingsreform 3 300 Tilskudd til HF
Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet NLSH 700 Tilskudd til HF
Til styrets disp 30 000

Sum disponert 195 549

Merknad

Basisramme  2013
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 152 418 260 161 188 097 116 933 336 100 1 053 710
Psykisk helse 269 616 785 999 709 113 177 089 88 840 2 030 658
TSB (rus) 31 086 162 434 49 156 24 743 0 267 420
Kapital 71 824 262 153 170 544 63 085 342 000 909 606
Særskilt funksjon 107 762 233 599 62 385 18 307 422 053
Somatikk 556 856 2 592 486 1 299 293 616 381 572 407 5 637 422
Felleskostnader/administrasjon 150 147 150 147
Pasientreiser 216 267 178 924 212 598 123 310 23 707 754 805
Totalt 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 1 513 201 11 225 820
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Aktivitet  
Forslag til statsbudsjett 2013 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om 
lag 2 % på nasjonalt nivå fra anslag 2012. Økt pasientbehandling i kommunene som 
følge av opprettelse av nye døgntilbud er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av veksten, 
mens 1,2 % av veksten er forutsatt å skje i spesialisthelsetjenesten.  
 
For å understøtte målet om høyere prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) samt høyere aktivitet innen radiologi, legges det til 
rette for en aktivitetsvekst på om lag 6,5 % innen poliklinikk (psykisk helse, TSB, 
laboratorier og radiologi), mens det innen innsatsstyrt finansiering er lagt til rette for 
en vekst på 1,7 %.  
 
Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,221 mrd kroner innen ISF (inkludert 
kommunal medfinansiering) og 313 mill kroner innen polikliniske inntekter. Helse 
Nord har pr. august 2012 en aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på 2,7 %. Estimert 
aktivitet for 2012+ prisvekst 2013 tilsvarer om lag overslagsbevilgningen for 2013, noe 
som innebærer at overordnet aktivitetskrav for 2013 allerede er oppnådd, og at samlet 
aktivitet kan videreføres på om lag samme nivå som i 2012. Det er ikke rom for større 
aktivitetsvekst i opplegget. Adm. direktør foreslår at overslagsbevilgningen fordeles 
mellom helseforetakene ut fra helseforetakenes estimat for aktivitet 2012.  
 
Helseforetakenes aktivitetsplaner og budsjetterte inntekter for ISF og poliklinikk skal i 
sum ikke overstige overslagsbevilgningen i tabellene nedenfor: 
 

 
 
Aktiviteten skal vris fra kirurgiske til medisinske fagområder, samt kronikeromsorg, 
psykisk helse og rusbehandling. Det skal særlig vektlegges å styrke poliklinikk og 
røntgenundersøkelser mv. knyttet til behandling av kreftpasienter. Virksomheten må 
også gradvis tilpasses endringer i etterspørsel som følger av samhandlingsreformen.  
 
Budsjett Helse Nord RHF 
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF (morselskap). Totalt 
budsjetteres det med 14,47 mrd kroner i inntekter i 2013. Dette inkluderer inntekter 
som betales til RHF-et, og som i overveiende grad benyttes til kjøp av helsetjenester fra 
egne helseforetak eller private spesialister og sykehus. Andre inntekter som tilfaller 
helseforetakene direkte, for eksempel egenandeler, husleieinntekter med mer, er ikke 
inkludert i morselskapets regnskap og budsjett. 
 

ISF/medfinansiering/Poliklinikk (mill kr) Overslagsbev. I 2013 kr
Finnmark 258,8
UNN 1228,5
NLSH 702,4
Helgeland 336,4
RHF 8,1
Sum 2534,3
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Det vises til egen styresak for mer informasjon om RHF-budsjettet, jf. styresak 116-
2012. 
 
Økonomisk status og omstillingsutfordringer  
Helseforetakene behandler endelig budsjettopplegg i styremøte i desember 2012. Helse 
Nord RHF har stilt krav om at fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan 
for implementering skal ha lokal forankring, drøftes med 
foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og behandles i arbeidsmiljøutvalg. 
 
Foreløpig gjennomgang viser at helseforetakene så langt står foran 
omstillingsutfordringer i størrelsesorden 220 mill kroner i 2013 (før forslagene i denne 
styresaken). Så langt har helseforetakene tallfestet tiltak for om lag 160 mill kroner, og 
det arbeides videre med ytterligere tiltak.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF har kommet lengst i 
budsjettprosessen og har det sikreste økonomiske opplegget. Helgelandssykehuset HF 
og Nordlandssykehuset HF må jobbe videre med driftstilpasninger og risikoreduksjon.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har anslått sin omstillingsutfordring for 
2013 til 87 mill kroner før forslagene i saken, og helseforetaket har risikovurderte 
omstillingstiltak som dekker omstillingsbehovet for de to nærmeste årene.  
 
Bærekraftanalyser, jf tabell nedenfor viser at UNN gradvis vil få noe større 
omstillingsutfordringer i årene fremover.  
 

Budsjett 2013 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2011 Vedtatt budsjett 2012 Budsjettforslag 2013

Basistilskudd 10 316 530 10 606 074 11 352 735
Aktivitetsbasert inntekt 2 419 307 2 383 000 2 545 129
Annen driftsinntekt 431 836 515 576 578 843
Sum driftsinntekter 13 167 673 13 504 650 14 476 707

Kjøp av helsetjenester 12 290 790 12 550 399 13 393 557
Varekostnad 3 0 0
Lønnskostnader 165 847 178 666 198 897
Avskrivninger og nedskrivninger 57 194 68 531 76 686
Andre driftskostnader 325 114 434 454 459 927
Sum driftskostnader 12 838 948 13 232 050 14 129 067

Driftsresultat 328 724 272 600 347 640

Finansinntekt 79 525 72 400 114 860
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 12 223
Annen finanskostnad -50 126 -50 000 -52 500
Årsresultat 370 346 295 000 410 000
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Helseforetaket har identifisert de to største fellesarbeidene til å være reduksjon av 
senger og å innføre aktivitetsbaserte arbeidsplanprosesser. To arbeidsgrupper er 
opprettet, og arbeidet vil ha et flerårig perspektiv. Tiltakene forventes å gi økonomiske 
effekter fra våren 2013, samt ytterligere effekter i 2014 og 2015.  
 
Tiltaksplan for 2013 består av:  
 
Bedre rentebetingelser på innskudd 2 mill kroner 
Samlokalisering Narvik 1 mill kroner  
ENØK, felles sommerdrift 10 mill kroner 
Reduserte senger somatikk, 9 mnd effekt  25 mill kroner 
Omstilling psykisk helse og TSB 12 mill kroner 
Lik bemanningsnorm, 9 mnd effekt  30 mill kroner 
Medisinsk klinikk, mikrobiologisk avd. 3 mill kroner 
BUK, inntekter medisinsk klinikk 1 mill kroner 
Inntekter pasienthotell Harstad/Narvik 0,5 mill kroner  
Staber  3 mill kroner  
SUM 87,5 mill kroner    
 
Forutsatt videre fokus på løpende omstilling og risikoreduksjon vurderer adm. direktør 
opplegget i UNN til å være tilfredsstillende med hensyn til økonomisk bærekraft. Risiko 
vurderes som lav/moderat.  
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF forventer et resultat bedre enn resultatkravet for 2012.   
 
Helseforetaket vurderer at økonomisk utfordring for 2013 er +/- 0 mill kroner. Det er 
imidlertid fortsatt utfordringer i underliggende drift og langsiktig bærekraft. Styret i 
Helse Finnmark HF har derfor vedtatt et krav om tiltak på rundt 30-35 mill kroner, 
hvorav det allerede foreligger flere tiltak som er fremmet og vedtatt i styret i 2012. 
Risikovektet effekt i 2013 av allerede vedtatte tiltak er 14,6 mill kroner. Arbeidet med 
ytterligere tiltak er påbegynt og skal være på plass når budsjett vedtas i desember. 
 
Helseforetaket har vurdert at det bør ha tiltak for mellom 30-40 mill kroner pr. år frem 
mot 2018 for å kunne håndtere fremtidige økte avskrivninger.  
 

2013 2014 2015 2016
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) 87,1 110,2 128,5 177,8

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 87,5 109,8 109,8 109,8
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Sum tiltak 87,5 109,8 109,8 109,8

Uløst omstilling pr oktober 2012 0,4 -0,3 -18,6 -68,0

Budsjett 2013-2016 omstillingsutfordring (mill kr) 
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Helse Finnmark HF har utfordringer knyttet til kvalitet og har derfor prioritert 
ressurser til dette arbeidet i 2013. Dette innebærer at helseforetaket forventer noe økte 
kostnader i 2013. 
 
Helseforetakets omstillingsutfordring de neste fire årene fremkommer av tabellen 
(effekt av tiltak risikovektet): 
 

 
 
Identifiserte tiltak omfatter (før risikovekting):  
Tiltak for å redusere gjestepasientkostnader TSB 1,7 mill kroner  
Reduksjon av senger  5 mill kroner  
Omorganisering sekretærtjeneste 3 mill kroner  
Omstilling prehospital klinikk 2 mill kroner  
Endring tjeneste- og arbeidsplaner leger 3 mill kroner  
Omstilling Hammerfest 3,5 mill kroner 
Sum  18,2 mill kroner    
 
Adm. direktør vurderer opplegget i Helse Finnmark HF til å være tilfredsstillende med 
hensyn til økonomisk bærekraft. Risiko vurderes som lav/ moderat. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF(NLSH) har anslått sin omstillingsutfordring for 2013 til i 
størrelsesorden 80 mill kroner før forslagene i denne saken. Helseforetaket har pr. 
oktober 2012 identifisert tiltak tilsvarende ca 57 mill kroner etter risikovekting, og det 
jobbes med ytterligere tiltak.   

  
NLSH jobber med kvalitetssikring og vurderinger knyttet til bærekraftsanalysen. 
Foreløpig vurdering av helseforetakets omstillingsutfordring de neste fire årene 
fremkommer av tabellen, og viser at helseforetaket pr. nå har uløste utfordringer i 
årene fremover (effekt av identifiserte tiltak risikovektet): 
 

Budsjett 2013-2016 omstillingsutfordring (mill kr) 2013 2014 2015 2016
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) -2,3 17,6 38,3 50,3

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 0,0 0,0 0,0 0,0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,2 5,2 5,2 5,2
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 7,3 7,3 7,3 7,3
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2,1 2,1 2,1 2,1
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Sum tiltak 14,6 14,6 14,6 14,6

Uløst omstilling pr oktober 2012 16,9 -3,0 -23,7 -35,7
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Identifiserte tiltak omfatter (før risikovekting):  
Sengetallsreduksjon 8 mill kroner 
Reduksjon innleie 6 mill kroner  
Reduksjon medikamentkostnader 1 mill kroner 
Reduksjon stillinger + endrede turnuser 2,5 mill kroner 
Endring i eksist. avtaler ved nytt anbud 3 mill kroner 
Diverse tiltak AKUM 3 mill kroner 
Diverse tiltak HBEV 3 mill kroner 
Reduksjon aktivitet 4,5 mill kroner 
Aktivitetsbasert arbeidsplanlegging 20 mill kroner 
Omlegging kirurgi 7,5 mill kroner 
Ny observasjonspost 6 mill kroner 
Sengetallsreduksjon 2 mill kroner 
Forbedret kodekvalitet 5 mill kroner 
Omlegging psykiatri 8 mill kroner 
SUM 79,5 mill kroner 
 
Adm. direktør vurderer opplegget i Nordlandssykehuset HF til å ha høy risiko. Pr. nå 
foreligger det ikke fullstendige planer for økonomisk langsiktig bærekraft i 
helseforetaket. Helseforetaket må jobbe videre med forbedring og omstilling slik at 
investeringsprosjektene kan gjennomføres som forutsatt.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF forventer et avvik fra resultatkravet i 2012 på ca 25 mill 
kroner. Bærekraftsanalysen legger til grunn økte kostnader fremover, blant annet til 
IKT og vedlikehold. Dette medfører at forventet omstillingsutfordring øker til i 
størrelsesorden 50 mill kroner før effekt av nye tiltak.  
 
Helseforetaket jobber med seks fokusområder og forventet effekt av disse tiltakene skal 
legges frem i styresak i desember 2012: 
• Rammer, aktivitetsnivå, tilpasse pasienttilbud 
• ”Benchmarke” avdelinger på tvers av enheter 
• Legehjemler, tjenesteplaner og fraværsplanlegging 
• Ambulanse- og pasienttransport 
• Organisering av stab og støttefunksjoner 
• Ferieplanlegging 2013 
 

2013 2014 2015 2016
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) 80,0 132,0 208,9 226,7

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 9,5 9,5 9,5 9,5
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 31,0 31,0 31,0 31,0
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 16,8 16,8 16,8 16,8
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Forutsatte driftsbesparelser nybygg 22,9 40,7
Sum tiltak 57,2 57,2 80,1 97,9

Uløst omstilling pr oktober 2012 -22,8 -74,8 -128,8 -128,8

Budsjett 2013-2016 omstillingsutfordring (mill kr) 
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Pr. nå foreligger det ikke fullstendige planer for økonomisk bærekraft i foretaket.  Adm. 
direktør vurderer opplegget i Helgelandssykehuset HF til å ha høy risiko. Helseforetaket 
må jobbe videre med langsiktig forbedring og omstilling for å bringe driften i tråd med 
resultatkravet.  
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord HF er i prosess med å utarbeide budsjett og har 
omstillingsutfordring som ikke er løst pr. oktober 2012.  
 
 

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

1. Styret viser til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering investeringsplan. 
Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2013.  

 
2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende 

prioritering i pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Føringene skal legges 
til grunn for planlegging i helseforetakene.  

 
3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra 

døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saken.  

 
5. Sentralt overskuddskrav økes med 65 mill kroner. Øvrige resultatkrav fastholdes 

slik de ble vedtatt i styresak 72-2012. Helseforetakenes resultatkrav for 2013 
fastsettes slik:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 410 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +41 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  +22 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum + 483 mill kroner 

 

2013 2014 2015 2016
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) 54,1 49,2 48,8 47,5

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Sum tiltak 0,0 0,0 0,0 0,0

Uløst omstilling pr oktober 2012 -54,1 -49,2 -48,8 -47,5

Budsjett 2013-2016 omstillingsutfordring (mill kr) 
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Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at 
resultatkravet økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse 
Nord RHF, når salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 

 
6. Basisramme for 2013 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
 
Tilskudd til aktivitet (65 mill kroner) er foreløpig lagt til særskilt funksjon. Det vil 
fordeles mellom funksjonene. 
 

 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Driftsrammer pr. helseforetak 
 

Basisramme  2013
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 152 418 260 161 188 097 116 933 336 100 1 053 710
Psykisk helse 269 616 785 999 709 113 177 089 88 840 2 030 658
TSB (rus) 31 086 162 434 49 156 24 743 0 267 420
Kapital 71 824 262 153 170 544 63 085 342 000 909 606
Særskilt funksjon 107 762 233 599 62 385 18 307 422 053
Somatikk 556 856 2 592 486 1 299 293 616 381 572 407 5 637 422
Felleskostnader/administrasjon 150 147 150 147
Pasientreiser 216 267 178 924 212 598 123 310 23 707 754 805
Totalt 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 1 513 201 11 225 820
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Vedlegg 1 Basisramme og øvrig ramme  

 

Rammer 2013 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum basisramme 2012 vedtatt november 2011 1 049 200 278 360 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 10 417 141
Indragning engangsbevilgning radiologi 2 000 -2 000 0
Styrking drift foretak -20 000 3 109 8 438 5 754 2 699 0
Smittevernplan, opptrapping Finnmark og Helgeland -500 250 250 0
Styrke regionale kompetansesentre -250 250 0
Hjerteflimmer 1 200 -1 200 0
Avslutte rusprosjekt Helgeland 800 -800 0
Styrke Føde/gyn opptrapping -18 000 1 700 6 800 6 100 3 400 0
Følgetjeneste gravide -10 000 6 250 417 2 083 1 250 0
Opphold nært fødested -3 000 471 1 163 846 520 0
Fødetilbud Nordlandssykehuset -4 000 4 000 0
Traumebehadling/karkirurgi NLSH -3 000 3 000 0
Avslutning prosjekter med mer. RHF -40 000 40 000 0
Inntektsmodell somatisk virksomhet 1 004 6 126 -8 452 1 322 0
Inntektsmodell psykisk helsevern -4 000 -4 000 8 000 0
Inntektsmodell TSB 1 000 4 000 -4 000 -1 000 0
Nasjonal inntektsmodell 2012 -42 000 -42 000
Realvekst 0,5 % 50 000 50 000
RNB - pensjonskostnader med mer 297 000 297 000
Pensjonskostnader -192 610 28 456 85 693 53 898 24 563 0
Økt kostnad som følge av innfasing luftambulansen 22 000 -22 000 0
Økt betaling gjestepas 18 000 -18 000 0
Fly Svalbard 10 000 -10 000 0
Økt kjøp private 10 000 -10 000 0
Kreftplan -2 000 314 775 564 347 0
Lungeplan -2 500 395 965 705 435 0
Nyreplan -2 500 395 965 705 435 0
Revmatologi -1 000 1 000 0
Pasientsikkerhet 3 550 -3 550 0
Samhandlingsreform - Ø-hjelp -982 -3 317 -1 933 -1 068 -7 300
Finansieringsansvar enkeltoppgjør -8 800 1 900 2 900 2 300 1 700 0
Helseradionett -6 600 1 700 500 2 800 1 600 0
Sum basisramme 2013 pr. juni 2012 1 057 350 304 450 1 355 635 4 304 437 2 594 852 1 098 119 10 714 841
Lønns- og priskompensasjon 34 624 9 186 41 836 128 706 77 671 33 610 325 633
Styrking kapital kompensasjon 2 294 8 375 5 448 2 015 18 133
Helseradionett Nordland tilbakeføres RHF 4 900 -500 -2 800 -1 600 0
Forvaltning Clockwork - innkjøpssystem 900 -121 -409 -238 -132 0
Finansiering av Nissy pasientreisesystem 3 000 -471 -1 163 -846 -520 0
Liverpool Care Pathway -1 600 1 600 0
Styrking HF- aktivitetsvekst 2012 -65 000 9 300 30 000 18 000 7 700 0
Nasj. register ryggkirurgi og arvelig og nevromusk. sykdommer -1 600 1 600 0
Samhandlingsreform -3 300 1 500 1 100 700 0
Miljøgiftsenter -1 200 1 200 0
Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet NLSH -700 700 0
Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse -1 000 1 000 0
Pensjonskostnader, utover forutsatt i sak 72 591 1 780 1 119 510 4 000
Øyeblikkelig hjelp - døgntilbud i kommunene, utover forutsatt i sak 72 -100 -100
Regionale fagmiljøer for ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi 2 500 2 500
Luftambulansetjenesten, fra kap. 732.70 9 600 9 600
Ny kreftstrategi - vardesentre 500 300 800
Ny kreftstrategi- pusterom 600 600
Generell aktivitetsvekst, utover forutsetning i sak 72 101 900 101 900
Vridning døgn til dag Psykisk helse, til kap. 732.77 -806 -1 987 -1 600 -707 -5 100
Brystrekonstruksjon bevilgning 2013 8 900 8 900
Brystrekonstruksjon, ubrukt 2012 2 000 -2 000 0
Helsebiblioteket, til kap. 725.01 -3 800 -3 800
Tilskudd til turnusplasser, til kap 732.70 -100 -100
Trekk egenandel, pasientreiser -2 307 -1 909 -2 268 -1 316 -7 800
Trekk egenandel ISF-somatikk -188 -636 -371 -205 -1 400
Behandlingshjelpemidler 66 163 118 73 420
Nasjonal inntektsmodell, utover forutsetning i sak 72 56 793 56 793
Styrking RHF 25 329 -25 329 0
Sum basisramme 2013 pr. oktober 2012 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820
Eks brystrekonstruksjon

Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 749            49 826    25 775    76 350       
Sykestueprosjekt 8 565       8 565          
Kvalitetsregistre -              Ikke fordelt i statsbudsjett
Tilskudd til turnustjeneste 151           757          1 754      1 268      772          4 701          Estimat - Tilskudd ikke bekreftet før oppdragsdokument
SUM 900            9 322       51 579    27 043    772          89 616       

Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST+ Antibiotikaresistens 37 208    37 208       
NMK 7 091       7 091          
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 066         2 066          
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2066 2 066          
Nasjonal kompetansesenter for døvblinde 47 000      47 000       
Ufordelt kompetansesentra 469            469             
Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300         300             
Rusmestringsenhet Fengsel 1 007      749         1 756         Estimat - Tilskudd ikke bekreftet før oppdragsdokument
Forskning resultatbasert 67 500      67 500       
SUM 117 035    -               -           47 673    749          -           165 457     

TOTAL SUM 1 259 137 372 000 1 415 151 4 575 008 2 718 978 1 140 619 11 480 892
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anne Berit Sund, 75 55 29 38  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 116-2012 Budsjett 2013 Helse Nord RHF 

 
 
Formål  
Formålet med denne saken er å behandle og vedta budsjett 2013 for Helse Nord RHF, 
inklusive Helse Nord IKT. 
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og 
respekt. Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet.  
 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering 
av investeringsplan.  
 
Sammendrag 
I forslaget til budsjett foreslås det en økning av administrasjonen, midler til prosjekter 
som er avsluttet trekkes inn, pågående prosjekter videreføres og det foreslås noen nye. 
Kjøp av helsetjenester planlegges økt i forhold til nivået i 2012, noe som vil bidra til å 
redusere ventetidene. Det legges opp til et utstrakt arbeid for å bedre kvaliteten i 
pasientbehandlingen, samt møte økt behov for kvalifisert personell.  
 
Ramme RHF 
Basisrammen for RHF-et ble i styresak 72-2012 fastsatt til kr 1 077 750 000.  
 
I denne saken ble RHF-budsjettet redusert med 40 mill kroner vedrørende prosjekter 
som ble besluttet avsluttet. I samme sak ble RHF tilført 22 mill kroner for å dekke 
kostnadsøkninger i forbindelse med luftambulansetjenesten, 18 mill kroner for å dekke 
økte pensjonskostnader i forbindelse med nasjonalt gjestepasientoppgjør, samt 10 mill 
kroner til økt kjøp fra private. 5 mill kroner som er øremerket brystrekonstruksjon ble 
midlertidig lagt på RHF-et, samt 3,5 mill kroner til pasientsikkerhet.  
 
I forhold til plan 2012-2015 (styresak 69-2011), foreslås rammen til RHF-et styrket 
med ytterligere 25,3 mill kroner. Denne økningen skal benyttes til å finansiere: 
• Til disposisjon 16,7 mill kroner  
• Diverse tiltak 3,6 mill kroner: Kompetanseplan, styrking kvalitet/samhandling, 

styrking somatikk/laboratoriefag, LEAN, indikatorprosjekt 
• Styrking forskning 5 mill kroner    
 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
31. oktober 2012 - sakspapirer

side 57



 

Det er overført basisramme og finansieringsansvar fra HF-ene til RHF-et for til sammen 
3,9 mill kroner. Dette gjelder:  
• Forvaltning av Clockwork innkjøpssystem med 0,9 mill kroner  
• Betaling for pasientreisesystemet NISSY/SONIC med 3 mill kroner 
 
Samtidig er det overført basisramme fra RHF-et til HF-ene for til sammen 9,6 mill 
kroner. Dette gjelder:  
• Finansiering av transaksjonstunge oppgaver i pasientreiser med 7,9 mill kroner 
• Finansiering av nødnett i Helse Finnmark HF med 1,7 mill kroner 
 
I tilegg er det trukket inn basisramme fra RHF-et til Helse- og omsorgsdepartement med 
3,8 mill, til finansiering av helsebiblioteket.  
 
Forslag til Statsbudsjett for 2013 innebærer bedre økonomiske rammebetingelser enn 
det som var lagt til grunn i styresak 72-2012. I sum gir forslag til Statsbudsjett 2013 
Helse Nord om lag 159 mill kroner mer til disposisjon enn forutsatt. For disponering av 
dette vises det til styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer. 
 
Budsjettopplegget for 2013 videreføres som forutsatt i styresak 72-2012 Plan 2013-
2016, inkl. rullering av investeringsplan. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2013 Helse Nord RHF vil bli drøftet med plasstillitsvalgte og verneombud ved 
Helse Nord RHF, den 22. oktober 2012. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt. 
 
Nærmere om forslag til budsjett 2013  
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF økes reelt med 78 mill kroner fra 2012, inkludert 
alle endringene som er beskrevet ovenfor. De viktigste forholdene er knyttet til ny 
oppgave vedrørende nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, økt aktivitet og tiltak 
knyttet til kvalitet. 
 

 
 

Tall i 1000 kr 
Vedtatt budsjett Forslag Realvekst

2012 2013
Styret 3 377                        3 479                      -9
Internrevisjon 3 502                        3 607                      -11
Brukerutvalg 5 100                        5 100                      -168
Tillitsvalgte*) 4 733                        4 875                      -14
Adm RHF*) 72 468                      78 622                    3 763
SKDE 41 682                      42 453                    -605
HN - IKT 268 911                    302 581                 24 796
Prosjekter RHF 69 144                      59 304                    -12 122
Tjenestekjøp RHF 1 101 973                1 201 581              63 243
Sum 1 570 890                1 701 602              78 873                
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*) Budsjett for tillitsvalgte er skilt ut på egen linje. Det er gjort en justering mellom 
tjenestekjøp og adm. For at tallene skal være sammenlignbare, er justeringene også 
gjort i 2012.  
 
Årsaken til nedgangen i budsjettet til SKDE er at Helse- og omsorgsdepartementet 
erfaringsmessig ikke prisjusterer bevilgningen av nasjonale midler som videreformidles 
av SKDE til de øvrige regioner. 
 
Årsaken til nedgangen i prosjektporteføljen er at det avsluttes flere prosjekter i 2012 
enn det som har planlagt oppstart i 2013. 
 
Tjenestekjøp har en forholdsvis stor økning på grunn av økte kostnader i forbindelse 
med innfasing av luftambulansen i rammen, planlagt økt kjøp fra private, økte 
kostnader i forbindelse med økte pensjonskostnader i nasjonalt gjestepasientoppgjør, 
samt 47 mill kroner til den nye oppgaven vedrørende nasjonal kompetansetjeneste for 
døvblinde. 
 

 
 
Bemanning i Helse Nord RHF 
 

 
 
  

Budsjett 2013 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2011 Vedtatt budsjett 2012 Budsjettforslag 2013
inkl HN IKT
Basistilskudd 1 314 852 1 430 456 1 543 101
Aktivitetsbasert inntekt 5 374 15 500 19 420
Annen driftsinntekt 315 218 397 025 486 721
Sum driftsinntekter 1 635 445 1 842 981 2 049 242

Kjøp av helsetjenester 758 562 888 730 966 092
Varekostnad 3 0 0
Lønnskostnader 165 901 178 666 198 897
Avskrivninger og nedskrivninger 57 141 68 531 76 686
Andre driftskostnader 325 114 434 454 459 927
Sum driftskostnader 1 306 721 1 570 381 1 701 602

Driftsresultat 328 724 272 600 347 640

Finansinntekt 79 525 72 400 114 860
Annen finanskostnad -50 126 -50 000 -52 500
Årsresultat 358 123 295 000 410 000

Årsverk Helse Nord RHF
Budsjett 2012 Budsjett 2013

RHF administrasjon 55,4 56,4
FIKS 10,1 15,3
SKDE 13,5 15,3
HN IKT 174,5 181,5
Sum 253,5 268,5
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I forhold til budsjett 2012 slik det ble vedtatt i oktober 2011, økes bemanningen i Helse 
Nord RHF i 2013 samlet med 15 årsverk, noe som tilsier en økning på 6 %. Relativt 
skyldes økningen i hovedsak FIKS-prosjektet, som har startet flere av sine delprosjekter 
i løpet av 2012. 
 

Styret pekte i styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan, på sek 
forhold som er Helse Nords viktigste mål i perioden, jf. side 2 om 
bakgrunn/fakta/vurdering. Nedenfor er det nærmere redegjort for hvordan disse vil bli 
fulgt opp av Helse Nord RHF i budsjett 2013. 

Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 

 
1. Realisere kvalitetsstrategien  
Som det er oppgitt i styresak 

 

72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan 
skal kvalitetsstrategien følges opp aktivt og ha høy ledelsesmessig fokus. 

 

Den nasjonale pasientsikkerhetskampanje videreføres i 2013. Fagavdelingen ved RHF-
et bistår helseforetakene i regionen, og det er opprettet et engasjement til dette 
arbeidet. I denne sammenheng skal det bl.a. gjennomgås rutiner på ulike områder som 
for eksempel smittevern og legemiddelhåndtering. Helse Nord deltar også i nasjonale 
nettverk.  

Forbedringsarbeid (LEAN) har et økende fokus i regionen. Helse Nord RHF har 
opprettet en forbedringspris for å stimulere til forbedringsarbeid. De enkelte 
avdelinger/enheter i helseforetakene får tre ganger i året mulighet til å konkurrere om 
en pris på kr 250 000 til sin avdeling ved å beskrive forbedringer som er gjennomført i 
avdelingen. Hensikten bak prisen er å styrke nettverksbygging, samt at arbeidet skal ha 
overføringsverdi til andre enheter innenfor helseforetakene. Det er i tillegg budsjettert 
med 0,5 mill kroner til kjøp av tjenester for LEAN-opplæring i regionen. 
 
I arbeidet med ny kreftplan er det budsjettert med 0,2 mill kroner, dette for å kunne 
koordinere arbeidet i regionen. I tillegg er det budsjettert med 0,2 mill kroner til 
arbeidet med å se på AMK-strukturen i regionen. 
 
Felles Innføring Kliniske System (FIKS) ble i 2012 organisert som en egen seksjon under 
eieravdelingen i Helse Nord RHF. FIKS-prosjektet skal både ivareta standardisering og 
felles plattform for kliniske systemer, og minst like viktig: muliggjøre effektive 
pasientforløp. Prosjektet skal bidra til økt pasientsikkerhet, kortere ventetid og bedre 
ressursutnyttelse. FIKS planlegger å investere for 123,6 mill kroner i 2013, i tillegg til 
eventuelt ubenyttet ramme fra 2012. I tillegg videreføres det et budsjett på 1 mill 
kroner til å dekke eventuelle driftskostnader.  
 
FIKS har i 2012 startet opp med planleggings- og forprosjektfasen for flere av 
prosjektområdene. Det vil si at arbeidet sammen med leverandørene starter opp i tiden 
fremover og over i 2013. 
 
Videreutvikling av kvalitetssystemet DocMap fortsetter i 2013. Dette er et 
dokumentstyringsverktøy som skal sikre en god avvikshandtering og en god kvalitet på 
pasientbehandlingen. 
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Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd 

 

innenfor områder som gynekologi, 
ortopedi, radiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin, psykisk 
helsevern og rus. I tillegg er det er avsatt 55 000 kroner til drift av et nytt fagråd innen 
psykisk helsevern for barn og unge. 

 

Prosjekt Nordområdesatsing, som bidrar til å styrke samarbeidet mellom landene i 
Barentsregionen, viderefører sitt budsjett på 1 mill kroner. Midlene benyttes til 
nettverksbygging, konferanser og delvis støtte til enkeltprosjekter.  

 

Barents Rescue skal i 2013 gjennomføres i regi av Helse Nord og er under planlegging. 
Øvelsen vil bli avholdt høsten 2013 i Troms.  Helseforetakene deltar i planlegging og i 
gjennomføring av øvelsen. Helsedirektoratet har gitt tilskudd i 2012 på kr 200 000, og 
det er søkt om kr 300 000 i 2013. Midlene vil bli nærmere fordelt mellom RHF og 
helseforetakene som deltar. 

 

Prosjekt Helseatlas sluttføres i 2013. Prosjektet inngår i folkehelsesamarbeidet mellom 
Helse Nord RHF og fylkeskkommunene i Nord-Norge, og har som formål å belyse helse- 
og levekår i et geografisk og sosioøkonomisk perspektiv. Det er satt av 0,5 mill kroner til 
dette prosjektet. 

Regional perinatalkomité videreføres i 2013. Komiteen har en sekretær i 50 % stilling, 
og samarbeider med Helse Vest i arbeidet. Komiteen er organisert med en regional 
komité og to lokale komiteer: 
• Nord – bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. 
• Sør – bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. 
 
2. 
Avtaler med private institusjoner som leverer helsetjenester bidrar til å oppfylle Helse 
Nords sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et viktig 
supplement til egen tjenesteproduksjon. Helse Nord kjøper en del helsetjenester fra 
private helseinstitusjoner, og planlegger i 2013 å øke volumet av slike kjøp med 10 mill 
kroner i tillegg til nytt ansvarsområde for døvblinde. 

Videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer  

 
Helse Nord inngikk med virkning fra 1. januar 2012 nye avtaler om kjøp av polikliniske 
radiologiske tjenester og kjøp av teleradiologiske tjenester, samt med virkning fra 1. 
april 2012 ny avtale om periodonittanalyser. Dette har bidratt til økt tilbud og reduserte 
kostnader, og ventetiden ved de private radiologiske instituttene er lav innen alle 
modaliteter både i Bodø og Tromsø.  
 
Nye avtaler innen private somatiske sykehustjenester vil inngås med virkning fra 1. 
februar 2013. Her opprettholdes det samlede tilbudet innen ortopedi, øre-nese-hals og 
plastikkirurgi, samtidig som det vil bli gitt nytt privat tilbud innen søvnapne.  
 
Anskaffelse av tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er iverksatt, og nye 
avtaler vil inngås med virkning fra 1. mai 2013. Budsjettet økes i tillegg med 6 mill 
kroner til økt kjøp fra private institusjoner i 2013, der hovedvekten vil bli innen 
rehabilitering. 
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Helse Nord RHF er fra 1. januar 2013 gitt ansvar for nasjonal kompetansetjeneste for 
døvblinde fra Helse Sør-Øst RHF. I den forbindelse skal det inngås avtaler med seks 
sentre på landsbasis (tre enheter under Statped, to private institusjoner samt 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF). I statsbudsjettet for 2013 er det til sammen 
tilført 47 mill kroner til ivaretakelse av dette ansvaret, herunder vil ca 44,5 mill kroner 
gå til kjøp av tjenester fra disse seks institusjonene. 
 
I budsjett for 2013 foreslås det at kjøp av helsetjenester i utlandet opprettholdes med 
13 mill kroner. 
 
Avtalespesialistene er et viktig supplement til egne helseforetak, når det gjelder 
polikliniske tjenester på spesialisthelsetjenestenivå, og bidrar til å oppfylle Helse Nords 
sørge-for-ansvar. Totalt har vi driftsavtaler som tilsvarer 62-63 årsverk fordelt på lege- 
og psykologspesialister. Fra 2013 legges det opp til økt antall årsverk innen 
privatpraktiserende spesialister, og budsjettet økes med 4 mill kroner. Det vises til 
styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister i dette styremøtet, hvor 
omdisponeringer og økninger er omtalt. 
 
Forskningsområdet foreslås i 2013 styrket med 6,2 mill kroner ut over 
priskompensasjon. Herav ønsker adm. direktør å stryke forskningsområdet med 5 mill 
kroner, i tillegg til at området styrket med 1,2 mill kroner over statsbudsjettet. 
 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2013 med en budsjettramme 
på 1,6 mill kroner. Støtte ytes til ansattehjelp og utstyr.  
  

 

I tillegg videreføres budsjettet til det Regionale brukerutvalg, som opprettholder sitt 
budsjett på 5,1 mill kroner fra vedtatt budsjett 2012, noe som er en styrking på 1,5 mill 
kroner i forhold til budsjett 2011.  

3. 
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav.  

Økonomisk kontroll og konsolidering av økonomisk handlingsrom 

 
Det planlegges med et sentralt overskuddskrav på 410 mill kroner og i foretaksgruppen 
et samlet overskudd på 483 mill kroner. 
 
4. 
Den regionale arbeidsgruppen med deltakere fra RHF og helseforetakene, som 
koordinerer implementeringen av reformen videreføres i 2013. Prosjektet har et 
overordnet ansvar i forhold til avtaleinngåelse med kommunene og en koordinerende 
rolle for å sikre en helhetlig praksis. 

Implementere samhandlingsreformen 

 
Prosjektet strategi- og tiltaksplan for kompetanseutvikling i tilknytning til 
samhandlingsreformen var planlagt avsluttet i 2012, men det foreslås en 
budsjettramme på 44 000 kroner for å sluttføre prosjektet i 2013. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord RHF, KS Nord-Norge og det helsevitenskapelige 
fakultet ved Universitetet i Tromsø, med formål å legge til rette for 
kompetanseutvikling som er en nødvendig forutsetning for at kommunene skal bli i 
stand til å håndtere de faglige utfordringer som følger av samhandlingsreformen. 
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Prosjektet holder seg totalt sett innfor rammen, og vil i januar 2013 ha sluttført arbeidet 
med utforming av strategi og tiltaksplan.  
 
Prosjektet som vurderer tiltak for å styrke kompetansen i geriatri vis a vis 
lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten, foreslås videreført i 2013 med en 
budsjettramme på 0,6 mill kroner. Det er ventet at det særlig er pasienter innenfor 
denne gruppen som vil bli berørt av samhandlingsreformen.  
 
5. Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell  

 

Helse Nord viderefører i 2013 arbeidet med kompetanseplan for å utrede tiltak for å 
sikre en tilstrekkelig fremtidig tilgang på nødvendig kompetanse i regionen vår. 
Arbeidet gjøres i samarbeid med universitet og høyskoler i landsdelen, og det er satt av 
1 mill kroner til det i budsjettet.  

• 

Som et virkemiddel for å utvikle kompetansen for helsepersonell i regionen viderefører 
fagavdelingen i RHF-et sine utdanningsprogram innenfor følgende områder: 

Utdanningsprogrammet har tre årlige fagsamlinger for overleger og leger i 
spesialisering, én fagsamling for bare overleger og deltakelse på internasjonal 
kongress – totalt fem fagsamlinger og telematikkundervisning hver 14. dag. 

Utdanningsprogram BUP 

 
I 2011 ble det igangsatt et psykoterapikurs. Kurset har gått over to år og har sin 
siste samling i november 2012. Det har vært arrangert med todagers samlinger ni 
ganger pr. år og hatt syv deltakere (maks. var åtte). Kurset er godkjent av 
legeforeningen som frivillig kurs med 210 kurstimer. Kurset vurderes videreført for 
nye kandidater.  
 
Det er fortsatt mangel på barne- og ungdomspsykiatere i Finnmark, Helgeland, 
Nord-Troms og i Harstad-Narvik regionen.  Totalt er det 29 LIS1

 

, hvorav fem er i 
permisjon, to er i sideutdanning og to er konstituert som overleger. Det er 25 
overleger i barne- og ungdomspsykiatrien i regionen.  I løpet av 2013 vil tre LIS bli 
ferdige overleger, hvorav to ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og én i 
Nordlandssykehuset HF. Alle har tilhørighet til landsdelen.  

• 
Utdanningsprogrammet psykiatere ved DPS har fire fagsamlinger pr. år for 
overleger og leger i spesialisering, gruppeveiledning ti dager for leger i 
spesialisering og fire dager for overleger, gitt av godkjent psykoterapiveileder. 
Totalt er det 21 LIS og 21 overleger i faste stillinger ved DPS. 

Utdanningsprogram VOP 

 
To LIS ventes å bli ferdige spesialister i løpet av 2013, hvorav én er planlagt å starte 
som overlege i Helgelandssykehuset Mo i Rana, den andre i Alta. Begge har 
tilhørighet til landsdelen. 
 
 
 

                                                        
1 LIS: Leger i spesialisering 
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• Utdanningsprogram gynekologi 
Utdanningsprogram for gynekologi har hatt sine første samlinger i 2012.    
Overlegedekningen er en utfordring i hele landsdelen i forhold til nye retningslinjer. 
Det er 25 LIS og 51 overleger i programmet. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø inkluderes overleger i forskningsstillinger og onkologer, ikke bare overleger 
ved kvinneklinikken. Det jobbes aktivt med å få flere lokalsykehus til å bli godkjente 
for å ha utdanningsstillinger.  

 
Det forventes av disse utdanningsprogrammene vil bidra til å utdanne og beholde 
spesialister i landsdelen. Det legges vekt på rekruttering av leger med tilhørighet i 
landsdelen.  
 

 

I budsjettet for 2013 er det satt av 2,1 millioner kroner til lærlingtilskudd til 
helseforetakene, for å sikre at utdanningen av lærlinger prioriteres.   

 

I tillegg videreføres de regionale og nasjonale lederutviklingsprogrammene. Det 
arbeides for tiden med en ny avtale om støtte til masterutdanningen i helseledelse ved 
Universitetet i Nordland, og det er tatt høyde for at samarbeidet videreføres i forslaget 
til budsjett 2013.  

Prosjektet Internasjonal helse videreføres med en budsjettramme på 2 mill kroner i 
2013. Prosjektet er primært knyttet til området mikrobiologi, og skal dekke støtte til 
internasjonale utviklingsprosjekter innen helsetjeneste. RHF-et har i 2012 gjennomført 
et mindre prosjekt i Zimbabwe, som avsluttes i 2012 som planlagt. I 2013 fortsetter 
prosjektet sitt arbeid i Malawi

 

. Prosjektet tar bl.a. for seg arbeidet for å bekjempe 
tuberkulose og hiv. Erfaringene fra Afrika vil gi verdifull kompetanse til Helse Nord. 

6. Oppgradering/utvikling bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling  

 

Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 410 mill kroner i 2013. Dette for å 
styrke foretaksgruppens mulighet til å investere. 

Prosjekt ”Klima og miljø” viderefører sitt budsjett på 0,6 mill kroner. 

 

Regjeringen har i 
sin eierskapspolitikk uttrykt klare forventninger til at statlig eide virksomheter skal 
være ledende i arbeidet med samfunnsansvar. Helse- og omsorgsdepartementet sin 
målsetting er å oppnå tryggere og mer helsefremmende miljø. 

• Styrets budsjett videreføres som i 2012. 
Øvrige endringer i Helse Nord RHF: 

• Internrevisjonen videreføres som i 2012. 
• Regionalt brukerutvalgs budsjett videreføres. 
• RHF administrasjonen styrkes. 
• Budsjett for konserntillitsvalgte og konsernverneombud videreføres som i 2012. 
• SKDE 
• Helse Nord IKT 
• Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et. 
• Det er en økning i kostnader vedrørende felles merkantile IKT-systemer. 
• Vedr. tjenestekjøp er de største økningene i budsjett gjort innenfor kjøp fra private. 
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a) 
Styrets budsjett er økt med 3 % prisvekst. 

Styret i Helse Nord RHF 

 
b) 
Plan for internrevisjon 2013/14 vil bli vedtatt av styret i desember 2012, og den vil 
danne grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2013. Internrevisjonens bemanning ble i 
2012 økt med én stilling, og etter prisjustering er internrevisjonens budsjett for 2013 
på 3,6 mill kroner. 

Internrevisjonen 

 
c) 
Budsjettet til Regionalt brukerutvalg ble økt med 1 mill kroner i justert budsjett 2011. I 
tillegg ble det gjort en ytterligere økning på 0,5 mill kroner i vedtatt budsjett 2012.  For 
2013 videreføres denne økningen, slik at utvalget har et samlet budsjett på 5,1 mill 
kroner. Av dette planlegges det med 3,45 mill kroner i utbetaling av brukertilskudd.  

Regionalt brukerutvalg 

 
d) 
Det forslås enkelte endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen, jf. tabell nedenfor.  

Administrasjonen RHF 

 
I hovedsak er det gjort endringer av organiseringen innen eksisterende bemanning, 
samt at to engasjement er foreslått videreført i henholdsvis ett og to år. Det er opprettet 
én ny stilling innenfor innkjøpsområdet, som er finansiert ved å dra inn ramme fra 
helseforetakene. 
 
De to faste stillingene som utviklere av SAS-systemet finansieres fra 2013 av 
helseforetakene, som forutsatt ved vedtatt budsjett 2012. 
 
I fagavdelingen er det opprettet en ny fast stilling som skal håndtere analysearbeid for 
avdelingen, samt et engasjement tilknyttet kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet 
 

 
 
Det videreføres et engasjement på fagavdelingen, som vedrører prosjekt 
Kompetanseplan, del II.  
 
Det er gjort flere organisatoriske endringer i eieravdelingen i Helse Nord RHF. 
• Seksjon for forretning og innkjøp er endret til seksjon for eiendom for å bli mer 

rendyrket i oppfølgingen av regionenes mange byggeprosjekter. Dette innebærer at 
to årsverk tilknyttet innkjøp er flyttet ut av seksjonen. En stilling på 0,6 årsverk er 
flyttet fra seksjon for økonomi og regnskap til seksjon for eiendom. Seksjonen består 
dermed av 1,6 årsverk. 

 
  

Avdeling Stilling Formål
Fagavdelingen Rådgiver Engasjement pasientsikkerhet
Fagavdelingen Rådgiver Analyse
Eieravdelingen Rådgiver Innkjøp/Clockwork
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• Seksjon for analyse, oppfølging og kjøp av helsetjenester har overtatt alt ansvar for 
innkjøp. Innkjøpsområdet er organisert som eget område under seksjonen, der en 
rådgiver som tidligere var tilknyttet pasientreiser nå har gått over i ny stilling som 
innkjøpssjef. I tillegg beholder innkjøpsområdet to årsverk, som er flyttet fra 
tidligere seksjon for forretning og innkjøp. Området vil styrkes med ytterligere én 
innkjøpsrådgiver, som tidligere i hovedsak var finansiert av helseforetakene 
gjennom felles merkantile systemer. Stillingen har i den gamle ordningen hatt 
innkjøpssystemet Clockwork som hovedansvar. Helseforetakene er trukket 0,9 mill 
kroner i rammen for å finansiere denne stillingen. Innkjøpsområdet har fått en 
betydelig styrking i form av at det nå er fire årsverk tilknyttet området. 

• Etter som rådgiveren som tidligere var tilknyttet pasientreiser (tilhørende seksjon 
for analyse, oppfølging og kjøp av helsetjenester) har gått over i ny stilling som 
innkjøpssjef, vil det bli lyst ut ledig stilling tilknyttet pasientreiser. 

• En ledig stillingshjemmel er flyttet fra seksjon for HR/Org til seksjon for analyse, 
oppfølging og kjøp av helsetjenester. Denne stillingen er tiltenkt styrking av arbeidet 
med styringsportalen. 

• Juridisk seksjon er redusert fra to til én stilling, noe som håndteres ved at en større 
del av oppgavene forskyves til det styrkede innkjøpsområdet. 

 
Samlet sett innebærer dette at seksjon for analyse, oppfølging og kjøp av helsetjenester er 
økt med fem rådgiverstillinger. Juridisk seksjon og seksjon for HR/Org er redusert med 
én rådgiverstilling hver, samtidig som seksjon for forretning og innkjøp er redusert med 
to stillinger. Eieravdelingen har totalt sett økt med én stilling, og denne er finansiert 
med å trekke inn ramme fra helseforetakene. 
 
e) 
KTV/KVO’s budsjett er prisjustert og forutsetter uendret aktivitet fra 2012.  

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud (KTV/KVO) 

 
Helse Nord har for tiden ett konsernverneombud og fire konserntillitsvalgte. De 
tillitsvalgte representerer henholdsvis LO Stat, YS, UNIO og SAN. Akademikerne er for 
tiden ikke representert ved konserntillitsvalgt, og det er ønskelig fra Helse Nord RHFs 
side at det velges en ny representant. 
 
f) 
Budsjettforslag 2013 for SKDE er basert på at rammene for drift videreføres på 2012-
nivå for det nasjonale oppdraget (kostnadssted 3100 Nasjonalt servicemiljø). Denne 
rammen blir fra Helse- og omsorgsdepartementets side ikke lønns- og prisjustert, dvs. 
beløpet på 11 mill kroner er uendret fra 2009.  

SKDE  

 
Helse Nord RHF har også det regnskapsmessige ansvaret for de øremerkete midlene til 
fordeling mellom RHF-ene til felles infrastruktur for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. De siste to år har Helse- og omsorgsdepartementet justert denne 
rammen (kostnadssted 3150 Felles infrastruktur) med en lønns- og prisvekst på 3 %, 
mens det ikke legges opp til en full kompensasjon for 2013.  
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Rammen for den Helse Nord-interne satsningen (kostnadssted 3200) økes med en 
lønns- og prisvekst på 3 %.  Nytt i 2013 er at denne rammen reduseres i SKDE med 
budsjettet for Helse Nords to nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Beløpet overføres 
budsjettmessig fra SKDE til Universitetssykehuset Nord-Norge HF som følge av at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF formelt er blitt databehandlingsansvarlig.  
 
På kostnadssted 3200 er det planlagt for to nye stillinger: 
• En analytiker (analyseenheten) 
• En regional registerkoordinator (regional registerenhet) 

 
For to nasjonale medisinske kvalitetsregistre vil databehandlingsansvaret bli flyttet fra 
Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Dette vedrører Nasjonalt 
register for ryggkirurgi og Nasjonalt register for arvelige og nevromuskulære sykdommer. 
Dette innbærer at 1,6 mill kroner flyttes fra rammen til SKDE og overføres 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Ytterligere to kvalitetsregistre ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er aktuelle 
kandidater for å oppnå nasjonal status, noe som forventes besluttet av Helse- og 
omsorgsdepartementet innen årsskiftet. Dette vedrører Nordisk register for hidranenitt 
og Nasjonalt register for nakke- og ryggproblemer. Dersom registrene oppnår nasjonal 
status forplikter det Helse Nord RHF til å bevilge midler til drift av registrene. 
Kostnadene er estimert til 1,7 mill kroner, og dette er tatt høyde for i forslag til budsjett 
2013. 
 
g) 
Helse Nord IKT ’s bidrag til å nå regionens målsettinger kan deles i tre områder:  

Helse Nord IKT 

 
1. Sørge for stabile og kostnadseffektive IK- løsninger  
Helseforetakene blir stadig mer avhengige av IKT-løsninger i pasientbehandlingen. Det 
stilles derfor strenge krav til tilgjengelighet til de kritiske systemene, både hva gjelder 
oppetider og feilrettingstider. Helse Nord IKT må sørge for kvalitetsmessig god IKT-
drift av systemene, gjennom proaktive reinvesteringer, etablerte endringshåndtering og 
høy teknisk IKT. I tillegg er det avgjørende å ha gode rutiner for feilhåndtering, både for 
å håndtere enkeltbrukeres utfordringer, men også for å håndtere eventuelle uplanlagte 
driftstanser.  
 
Den standardisering Helse Nord IKT har gjennomført gjennom plattformprosjektet og 
den videre standardisering av applikasjonsporteføljen er derfor en vesentlig 
forutsetning for det fremlagte budsjettet og Helse Nord IKT ’s kostnadseffektivitet. 
 
2. Bidra til utvikling av eksisterende og nye IKT løsninger  
Det er etablert flere prosjekter i regionen som skal sørge for bedre understøttelse i 
pasientbehandlingene. Her nevnes særlig FIKS-programmet og elektronisk kurve- og 
medikasjonsprosjektet. Begge disse prosjektene har gitt behov for ytterligere 
investeringer i IKT-infrastrukturen og endringer i applikasjonsporteføljen. Dette er 
prosjekter som opprettelse av datasenter, nytt operativsystem og nye 
integrasjonsløsninger. Alle disse prosjektene er bidrag til å realisere målsettinger i 
kvalitetsstrategien og ikke minst sørge for utvikling av helsetjenesten.  
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Helse Nord IKT bidrar med ressurser til FUNNKE-prosjektet og gjennomfører eget 
prosjekt for å sikre samhandlingen med primærhelsetjenesten (TJENBAR). Begge 
prosesser bidrar til implementering av samhandlingsreformen.  
 
Den økte andelen av byggeprosjekter i Helse Nord krever at Helse Nord IKT i større 
grad bidrar til planlegging av og investerer i IKT i nybyggene. Dette er viktige bidrag for 
å i fremtiden kunne både ha effektive IKT-drift og understøtte nye krav og behov som 
nybygging representerer. 
  
For Helse Nord IKT er det en utfordring i å balansere behovet for å delta i utforming av 
nye løsninger i den størrelse regionene har besluttet, samtidig som kravene til stabil 
drift opprettholdes. Dette vil for 2013 kreve en streng prioritering og god planlegging 
av ressursene. 
 
3. Sørge for dokumentert effektivitet  
Helse Nord IKT kan siden opprettelsen i 2006 og frem til regnskapsåret 2011 
dokumentere kostnadseffektivitet. Det har vært en kostnadsvekst i perioden på om lag 
60 mill kroner.  
 
Denne veksten kan forklares gjennom økte investeringer i blant annet 
plattformprosjektet (30 mill kroner), bestilte tjenesteøkninger (14 mill kroner) og pris- 
og lønnsvekst på 16 mill kroner. Dette viser at Helse Nord IKT på IKT-drift ligger på 
samme kostnadsnivå som for 2006. Siden 2006 og frem til i dag har det vært en kraftig 
volumøkning innenfor IKT-området, både i antall komponenter, men også i omfang av 
IKT-systemene. 
 

Tabellen under viser resultatbudsjett med inntekter og kostnader for Helse Nord IKT 
for 2013 med sammenlikningstall for 2012 (pr. 1. januar 2012).  

Resultatbudsjett 

 

 
 

 

2012 2013
SLA -drift og avskrivninger 189 551 000 202 893 000
Felles kliniske systemer 48 111 000 61 198 000
Nye og pågående prosjekter 7 277 000 17 699 000
Andre inntekter 23 972 000 20 791 000
Sum 268 911 000 302 581 000
Lønn og sosiale kostnader 109 000 000 123 600 000
Andres driftskostnader 93 847 000 109 881 000
Avskrivninger 60 464 000 63 400 000
Finanskostnader 5 600 000 5 700 000
Sum 268 911 000 302 581 000

Driftsresultat 0 0

Budsjett Helse 2013 - hovedtall og sammenlikning

Inntekter 

Driftskostnader
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Nærmere om endringer i inntektsbudsjett fra 2012- 2013: 

Økningen på ca 13,5 mill kroner skyldes
SLA- drift og avskrivninger 

• Kompensasjon for økte pensjonskostnader på 3,2 mill kroner i 2012 (som ikke 
inngår i budsjettallet for 2012). Denne økningen har helseforetakene fått midler til å 
dekket gjennom økt bevilgning fra Helse Nord.  

: 

• Kompensasjon for pris- og lønnsvekst utgjør ca 4 mill kroner. 
• Avtalte tjenesteøkninger for helseforetakene i 2012 for 2013 utgjør ca 2 mill kroner. 
• Nye tjenesteøkninger og volumendringer ca 2,7 mill kroner, herav 1,4 mill kroner i 

lisensøkninger og 0,9 mill kroner il BAS- drift og utvikling. 
• Avskrivninger (reinvestering og Plattform) er økt med ca 0,8 mill kroner. 
• Øvrige endringer utgjør ca 1 mill kroner. 
 
I budsjettdialogen med helseforetakene spilte Helse Nord IKT inn forslag om midler 
blant annet til stabilisering av driften og til oppfølging av punkter i 
oppdragsdokumentet fra Helse Nord, herunder ROS-analyser og overtakelse av 
avtaleforvaltningen fra helseforetakene. Det var ingen samlet tilslutning fra 
helseforetakenes side til å dekke økte kostnader knyttet til disse tiltakene. I budsjettet 
som her legges frem inngår altså ingen økte midler til disse områdene.  
 
Helse Nord IKT vil nå vurdere nærmere hvordan oppdragene i oppdragsdokumentet 
skal realiseres og finansieres. Det kan bli aktuelt for Helse Nord IKT å komme tilbake til 
spørsmålet om finansiering av disse oppdragene på et senere tidspunkt.  
 

Økningen på ca 13 mill kroner skyldes: 
Felles klinisk systemer  

• Generell økning i lisenskostnader for eksisterende systemer, samt at det er 
budsjettert med lisenskostnader for nye systemer som tas i bruk i løpet av 2012. 
Dette utgjør ca 6 mill kroner. 

• Avskrivningskostnader av investering i nye systemer som tas i bruk i løpet av 2012. 
Dette utgjør ca 7 mill kroner. 

 

Økningen på om lag 10,5 mill kroner skyldes store budsjetterte forprosjektkostnader i 
2013. Utgifter til forprosjekt må normalt kostnadsføres direkte og kan ikke fordeles 
over flere år gjennom aktivering og avskrivning. 

Nye og pågående prosjekter  
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h) Prosjekter i regi av RHF 

 

Følgende prosjekter avsluttes i 2012, fordi de er avsluttet eller de vedrører systemer 
som går over i en implementeringsfase:  

 
 
*) 3,8 mill til helsebibliotek ble trukket inn fra Helse- og omsorgsdepartementet i 
Statsbudsjettet 2013. 

 
**) To utviklere finansieres fra 2013 av HF-ene, i henhold til vedtak i budsjett 2012. 

 

Prosjekter i listen under videreføres i 2013. Disse er i hovedsak omtalt nærmere 
tidligere i dokumentet: 

 

Prosjektnavn Beløp som trekkes inn
Nytt radiologikodeverk 100 000kr                              
Landvernplan 450 000kr                              
Rus/DPS 400 000kr                              
Helsebibliotek* 3 800 000kr                          
Videreutdanning psykoterapi 210 000kr                              
2 utviklere SAS** 1 400 000kr                          
Sum 6 360 000kr                          

Prosjektnavn Budsjett 2013
Klima og miljø 625 000kr                              
Nordområdesatsning 1 025 000kr                          
Nasjonalt nødnett 10 000 000kr                        
EU-prosjekt i regi av NST 500 000kr                              
Kompetanseplan, del II 1 000 000kr                          
Internasjonal helse 2 000 000kr                          
Styrking kompetanse geriatri 600 000kr                              
Helseatlas 500 000kr                              
Regional perinatalkomité 600 000kr                              
Utdanningsprogram gynekologi 1 000 000kr                          
Utdanningsprogram BUP 1 050 000kr                          
Utdanningsprogram VOP 1 360 000kr                          
Samhandlingsutvalg for fastleger 300 000kr                              
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 600 000kr                              
Doman 1 600 000kr                          
Nasjonal IKT 10 500 000kr                        
Samhandlingsreformen 100 000kr                              
Tvang psykisk helse 500 000kr                              
Kompetanseutviklingsstrategi 44 000kr                                
Sum 33 904 000kr                        
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Nye prosjekter med oppstart i 2013 er opplistet på nedenfor: 

 
 
 
i) 
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de 
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT.  

Felles IKT-systemer, forvaltes av RHF 

 
Budsjettforslaget for 2013 innebærer en kostnadsøkning på 12,7 mill kroner, fra 46,5 
mill kroner i 2012 til 59,2 mill kroner i 2013. Veksten skyldes i hovedsak kostnader 
knyttet til nytt lønns- og personalsystem og SAS LIS som det er orientert om tidligere. I 
tillegg foreslås det budsjettert med noe økte kostnader til innkjøpssystem Clockwork og 
kostnader knyttet til FRESH-databasen.    
 
Kostnadsbelastningen på 12,7 mill kroner håndteres teknisk slik: Faktureringen fra 
Helse Nord RHF til helseforetakene øker med 8,8 mill kroner. I tillegg trekkes det inn 
basisramme (3,9 mill kroner) til finansiering av følgende formål som tidligere har vært 
fakturert helseforetakene:  
• Forvaltning av Clockwork flyttes til RHF – 0,9 mill kroner. 
• Betaling for pasientreisesystemet NISSY/SONIC gjøres i RHF fra og med 2013 – 3 

mill kroner, 1 mill kroner lavere enn budsjettert belastning på helseforetakene i 
2012.    

 
j) Kjøp av tjenester 

• 

Det er flere områder der Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på 
områder med stor økonomisk betydning. Eksempler på dette er:  

Luftambulanse 

• 

Budsjettrammen for 2013 er på 334 mill kroner. Tidligere fikk Helse Nord RHF 
øremerkede midler til luftambulansetjenesten, men dette er fra 2013 innfaset i 
rammeoverføringen.  
Helseradionett 

• 

Budsjettrammen for 2013 er på 15,5 mill kroner etter prisjustering, samt at 1,7 mill 
kroner er overført til Helse Finnmark HF for håndtering av det gamle 
helseradionettet. Inntil det nye nasjonale nødnettet er ferdig utbygd, må det 
beregnes vedlikehold og oppgradering av det gamle.  
Utenlandsbehandling 

• 

Budsjettet for pasientbehandling i utlandet videreføres som i 2012, med et budsjett 
på 13 mill kroner i 2013. 
Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 

Prosjektnavn Budsjett 2013
AMK-struktur og digitalt nødnett 200 000kr                              
Kreftplan 200 000kr                              
Sum 400 000kr                              

utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen 
helsetjenesten, og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Helse 
Nord RHF viderefører budsjettet i 2013, med en ramme på 110 mill kroner.  
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• 

• 

Kjøp av private helsetjenester har økt fra 2012 og har for 2013 en forslått netto 
ramme på 318 mill kroner. 

• 

Kjøp av tjenester fra private avtalespesialister er fra 2013 foreslått økt med 4 mill 
kroner og får da en ramme på 65 mill kroner. 
Nasjonalt gjestepasientoppgjør 

• Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 

Etter pålegg i Foretaksprotokollen for 2012 har det vært gjennomført en evaluering 
for å se hvor mye økte pensjonskostnader utgjør i det nasjonale 
gjestepasientoppgjøret. Det er opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet at økte 
pensjonskostnader ikke dekkes gjennom ISF-ordningen, og derfor må håndteres 
særskilt av RHF-ene. For 2013 er det i budsjettet til Helse Nord RHF satt av 18 mill 
kroner til å dekke dette kravet. 

I statsbudsjettet for 2013 er det til sammen tilført 47 mill kroner til ivaretakelse av 
dette nye ansvaret. 

 
k) Investeringer 

• Felles innføring kliniske system (FIKS) forventer å investere for 124 mill kroner i 
2013, samt eventuelt ubenyttet ramme for 2012. Total investeringsramme i 
perioden 2011-2016 er 427 mill kroner. 

Helse Nord RHF planlegger følgende større investeringer i 2013: 

• Regional innføring av lønn og personalsystem (RIPS) forventer å investere for 19 mill 
kroner i 2013, av en totalramme på 52 mill kroner. 

• I forhold til styringsportalen er det fra styringsgruppen i roadmap lagt inn 
investeringer i datavarehussystemet for å rulle løsningen ut i klinikker og avdelinger 
ved sykehusene. En viktig forutsetning for å øke nytteverdien av systemet er også å 
dele opp systemet i foretaksvise datavarehus for å hente ut mer pasientinformasjon. 
Prosjektet er i dag i en fase med kvalitetssikring og utvidelse som må gjennomføres, 
før det investeres videre. Det er ventet å være investeringer på mellom 3 og 5 mill 
kroner i 2013 forutsatt godkjenning fra styringsgruppe og systemeier 

 
 

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

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord 
RHF for 2013.  
 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
110 2012/50   Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert 

 
 
Innledning/formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av 
investeringsplan i styremøte, den 22. juni 2012.  
 
I denne styresaken ble det informert om at planen ikke var komplett, og at det var 
behov for å gjennomgå rammer og periodisering av de store investeringene i 
Nordlandssykehuset HF. I styresak 105-2012/4 Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter 
– analyse av byggelånsrenter, forventet prisstigning og modernisering av bygget, 
oppfølging av styresak 72-2012 ble det gitt en foreløpig orientering om oppfølging av 
uavklarte forhold til styresak 72-2012. Her ble det informert om at 
investeringsutbetalingene de nærmeste årene ville kunne få konsekvens for oppstart og 
fremdrift av andre prosjekter de nærmeste årene. 
 
Formålet med denne styresaken er å: 
• Fastsette totale rammer for Nordlandssykehuset Bodø og Vesterålen 
• Godkjenne noen mindre investeringer i planen 
• Informere om at prioriteringene i investeringsplanen står fast. 

 
Denne saken redegjør for hvordan adm. direktør foreslår å håndtere de 
likviditetsmessige utfordringene de nærmeste årene og innarbeide en 
investeringsramme for de to prosjektene i Bodø og Vesterålen som inkluderer 
prisstigning og byggelånsrenter på sammen måte som det er gjort for A-fløy og 
pasienthotell Tromsø, jf. styresakene 70-2012 og 71-20121

 

. I tillegg foreslås det noen 
mindre justeringer av budsjettrammene mellom år for noen andre prosjekt slik at de er 
i samsvar med planlagt gjennomføring.  

Adm. direktør vurderer at Helse Nords økonomiske rammer for årene fremover gjør at 
vi kan gjennomføre investeringsplanen, slik den ble vedtatt i juni 2012. Dette 
forutsetter at helseforetakene oppnår de økonomiske resultatmål.  
 
På kort sikt er den største utfordringen å ha tilstrekkelig tilgjengelig likviditet til å 
kunne betale for de store byggeprosjektene i perioden 2013-2016. 
 
 

                                                        
1 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging 
Styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging 
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Bakgrunn/fakta 
Helse Nord har i år to store investeringsprosjekter som er under bygging, 
Nordlandssykehuset Bodø og Vesterålen. Til neste år startes det opp ytterligere tre 
store prosjekt: nytt sykehus i Kirkenes, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-
fløy og pasienthotell. 
 
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 for prosjektene ved Nordlandssykehuset HF, men 
rammene er ikke oppdatert med byggelånsrenter.  Tidligere er dette synliggjort i 
kontantstrømberegningen på RHF-nivå. 
 
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 tettere for 
å redusere risiko for avvik og overskridelser som kan ramme oppstart av nye 
prosjekter.  
 
For å sikre forutsigbarheten i langsiktig plan er det nødvendig å gjennomgå premissene 
for byggeprosjektene og fastsette endelige rammer som også inkluderer 
byggelånsrenter og prisstigning. Det prinsippet ble gjort gjeldende for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy og pasienthotell, jf. styresakene 70-
2012 og 71-2012. 
 
Vurdering 
Nordlandssykehuset HF har gjennomgått investeringsplanen for prosjektene 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 oversikt over aktiverte byggelånsrenter og estimerte 
byggelånsrenter (3 %) i perioden frem til ferdigstillelse. 
 
Dette gir følgende total ramme for prosjektene i løpende priser inklusive prisstigning og 
byggelånsrenter: 
 
Nordlandssykehuset Bodø  3 614 mill kroner  
Nordlandssykehuset Vesterålen 1 070 mill kroner 
 
I sum innebærer oppdatering av disse prosjektene til nytt prisnivå en netto økt 
utbetaling i planperioden (2012-2020) på 108 mill kroner, i forhold til det som det i 
sum var tatt høyde for i planen. Avvik er knyttet til at byggeperioden blir 2 år lengre, 
samt at prisstigningen blir noe høyere enn først forutsatt. 
 
Isolert sett vil dette ikke få store konsekvenser for investeringsplanen. Oppdateringen 
viser imidlertid at utbetalingene vil komme tidligere enn det som var innarbeidet i 
planen. Det er særlig i perioden 2013 til 2016 at nivået på utbetalinger blir høyt.   
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Konsekvens av forslag til statsbudsjett 2013 
Det vises til egen styresak om budsjett 2013. Statsbudsjettet innebærer netto økte 
inntekter for Helse Nord RHF på ca. 150 mill kroner ut over det som var lagt til grunn i 
vår egen planlegging, jf. styresak 72-2012. 
 
I tillegg innebærer økte finansinntekter og reduksjon av kostnader i RHF- budsjettet at 
vi har ca. 200 mill kroner mer til disposisjon i budsjett 2013. I saken foreslås det å 
disponere 65 mill kroner av dette til økt årlig sentralt overskudd i perioden, for å sikre 
gjennomføring av investeringsplanen. Forslag til statsbudsjett gir også mulighet for å ta 
opp nye investeringslån tidligere enn det som var lagt til grunn i investeringsplanen. 
 
Andre tiltak for å styrke kortsiktig likviditet 
Det foreslås å trekke tilbake 132 mill kroner som var lagt inn til økte investeringer i 
medisinskteknisk utstyr (MTU) i perioden. Det presiseres at det fremdeles ligger en 
avsetning for til sammen 2.055 mill i langtidsplanen til dette formål.  
 
Til erstatning for dette foreslås det å gjeninnføre prinsippet om at det enkelte HF kan få 
økt sin ramme til MTU-investeringer tilsvarende realisert overskudd året i forveien. 
Hvis HF-ene realiserer overskudd som forutsatt, vil dette gi rom for å øke rammen til 
MTU med 941 mill kroner i perioden. 
 
Salg av eiendom intensiveres. Det legges inn en forutsetning om økt salg av eiendom på 
50 mill kroner. 
 
Det foreslås noen mindre forskyvninger av IKT-investeringene, PET-senter og 
pasienthotell.  
 
I sum gir dette betydelige bidrag til likviditeten og de kortsiktige mulighetene til å 
investere. For at investeringsplanen skal kunne realiseres må helseforetakene i tillegg 
utarbeide og gjennomføre tiltak slik at den økonomiske bærekraften styrkes og 
resultatmålene oppnås. 
 
Andre forhold 
Styret i Nordlandssykehuset HF har i styresak 56/2012 i september 2012 behandlet 
innspill til rullering av investeringsplanen våren 2013. I vedtaket ber styret i 
Nordlandssykehuset HF om en økt ramme til HF-styrets disposisjon på minst 250 mill 
kroner.   
 
Det legges ikke nå opp til en full revisjon av investeringsplanen, men adm. direktør 
tilrår at det settes av 36 mill kroner som delfinansiering for å kunne realisere den 
tiltenkte modernisering av bygget. Som følge av fremdriften i byggeprosjektet er det 
nødvendig å ta stilling til denne endringen nå.  
 
Oppfølging av styresak 56-2012 i Nordlandssykehuset HF legges frem for styret i Helse 
Nord RHF i november 2012. Kvalitetssikring av bærekraftanalysene pågår. Vi viser også 
til egen sak i dette styremøtet, jf. styresak 118-2012 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2012. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
31. oktober 2012 - sakspapirer

side 75



 

For å kunne starte opp nytt sykehus i Kirkenes i 2014, foreslås det å fremskynde 40 mill 
kroner til planlegging fra 2014 til 2013. 
 
I samarbeid med ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gjennomføres det 
noen mindre justeringer av investeringsrammene til PET- senter og pasienthotell for at 
det skal være samsvar mellom årlig investeringsbudsjett og faktisk planlagt 
gjennomføring. 
 
Investeringsrammene til IKT forskyves litt ut i tid i samsvar med planlagt 
gjennomføring.  
 
Det foreslås å øke investeringsrammen til Sykehus apotek Nord HF med 20 mill kroner, 
slik at helseforetaket kan følge opp pålegg knyttet til lokalene. 
 
Konklusjon 
Styret vedtar med dette de endelige investeringsrammer for Nordlandssykehuset Bodø 
og Vesterålen inklusive realisert og beregnet prisstigning og byggelånsrenter. 
 
I tillegg innarbeides noen mindre justeringer, som beskrevet ovenfor. Dette gir følgende 
reviderte investeringsplan: 
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Revidert investeringsplan 2012-2020
Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale rammer

Helse Finnmark HF inkl prisstigning
Rus institusjon 20 000 10 000 og renter
Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 15 000 40 000 53 000 60 000 300 000 400 000 200 000 135 000
Hammerfest nybygg 300 000
Økt MTU/rehab 3 900 26 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 97 100 103 000 125 000 404 000 490 000 230 000 175 000 40 000 340 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
Rehabilitering Narvik 141 000
Nytt sykehus Narvik 200 000 250 000 250 000
A fløy 3 000 30 000 30 000 66 000 200 000 290 000 290 000 200 000 316 000 1 425 000

Pasienthotell UNN 10 000 10 000 10 000 100 000 150 000 95 000 375 000
Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
PET skanner 0 90 000 86 000
Økt MTU 48 000 63 000 70 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 107 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000
Sum UNN 145 700 228 400 180 000 487 000 545 000 571 000 360 000 300 000 666 000 400 000 400 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 507 900 290 000 157 900 398 900 251 200 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø 3 100 16 000 3 614 000
Endret konsept Bodø 35 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 242 700 258 000 82 000
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 1 070 000
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
Økt MTU 31 500 14 000 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000
SUM NLSH 473 500 329 400 688 800 596 400 750 000 581 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000
Helgelandssykehuset HF 7 000
Omstillings midler 28 000
Økt MTU/rehabilitering 0 30 700 10 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 42 400 58 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
HN IKT 42 900 26 000 24 000
Sykehusapotek 1 000 3 000 13 000 13 000 3 000 3 000
Prosjekter RHF 35 300
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 123 000 224 000 223 000 171 000 135 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 187 600 24 000 237 000 236 000 174 000 138 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / buffer kostnadsøkning
Ubrukt tidligere år
Sum forslag investeringer 867 600 853 600 1 032 300 1 482 100 1 692 400 1 767 200 1 489 600 1 102 500 1 300 500 612 500 915 000
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Likviditeten bedres betydelig og det vil ikke være nødvendig å trekke på kassakreditten 
før i 2016. 
 

 
 
Nye rammer for prosjektene til Nordlandssykehuset HF følges opp med egne styresaker 
for styret i Helse Nord RHF, så snart det er bekreftet at Nordlandssykehuset HF har 
økonomisk bærekraft til å gjennomføre prosjektene. Dette kan ventelig finne sted i 
november 2012. 
 
Investeringsplanen slik den ble vedtatt i juni 2012, står dermed fast, men det 
innarbeides noen mindre justeringer av de årlige investeringsrammene slik at de er i 
samsvar med planlagt gjennomføring. 
 
Planene og rammene for nytt sykehus i Kirkenes gjennomgås og oppdateres slik at 
innholdet i prosjektet er klarert, og investeringsrammene også inkluderer prisstigning 
og byggelånsrenter. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret fastsetter med dette de endelige investeringsrammer for Nordlandssykehuset 

Bodø og Vesterålen inklusive prisstigning og byggelånsrenter slik: 
 

Nordlandssykehuset Bodø  3 614 mill kroner  
Nordlandssykehuset Vesterålen 1 070 mill kroner 

 
 
2. Styret vedtar revidert investeringsplan 2012-2020 slik: 
 

Likviditetsbudsjett 2012-2020 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inngående beholdning 934 500 1 113 000 783 400 379 800 -10 700 -147 600 -179 100 -328 300 140 400
Budsjettert resultat 345 000 410 000 390 000 368 000 354 000 304 000 304 000 293 000 278 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som p  -30 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Diff pensjonspremie/kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger 610 000 601 700 667 400 734 600 727 200 738 000 717 400 793 400 803 600
Ubrukte investeringsrammer fra tidl år -10 000 -200 000 -160 000 -63 000
Salg eiendom 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 150 000 10 000
Tilskudd fra private
Investeringsramme -1 032 300 -1 482 100 -1 692 400 -1 767 200 -1 489 600 -1 102 500 -1 300 500 -612 500 -915 000
Låneopptak langsiktige lån 370 000 425 000 483 000 470 000 414 000 134 000 120 000 125 000 275 000
Avdrag på langsiktige lån -94 200 -94 200 -101 600 -142 900 -152 500 -155 000 -140 100 -140 200 -233 300
Utgående beholdning (alt 1) 1 113 000 783 400 379 800 -10 700 -147 600 -179 100 -328 300 140 400 348 700
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Revidert investeringsplan 2012-2020
Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Helse Finnmark HF
Rus institusjon 20 000 10 000
Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 15 000 40 000 53 000 60 000 300 000 400 000 200 000 135 000
Hammerfest nybygg 300 000
Økt MTU/rehab 3 900 26 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 97 100 103 000 125 000 404 000 490 000 230 000 175 000 40 000 340 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
Rehabilitering Narvik 141 000
Nytt sykehus Narvik 200 000 250 000 250 000
A fløy 3 000 30 000 30 000 66 000 200 000 290 000 290 000 200 000 316 000

Pasienthotell UNN 10 000 10 000 10 000 100 000 150 000 95 000
Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
PET skanner 0 90 000 86 000
Økt MTU 48 000 63 000 70 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 107 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000
Sum UNN 145 700 228 400 180 000 487 000 545 000 571 000 360 000 300 000 666 000 400 000 400 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 507 900 290 000 157 900 398 900 251 200 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø 3 100 16 000
Endret konsept Bodø 35 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 242 700 258 000 82 000
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
Økt MTU 31 500 14 000 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000
SUM NLSH 473 500 329 400 688 800 596 400 750 000 581 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000
Helgelandssykehuset HF 7 000
Omstillings midler 28 000
Økt MTU/rehabilitering 0 30 700 10 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 42 400 58 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
HN IKT 42 900 26 000 24 000
Sykehusapotek 1 000 3 000 13 000 13 000 3 000 3 000
Prosjekter RHF 35 300
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 123 000 224 000 223 000 171 000 135 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 187 600 24 000 237 000 236 000 174 000 138 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / buffer kostnadsøkning
Ubrukt tidligere år
Sum forslag investeringer 867 600 853 600 1 032 300 1 482 100 1 692 400 1 767 200 1 489 600 1 102 500 1 300 500 612 500 915 000
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Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
31. oktober 2012 - sakspapirer

side 80



 

 
 

Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 118-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31.august 2012 

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr 2). 

 
 



 

 
 

Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Irene Skiri/Trude Grønlund/Linn Gros Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 65-2006 Plan for avtalespesialister i Helse 
Nord 2007-2015, desentralisering og ambulering i styremøte, den 6. september 2006. 
 
Styret vedtok en plan for fordeling av ledige driftstilskudd med hensyn til geografi og 
spesialitet frem til 2015. Planen inneholdt en desentraliseringsstrategi, der områdene 
utenfor de største byene skulle prioriteres innen gitte fagområder.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet rullering av planen i styremøte, den 22. oktober 
2008, jf. styresak 110-2008 Plan for avtalespesialister – rullering, der det ble orientert 
om status og gjennomførte tiltak siden styrevedtaket i 2006. Det ble også foreslått noen 
nye prioriteringer på bakgrunn av endrede behovsvurderinger.  
 

 

Arbeidet med ny plan gjeldende fra 2016 vil bli startet i løpet av 2013/2014, og vil 
fremlegges for styret i god tid før utløpet av planperioden. Dette planarbeidet vil 
innebære en total gjennomgang av hele saksfeltet, og også omfatte en bred høring i 
regionen.   

 

I årene som kommer vil det som følge av alderssammensetningen blant spesialistene bli 
en del ny ledighet i hjemler, og i ny plan som skal gjelde fra 2016 vil det derfor være 
handlingsrom til å foreta endringer i faglig og geografisk sammensetning.  

- 

Denne saken legges frem for styret, da det for resterende del av eksisterende 
planperiode er behov for justering av følgende årsaker: 

- 

Endringer i behov og prioriteringer, ventetidssituasjonen innen enkelte fagfelt, jf. 
også vurderinger i styresak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse, 
der det innenfor noen fagområder ble vurdert at behov for økt tilbud bør løses 
gjennom private avtalespesialister. 

- Ledige hjemler som følge av oppsigelser og pensjonering som må håndteres, jf. 
rammeavtalen. 

Økt budsjett til kjøp av private helsetjenester, jf. styresak 72-2012 Plan 2013-2016, 
inkl. rullering av investeringsplan. 

 

 

I saksfremlegget foreslås opprettelse av nye hjemler, omdisponering av eksisterende 
hjemler (fag/geografi) og omgjøring av delhjemler til fulltidshjemler. 
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Kvalitet, trygghet og respekt 

• 
Helse Nords kjerneverdier er ivaretatt slik: 

• 

Kvalitet for pasientene ved at rulleringen tar hensyn til endrede behov og vil bidra til 
reduserte ventetider. 

• 

Trygghet for styret for at prioriteringer i tidligere vedtatte plan følges, og at 
endringer i denne fremlegges styret for behandling. 

 

Respekt for avtalespesialistene ved at rammeavtalens intensjoner og føringer legges 
til grunn, og at det er åpenhet og forutsigbarhet rundt endringer i plan og 
avtaleforvaltning. 

Bakgrunn/fakta 
Aktivitetsdata fra NPR 20111

 

  viser at avtalespesialistene i gjennomsnitt utfører rundt 
20 % av alle polikliniske konsultasjoner i regionen. Andelen er nesten 10 prosentpoeng 
lavere enn landsgjennomsnittet, noe som gjenspeiler at det er relativt færre 
avtalespesialister i Helse Nord enn i landet forøvrig.  

 

Det er stor variasjon i avtalespesialistenes aktivitet mellom fagområdene. Innen 
øyesykdommer utføres om lag 70 % av all poliklinikk i avtalepraksis. På dette området 
er Helse Nord på linje med landsgjennomsnittet. Innen fagområder som indremedisin 
utføres om lag 6 % av alle polikliniske konsultasjoner i avtalepraksis. 

Avtalepraksis er regulert av sentralt inngåtte rammeavtaler mellom de regionale 
helseforetakene og henholdsvis Den norske legeforening og Norsk Psykologforening. 
Hovedregelen er at avtalepraksis fortrinnsvis skal drives på heltid, jf § 9.2, noe som også 
er lagt til grunn i eksisterende regionale planer. Rammeavtalens hovedprinsipp er at 
avtalehjemlene skal videreføres, når det er behov for den, jf § 11.2. Ved omdisponering 
har avtalespesialisten rett til kompensasjon.2 

 

For legespesialister vil tilgjengelig 
portefølje av ID-nummer sette føringer for mulig antall hjemler. Helse Nord RHF har 
flere ID-nummer til legespesialister enn hva som er disponert. 

1. 
Status i forhold til styrets vedtak i 2008:   

Øyesykdommer

2. 

: 100 % avtalehjemmel er omdisponert fra Tromsø til Finnsnes. Det 
har foreløpig ikke lyktes å rekruttere noen til denne hjemmelen tross flere 
utlysninger. Det gjennomføres ett nytt forsøk nå. Ambulering fra Tromsø til 
Nordreisa er forsøkt opprettet innen eksisterende avtaler uten hell.  
Indremedisin:

 

 Tilbudet innen hjertemedisin er styrket med henholdsvis 50 % og 75 
% i Bodø og Harstad, slik at de to praksisene drives i 100 % ved at 100 % hjemmel i 
Narvik innen fødselshjelp og kvinnesykdommer er omdisponert. Tilbudet innen 
fordøyelsessykdommer er økt med 20 % i Karasjok, der hjemmelsinnehaver har 
samisk språk og bakgrunn som etterspurt. 

  

                                                        
1 Aktivitetsdataene er hentet fra Norsk Pasientregister (NPR) sin publikasjon Aktivitetsdata for 
avtalespesialister 2011 
2 Kompensasjonens størrelse er oppad begrenset til maksimalt kr 550 000 for legespesialistene og noe 
mindre for psykologspesialistene. 
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3. Psykisk helsevern: Det er opprettet to nye driftsavtaler på heltid for 
psykologspesialister i Tromsø og Bodø. Begge avtalene er nå i drift. Det er også 
etablert avtalepraksis for psykologspesialist i Alta ved omdisponering av ledige 
delhjemler. Tidligere kunngjort psykiaterhjemmel i Bodø/Fauske ble etter flere 
forsøk på rekruttering flyttet til Bodø og er nå i drift.  

4. Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 100 % hjemmel inndratt i Bodø, og forslag til 
disponering fremlegges i denne saken. 

 
Dagens fordeling av hjemler pr. fagområde og helseforetaksområde  

 

Totalt sett er det om lag 90 avtalehjemler i dag (inkludert de som ikke er besatt pr. 
dato). Disse er fordelt på 62,7 årsverk. Det er flest hjemler innen psykisk helsevern og 
øyesykdommer, og hovedtyngden av hjemlene er lokalisert til de største byene, der det 
er størst befolkningsgrunnlag til å drive privat praksis. Blant psykologspesialistene er 
det større geografisk spredning.  

 

Lokalisering av hjemlene og fordeling av disse på fagområde er i stor grad styrt av 
beslutninger som er fattet av de tre fylkeskommunene før 2002, da avtalene etter 
rammeavtalenes bestemmelser løper til spesialist fyller 70 år. Men det har vært en 
gradvis justering i samsvar med føringer i vedtatte planer i Helse Nord RHF etter hvert 
som det har oppstått ledighet i hjemler. 

Tabell 1: Oversikt over dagens hjemler per fagområde og helseforetaksområde 
 

 
I løpet av det siste året har det oppstått ledighet i flere hjemler som følge av oppsigelser 
eller oppnådd aldersgrense. Noen av disse skulle helt klart videreføres etter tidligere 
vedtatte planer og prioriteringer, og er utlyst og delvis rekruttert inn i. Andre hjemler er 
holdt ledig i påvente av denne rulleringen, slik at det ville være et handlingsrom til å 
foreta ønskede justeringer. Dette er i stor grad ledighet i delhjemler og/eller der 
geografisk plassering nå synes mindre hensiktsmessig enn da de ble opprettet.  
 
  

Helse 
Finnmark UNN HF NLSH HF

Helgelands-
sykehuset HF

Sum Helse 
Nord

Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer                1,0                 1,6              3,3                 -                     5,8 
Indremedisin, alle 
subspes                1,4                 2,2              1,0                 -                     4,6 
Hud og veneriske 
sykdommer                   -                1,0                0,4                   1,4 
Generell kirurgi og 
urologi                   -                2,0                 -                     2,0 
Revmatologi                 0,1              0,1                 -                     0,2 
Øre-, nese- og 
halssykdommer                1,0                 2,8              3,1                0,4                   7,3 
Øyesykdommer                2,0                 7,0              5,0                2,1                 16,1 
Psykiatri                 3,4              3,1                 -                     6,5 
Psykologi                1,0               10,3              6,2                1,4                 18,9 
SUM               6,4               27,3           24,8               4,2                 62,7 
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Totalt er syv årsverk ledig pr. dato fordelt på 13 hjemler. 2,4 årsverk er knyttet til 
psykologspesialister og 4,6 til legespesialister (hvorav én psykiater). 
 

 
Tabell 2 Ledighet i hjemler per fagområde: 
 
Tabellen tar ikke hensyn til avtalespesialister som har midlertidig permisjon. 
 
Av hjemler som er i drift i dag, er det 30 spesialister som har avtale om delhjemmel. 
Disse deler på til sammen 14 årsverk. I tillegg kommer ledige delhjemler.  
 

 
Tabell 3:Oversikt over delavtaler i Helse Nord etter fag og geografisk beliggenhet 
 
Flere av disse spesialistene driver en større praksis enn hva hjemmelen tilsier og det 
ytes driftstilskudd til. 
 
  

Spesialitet
Antall 

avtalespes. Årsverk 2012

Herav 
ledige 

hjemler
Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 8                 5,8             1,1 
Hud og veneriske 
sykdommer 2                 1,4               -   
Indremedisin med alle 
subspesialiteter 8                 4,6             0,2 

Kirurgi og urologi 2                 2,0               -   
Revmatologi 1                 0,2               -   
Øre-nese-
halssykdommer 11                 7,3             1,3 
Øyesykdommer 21               16,1             1,0 
Psykiatri 10                 6,5             1,0 
Psykologi 27               18,9             2,4 
SUM  inkl ubesatte 90               62,7             7,0 
SUM besatte hjemler 77               55,7 

Spesialitet Sted Antall Størrelse %
Fødselshjelp og kvinnesykdommer Tromsø/Bodø 2 75 %
Hud og veneriske sykdommer Mo 1 38 %
Indremedisin Tromsø/Karasjok 4 140 %
Revmatologi Narvik/Ørnes 1 20 %
Øre-nese-halssykdommer Narvik/Sandnessjøen 2 95 %
Øyesykdommer Bodø/Fauske/Mosjøen/Leknes 5 232 %
Psykiatri Tromsø/Stokmarknes/Bodø 5 180 %
Sum legespesialister 20 780 %
Psykologi Tromsø/Storslett/Finnsnes/Harstad/Bodø/Mo 10 625 %
Sum psykologspesialister 10 625 %
SUM 30 1405 %
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Vurdering 
I det følgende vil det bli lagt frem forslag om: 
- Disponering av henholdsvis 2,4 og 4,6 ledige psykologspesialist- og 

legespesialistårsverk, herunder oppfylling av eksisterende delhjemler. 
- Disponering av 4 mill kroner til styrking av tilbudet gjennom private 

avtalespesialister, jf. styresak 116-2012 Budsjett 2013 Helse Nord RHF i dette 
styremøtet. 

- Føringer ved ledighet i delhjemler i resterende del av planperioden 2007-2015. 
 
Psykologspesialist 
Ledige delhjemler på henholdsvis 40 % i Tromsø og 50 % i Narvik foreslås samlet og 
økt til en 100 % hjemmel som lokaliseres til Narvik. Narvik har ut over dette kun 20 % 
psykologspesialisthjemmel, og det er derfor ønskelig å øke kapasiteten her.  
 
Ledige delhjemler på henholdsvis 33 % og 20 % i Bodø foreslås samlet og økt til en 100 
% hjemmel i Bodø.  
 
Ledig 100 % hjemmel på Hamarøy foreslås omdisponert i tråd med plan for 
avtalespesialister, der psykologavtaler foreslås lagt til steder med DPS. Hjemmelen 
foreslås lagt til Alta. Dette begrunnes med lite privat tilbud i Alta og Finnmark (ett 
årsverk i Alta), befolkningsvekst, ungdoms- og innvandringsproblematikk.  
 
Det foreslås at 80 % delhjemmel på Storslett økes til 100 %. 
 
Psykiatri 
Ledig 70 % hjemmel i Bodø foreslås økt til en 100 % hjemmel. Denne er utlyst. 
 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Ledig 100 % hjemmel i Bodø er tidligere vedtatt inndratt, og praksisen er avsluttet. Det 
foreslås at denne disponeres til å opprette ny 100 % hjemmel på Finnsnes.  Dette 
begrunnes med befolkningsgrunnlag, avstand til sykehus, endrede krav til 
fødselsomsorg og at det er fødestue på stedet.  
 
Som følge av endrede krav innen fødselsomsorgen, foretas en styrking av 
gynekologbemanningen ved egne fødetilbud i sykehusene. Behovet for private 
avtalehjemler innen dette fagområdet er derfor redusert, der vi har sykehus. 
 
Urologi 
Det er kun én 100 % avtale innen dette fagområdet i dag, lokalisert til Bodø. Det er stort 
behov og ventetider innen fagområdet, og det foreslås derfor opprettet en ny 100 % 
hjemmel i Tromsø. 
 
Øyesykdommer 
Det har så langt ikke lyktes å rekruttere øyespesialist til Finnsnes. Dersom det ikke 
lykkes i pågående rekrutteringsprosess, foreslås at denne omdisponeres tilbake til 
Tromsø, og at det stilles krav til ambulering til Finnsnes for å sikre ønsket tilbud der. 
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I Styresak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse ble det vurdert at det 
udekkede behovet for blant annet kataraktoperasjoner skulle løses av avtalespesialister 
og ikke gjennom private sykehus. Det er nå åpnet for at det kan gis utvidede kvoter pr. 
spesialist til slike operasjoner. Ventetidene er spesielt store i Bodø-området, og det 
foreslås å øke eksisterende delhjemler med til sammen 100 % hjemmel her. 
 
Det er stort behov og etterspørsel innen dette fagområdet i Vesterålen, og eksisterende 
avtalespesialist på Sortland har ikke kapasitet til å fylle denne. Det foreslås opprettet en 
ny avtalehjemmel på Sortland. Dette vil også muliggjøre samlokalisering med 
eksisterende spesialist innen et fagområde som krever store utstyrsinvesteringer for å 
gi et optimalt lokalt tilbud og reduserte reisekostnader. 
 
Indremedisin 
Administrasjonen har ikke lyktes med å rekruttere spesialist til ledig 20 % hjemmel 
lungemedisin i Alta, og det vurderes ikke hensiktsmessig å opprette små delhjemler 
innen somatikk. Delhjemmel innen lungemedisin foreslås omdisponert til Tromsø, som 
da vil få én 100 % hjemmel innen lungemedisin (i dag 80 %). 
 
Behovet innen indremedisin/fordøyelsessykdommer er stort, og ventetidene lange i 
Tromsø. Det foreslås å øke en eksisterende delhjemmel fra 20 % til 100 % i Tromsø.  
 
En eventuell ytterligere styrking av dette fagområdet foreslås avventet og vurderes i 
kommende planarbeid for perioden fra 2016. 
 
Øre-, nese- og halssykdommer 
Ledige delhjemler på henholdsvis 30 % på Myre og 50 % i Lofoten, foreslås samlet til en 
100 % hjemmel som lokaliseres til Sortland. Dette vil styrke tilbudet i denne regionen 
(Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms), og lokaliseringen vil øke tilgjengeligheten for 
pasientene og redusere pasientreisekostnadene. 
  
Generelt ved ny ledighet i delhjemler 
Ved senere ledighet i delhjemler forslås at disse som hovedstrategi benyttes til å fylle 
opp andre delhjemler. For legespesialistene legges til grunn at delhjemler ved ny 
ledighet inndras og omdisponeres i samsvar med føringer i tidligere vedtatte planer 
eller avventes disponert til ny plan for avtalespesialsiter behandles i 2015.  
 
Praksis med hensyn til å godkjenne søknader om reduksjon i avtalestørrelse bør 
vurderes, da en liberal praksis skaper flere delhjemler.  
 
Forankring 
Forslaget ble lagt frem for SU (Samarbeidsutvalget mellom Helse Nord RHF og 
henholdsvis lege- og psykologforeningen) i møtet 8. oktober 2012. SU var tilfreds med 
den økning som foreslås, og ga sin tilslutning til de konkrete forslagene.  
 
SU ba administrasjonen vurdere behov for kardiolog i Tromsø. Dette er vurdert, og 
konklusjonen er at det ikke ønskes å prioritere dette foran de øvrige foreslåtte tiltak nå, 
men at det tas inn i planarbeidet for perioden fra 2016.  
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SU uttrykte at det var viktig med en rask fremdrift i de foreslåtte tiltakene, og anmodet 
om styrebehandling i oktober 2012. 
 
Helseforetakene har vært involvert ved at denne saken har vært behandlet i regionalt 
fagsjefmøte, der helseforetakene fikk anledning til å komme med faglige innspill og 
prioriteringer. 
 
Konklusjon 
Forslagene oppsummeres slik: 
- Det opprettes to nye legespesialisthjemler. 
- Eksisterende legespesialisthjemler økes med til sammen 175 %. 
- Eksisterende psykologspesialisthjemler økes med 77 %. 
- Forslagene gir inntil ni flere avtaler i fulltidspraksis. 
- Ny ledighet i delhjemler søkes omgjort til fulltidshjemler, enten ved å gi tilbud til 

eksisterende avtaleparter med delhjemmel eller ved å samle til ny fulltidshjemmel.  
- Forslagene kan gjennomføres innen eksisterende budsjettrammer, forutsatt styrets 

tilslutning til at 4 av 10 mill kroner vedtatt til styrking av kjøp fra private kan 
disponeres til avtalespesialister.  

- Dette kan gjøres innen tilgjengelige legespesialisthjemler/ID-nummer, men det er 
endringer med hensyn til spesialiteter. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret slutter seg til de endringer og tiltak som er foreslått i saksfremlegget  
 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Ole Jan Hauge    Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 120-2012 IKT-plattformprosjekt, sluttrapport 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 94-2007 Etablering felles IKT plattform i 
Helse Nord i styremøte, den 7. november 2007. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte strategien som del av grunnlaget for god 

tilgjengelighet til helsetjenestene og sikker informasjonshåndtering i Helse Nord.. 
 
2. Styret vil sterkt understreke behovet for å realisere effektiviseringsgevinster som følge 

av investeringene både i tjenestene og i IKT-driften.   
 
3. De økonomiske konsekvenser behandles som del av de ordinære budsjettprosesser. 
 
4. Adm. direktør bes om å komme tilbake snarest mulig med en utredning som viser 

gevinster og konsekvenser ved å gjennomføre investeringen over kortere tid. 
 
Styret behandlet forsering av fremdriftsplan i styremøte, den 23. april 2008, jf. styresak 
37-2008 Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord – forsering av prosjektet. I 
henhold til denne skulle prosjektet ferdigstilles innen 31. desember 2010. Prosjektet ble 
først ferdigstillet i 3. kvartal 2012. Forsinkelsen er knyttet til tre forhold: 
 
1. Vi undervurderte hvor arbeidskrevende det var å reetablere (pakke) 

applikasjonsporteføljen på hvert helseforetak over i ny plattform.  
 
2. Kartleggingen av situasjonen på klient(pc)-siden var ufullstendig i de tidlige fasene 

av prosjektet. Det viste seg at det ikke hadde vært tilstrekkelig kontroll på oppsettet 
og konfigurasjoner. Konsekvensen var at plattformprosjektet hadde en større 
oppryddingsjobb enn forutsatt.  
 
Dette bekreftet behovet for standardisering, men hadde betydelig konsekvens for 
fremdriften. 
 

3. Det var en utfordring å gjennomføre så vidt store endringer med store konsekvenser 
for brukerne uten å forstyrre aktiviteten på det enkelte helseforetak og sykehus for 
mye.  

 
Styringsgruppen har godkjent utsettelsene i prosjektet, og Helse Nord RHF har vært 
holdt løpende orientert.  
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Prosjektet fikk i styresak 94-2007 bevilget en økonomisk ramme på 88,5 mill kroner. 
Forsering av prosjektet kom tilbake til styret i styresak 37-2008, og rammen ble utvidet 
til 95,6 mill kroner. I tillegg ble det bevilget 2,5 mill kroner til innføring av ITIL-
standard1

 
. Total ramme var etter dette 98,1 mill. kroner. 

Adm. direktør godkjente våren 2012 en utvidelse av rammen med 6 mill kroner.  
 
Sluttregnskapet viser et overforbruk på 4,54 mill kroner sammenliknet med rammen på 
98,1 mill kroner.  Årsaken til dette er nevnt i punkt 1-3 over. Økonomistyringen i 
prosjektet vurderes som tilfredsstillende. 
 
Realisering av effektmål for de ulike delprosjektene fremgår av vedlagte sluttrapport. 
Det er prosjektleders vurdering at gjennom leveransene i prosjektet er det på IKT-siden 
nå lagt til rette for:  
• At data fra samme pasient kan behandles i flere nivå og ved flere enheter. 
• At spesialister lettere kan ambulere mellom helseforetak. 
• Innføring av felles pasientdatabaser i helseforetakene. 
• Effektivisering av driften av de ulike systemer og IKT - tekniske løsninger. 
• Bedre klinisk og administrativ samhandling i regionen. 
• Å kunne tilby like tjenester til helseforetakene. 
• Enklere innføring av nye tjenester. 
• Et godt og nødvendig fundament for realisering av det ”papirløse sykehus”. 

  
Begrensninger i tilgjengelig båndbredde i Nord-Norge og mangelfulle krav til maksimal 
forsinkelse hos Norsk Helsenett har imidlertid gjort at en delvis må bruke 
terminalserver-løsninger for å bevege seg mellom lokasjoner i nettet. I tillegg har vi 
begrensninger/lovkrav om deling av pasientinformasjon på tvers av helseforetak. 
 
Beregninger som dokumenterer effektivisering av drift er verifisert i rapport fra Helse- 
og omsorgsdepartementet fra 2011. Disse er gjengitt i utrykt vedlegg Budsjett 2013 – til 
RHF. Sammenlikning under utarbeidelse av konsulenthuset KPMG viser samme trend. 
 
Prosjektet har i tillegg gitt gevinster som vurderes som viktige: 
• Kompetanseheving for Helse Nord IKT innenfor områdene Nettverk, PC-

administrasjon, Microsoftprodukter og anskaffelser. 
• Nettverksbygging på tvers av lokasjoner. 
 
Ferdigstillelse av plattformprosjektet gjør at Helse Nord IKT er i stand til å levere 
stabile IKT -tjenester til alle helseforetak i henhold til inngåtte avtaler. Helseforetaket er 
vesentlig bedre rustet til å ta imot de nye store felles kliniske systemene som bl. a. 
kommer gjennom FIKS-programmet. 
 
Prosjektet har noen mindre restanser etter avslutningen: 
• Restanser på omlegging til ny plattform ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

og Helse Finnmark HF. 

                                                        
1 ITIL: Information Technology Infrastructure Library 
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• Restanse på utrulling av brukeradministrativt system BAS i Helgeland og Finnmark.  
 
Helse Nord IKT har ansvaret for fullføring av dette, og det skjer i samarbeid med de 
berørte helseforetakene. Arbeidet med innføring av ITIL-standard er ikke ferdigstillet.  
 
Det ventes ingen vesentlige endringer av de fremlagte økonomiske størrelsene som 
følge av fullføring av restanselisten. 
 
Sluttrapporten behandles i prosjektgruppen 24. oktober 2012. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør er fornøyd med at prosjektet endelig avsluttes, og at forutsetningene for 
sentral drifting av felles kliniske systemer nå er ferdigstillet.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapporten fra Plattformprosjektet til orientering. 
 

 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   Sluttrapport Plattformprosjektet – datert 17. oktober 2012 
 

Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted – se: 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012  

 
Utrykt vedlegg: Budsjett 2013 – til RHF 
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Anca Heyd, 75 51 29 00   Bodø 19.10.2012 
 

Styresak 121-2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav til 

fødselsomsorgen i Helse Nord – regional 

handlingsplan, oppfølging av styresak 7-2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord har valgt å opprettholde en desentralisert struktur for fødselsomsorgen.  
Det er ca. 5000 fødsler i regionen pr. år, og disse fordeles på 15 fødeinstitusjoner: to 
kvinneklinikker, syv fødeavdelinger og seks jordmorstyrte fødestuer. Vi samarbeider 
dessuten med 88 kommuner.  
 
Disse forholdene gir en del utfordringer for organiseringen av tilbudet, en tilstand som 
forsterkes av en fallende trend i fødselstallene de siste årene.  
Kvalitet, trygghet og respekt er kjerneverdiene for Helse Nord. Kvaliteten i 
fødselsomsorgen sikres ved at de nasjonale kvalitetskravene etterleves i 
fødeinstitusjonene. Dette, sammen med den desentraliserte strukturen som betyr 
nærhet til fødeinstitusjoner gir befolkningen et trygt fødetilbud,. 
Styret i Helse Nord RHF har gitt adm. direktør i oppdrag å utarbeide en regional handlingsplan 
for å utvikle fødselsomsorgen. Regional plan for fødselsomsorg legges med dette fram for styret. 
  
De nasjonale kvalitetskravene har allerede ført til omfattende endringer i 
fødselsomsorgen. En rekke aktører har jobbet for å forbedre tilbudet til fødende og deres 
familier. Planen beskriver arbeidet som er gjort så langt, planene framover og utfordringer.  
Forslaget til plan har vært på en omfattende høring.  
 
Bakgrunn 
Helsedirektoratet har i 2010 utgitt nasjonal veileder IS 1877 Et trygd fødetilbud – 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Veilederen er en oppfølging av Stortingsmelding 12 
2008/2009 En gledelig begivenhet og erstatter tidligere tallgrenser hvor antall fødsler 
skulle være bestemmende for fødeinstitusjonens tilbud. 
 
Kravene omfatter en rekke områder og aktører som har betydning for tjenestetilbudet, 
blant annet regelverk og lovkrav, organisering av et differensiert fødetilbud, 
samhandling mellom forskjellige aktører, bemanning, vaktberedskap, kvalitetsarbeid, 
følgetjeneste og ikke minst kompetanseheving og vedlikehold. 
 
Styret i Helse Nord HF har gitt adm. direktør et oppdrag om å utarbeide en 
handlingsplan for å utvikle fødselsomsorgen. Formålet med arbeidet er ”å sikre en 
kvalitet på tjenesten som er i tråd med veilederen og opprettholde en bærekraftig 
desentralisert fødselsomsorg. Utdanning, rekruttering og stabilisering av fagfolk er de 
mest sentrale temaer. 
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Helse Nord RHF har valgt å organisere arbeidet med implementering av 
kvalitetskravene ved å bruke allerede eksisterende utvalg, den regionale 
perinatalkomiteen og utdanningsprogrammet for gynekologi og fødselshjelp, samt et 
nyopprettet regionalt fagråd. Arbeidet i disse tre gruppene er så satt sammen til en 
regional handlingsplan. 
 
Hver gruppe har jobbet for seg selv på hver sine områder. Kontinuitet i arbeidet er 
ivaretatt ved at Helse Nord RHF har deltatt i alle utvalg. Dette har også ført til god 
avstemming mellom gruppene og klar ansvars- og oppgavefordeling, samtidig som 
gruppene har kunnet hjelpe hverandre med råd og bistand ved behov. Ved å organisere 
arbeidet på denne måten, har man sikret en bred faglig og geografisk forankring, samt 
at enkelte problemstillinger ble belyst fra forskjellig innfallsvinkler.  
 
Brukere er representert ved at brukerrepresentant er valgt inn i Regionalt fagråd. 
 
Planens innhold 
Planen beskriver fødeinstitusjonenes status i forhold til kvalitetskriteriene, slik de er 
definert i nasjonal veileder Et trygd fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen. 
Bildet som gis er et øyeblikksbilde pr. oktober 2012. Det gis også en beskrivelse av 
arbeidet som hittil er gjort og forslag for fremtidige tiltak for å sikre en tjeneste i tråd 
med nasjonale føringer. Mange tiltak er iverksatt, og flere prosesser er i gang slik at 
status vil endre seg fortløpende. 
 
Helse Nord har i dag to kvinneklinikker (Tromsø og Bodø), syv fødeavdelinger 
(Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Vesterålen, Mo i Rana og Sandnessjøen) og 
seks jordmorstyrte fødestuer (Alta, Midt-Troms, Sonjatun, Lofoten, Mosjøen og 
Brønnøysund). Vi samarbeider med 88 kommuner fordelt på 45 % av Norges landareal 
(inklusive Svalbard), og 9 % av befolkningen.  Dette gjenspeiler seg i et forholdsvis lavt 
fødselsantall pr. fødeinstitusjon. I tillegg viser utviklingen de siste årene en nedgang i 
det totale fødselstallet i regionen (figur 1). 
 
Denne trenden sammen med den valgte strukturen har i 2011 resultert i at alle 
fødestuene i regionen, med unntak av Lofoten, har hatt mindre enn 100 fødsler pr. år, 
halvparten av disse sågar mindre enn 50 fødsler.  
 
Planen omtaler de største utfordringene for de ulike helseforetak:  

Helse Finnmark HF 
Kvalitetskravene er godt implementert ved alle tre fødeinstitusjoner samtidig som 
manglende rekruttering, særlig av jordmødre, setter en begrensing for ivaretakelse av 
enkelte krav. I Kirkenes har det tradisjonelt vært lav bemanning av gynekologer. Denne 
trenden synes å snu, men fagmiljøet må styrkes for å kunne følge oppsatte kriterier for 
blant annet organisering av vaktberedskap. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
UNN har både regionens største og minste fødeinstitusjon, med henholdsvis 1500 
fødsler og 25 fødsler i 2011. Utfordringene er dermed forskjellige, avhengig av 
fødeinstitusjon og lokale forhold.  
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Helseforetaket har slitt med å rekruttere gynekologer til sine fødeavdelinger. Det er 
iverksatt tiltak, og trenden kan synes å snu, men situasjonen er fortsatt krevende og 
miljøene meget sårbare. Derfor må utviklingen følges nøye, og tiltak for rekruttering og 
stabilisering av personellet må være en kontinuerlig del av virksomheten. 
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Utfordringene med å implementere nye kvalitetskrav i fødselsomsorgen er av ulik 
karakter. Det jobbes fortsatt med å forbedre samarbeidet mellom Vesterålen og Lofoten. 
Dette da sykehuset i Vesterålen tidligere ikke har vært en del av NLSH, og 
samhandlingen med Lofoten tradisjonelt har vært rettet mot Bodø.  
 
I Lofoten finnes den eneste fødestue i regionen som har beredskap for nødkeisersnitt. 
Denne organisasjonsformen er i utgangspunktet ikke i tråd med anbefalinger i den 
nasjonale veilederen, og helseforetaket har jobbet intenst med denne utfordringen. 
Dette må fortsatt gjøres for å ivareta kvalitetskravene ved den valgte 
organisasjonsformen. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Fødetilbudet ved Helgelandssykehuset HF er fordelt på fire fødeinstitusjoner: to 
fødeavdelinger og to fødestuer. Både fødeavdelinger og fødestuer er forholdsvis små, og 
det er også en stor utfordring for helseforetaket. Fødestuene har de siste årene, på lik 
linje med resten av regionen, hatt nedadgående fødselstall, og i 2011 har begge 
fødestuer hatt mindre enn 50 fødsler.  
 
Selv om fagmiljøene er forholdsvis stabile, og rekruttering av jordmødre har vært 
tilfredsstillende, har rekruttering av gynekologer vært ufordrende. Å opprettholde så 
mange fagmiljøer på et så lite antall fødsler (ca 700 pr. år) kan på sikt være vanskelig. 
Situasjonen kan skjerpes ytterligere, da strengere seleksjonskriter vil føre til økt 
sentralisering av fødende til høyere spesialiserte enheter.  Man vil derfor i fremtiden 
måtte følge nøye med utviklingen i helseforetaket og vurdere hvorvidt dagens 
organisasjonsform er hensiktsmessig.  
 
Tiltak 
Utfordringene i foretaksgruppen gjør at fagrådet er bekymret for hvorvidt 
fødeinstitusjoner av en slik størrelse klarer å etterkomme kvalitetskravene. Dessuten 
må alle disse fødeinstitusjonene bemannes i en landsdel hvor rekruttering av for 
eksempel gynekologer har vist seg å være vanskelig.  
 
Det viktigste satsingsområdet er derfor å øke bemanningen både på jordmor- og 
legesiden. Å opprettholde en slik struktur og samtidig bygge opp en tjeneste som er i 
tråd med nye kvalitetskrav, vil kreve betydelige personell- og økonomiske ressurser.  
Derfor er det viktigste tiltaket, som dels er iverksatt og dels planlegges for den 
kommende toårsperioden, en betydelig opptrapping med midler til fødselsomsorgen.  
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Det er totalt tilført 21,8 mill kroner for 2012, og 35 mill kroner er foreslått avsatt i neste 
års budsjett.  Hvorvidt det er behov for tilføring av nye midler i 2014 må vurderes i 
budsjettprosessen. En går ut ifra at en stor del av nødvendige ansettelser er foretatt 
innen 2014. Som følge av dette kan en forvente betydelig redusert bruk av vikarer, 
hvilket vil frigjøre midler for nye ansettelser i helseforetaket.  
 
Opprettelse av et utdanningsprogram og nettverksbygging er andre tiltak som allerede 
er iverksatt for å møte denne utfordringen. 
 
Felles undervisning, hospiteringsordninger og dialog på tvers av institusjoner, 
helseforetak og nivå samt et mer formalisert samarbeid med primærhelsetjenesten skal 
være virkemidler for å sikre kompetanse hos alle aktører til tross for lave fødselstall. 
 
Etablering av felles regionale rutiner og felles forståelse for tjenesten samt oppfølging 
av kravene og resultater på både lokalt, helseforetaks- og regionalt nivå skal sikre at 
kvaliteten er lik uansett hvor i landet/regionen en bor. 
 
Den utviklingen som nå skjer, og som er foreslått videreført, skal til sammen føre til at 
fødselsomsorgen i Helse Nord i 2015 skal være preget av en kvalitet i tjenesten som er i 
samsvar med nasjonale kvalitetskrav og med minst samme kvalitet som i resten av 
Norge. Kvinnene skal være trygge på at de får behandling på rett plass til rett tid og som 
er tilpasset deres behov.  Fødende og deres familier skal vises respekt og gis grundig 
oppdatert informasjon som setter dem i stand til å ta de rette avgjørelsene. Det skal 
være kontinuitet i en tjeneste hvor aktørene samhandler etter beste evne.  
 
Utover ovennevnte foreslås i planen en rekke tiltak på følgende områder: 
• Organisering i en differensiert, desentralisert fødselsomsorg  
• Bemanning 
• Vaktberedskap 
• Samhandling 
• Undervisning og praktisk trening 
• Utstyr og IT-løsninger 
• System for oppfølging av kravene 
• Kvalitetsarbeid og brukermedvirkning 
 
For nærmere beskrivelse og utdyping av planen vises til vedlegget. 
 
Høring 
Fødselsomsorg er et område hvor mange aktører er involvert og som krever god 
samhandling og samkjøring. 
 
Planen har derfor vært sendt ut på bred høring. Formålet med høringen var å:  
• Få innspill til skisserte tiltak i planen 
• Få tilbakemelding på allerede iverksatte tiltak 
• Få nye tanker og forslag rundt hvordan de skisserte utfordringene kan løses. 
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Det er kommet innspill fra 19 aktører, som gjenspeiler tre typer instanser: politiske 
instanser, faglige instanser og brukere. 
 
Alle høringsinstansene gir tilslutning til at det jobbes med å sikre en kvalitet i 
fødselsomsorgen som er i tråd med nasjonale krav. Videre ansees planen som et godt 
planverk som gir en god oversikt over dagens situasjon og gjenspeiler både utfordringer 
og tiltak for å håndtere disse.  
 
De politiske instansene og brukerne tar i all hovedsak stilling til valgt struktur. 
Innspillene er preget av eget ståsted, men har til felles at man på generelt grunnlag er 
tilfreds med at Helse Nord har valgt å satse på et desentralisert tilbud.  
 
Mens man på Helgeland, i Salten, Ofoten og Alta er tilfreds med den valgte strukturen, 
gis det fra Lofoten utrykk for betydelige bekymringer. Innspill fra Lofoten viser til 
særskilte geografiske utfordringer i regionen, og valgt struktur ansees som utrygg og 
usikker. Det er i Lofoten et sterkt ønske om oppretting av en fødeavdeling. 
Gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Lofoten etterlyses. 
 
Også tilbakemeldinger fra brukere i Lofoten viser til at selektering til et høyere nivå er 
belastende og skaper usikkerhet, slik at tilbudet oppleves som utrygt. Det pekes også på 
mangler ved rutiner og samkjørt, grundig informasjon for kvinner som blir selektert til 
å føde på fødeavdeling. Brukerne ytrer et sterkt ønske om oppretting av fødeavdeling i 
Lofoten. 
 
De faglige innspillene omtaler i vesentlig grad valgt struktur, spesielle utfordringer og 
kostnadssiden ved gjennomføring av foreslåtte tiltak. På generelt grunnlag gis det i all 
hovedsak tilslutning til valget om et desentralisert tilbud, men det pekes også på 
utfordringer som oppstår som direkte resultat av dette valget.  
 
Det vises til utfordringer knyttet til å ivareta kravene til bemanning for mange små 
institusjoner som både kan være vanskelige og som er kostnadsdrivende. UNN HF stiller 
spørsmål ved hvorvidt denne organiseringen er bærekraftig og realistisk i et langsiktig 
perspektiv, men også om det er rett prioritering av ressurser. Helgelandssykehuset HF peker på 
de særskilte utfrodringene som ligger i lave fødselstall fordelt på mange fødeinstitusjoner. Helse 
Finnmark HF viser til utfordringen regionen har i forhold til å etablere følgetjeneste i mange, 
spredte kommuner med små fødselstall og stiller spørsmål til kostnad-nytte effekten. I 
Nordlandssykehuset HF oppleves beredskapen for nødkeisersnitt både kostbar og 
utfordrende med tanke på å sikre høy kvalitet i tjenesten. 
 
Fra flere hold pekes på at det er nødvendig å styrke kvinneklinikken i Tromsø, både på 
jordmor-, og legesiden. Dette da Tromsø gjennom sin høyspesialiserte funksjon er en 
viktig pilar i fødselsomsorgen i Helse Nord. 
 
Rekruttering av fagfolk, både jordmødre og gynekologer, ansees som en suksessfaktor 
for å lykkes med implementering av kravene.  
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Flere instanser peker på nødvendigheten av å etablere samarbeidsarenaer med 
primærhelsetjenesten og viser til behovet for konkrete avtaler for å sikre 
kompetanseheving og vedlikehold på alle nivåer. 
 
Nødvendigheten av å følge opp tiltaksplanen og evalueringer underveis, evt. i form av 
risiko- og sårbarhetsanalyser, fremheves i nesten alle høringssvar.  
 
Innspill som er gitt i høringen er gjennomgått i fagrådet, nøye vurdert og tatt hensyn til 
ved utforming av den endelige planen.  En oversikt over alle høringsinstanser og 
innholdet i høringen gis i vedlegg 7 i handlingsplanen – oversikt over høringer. 
 
Vurdering 
Adm. direktør finner at Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen – 
regional handlingsplan gir et godt bilde av status og utfordringene innen 
fødselsomsorgen i regionen. Den fremmer også en rekke forslag til å løse utfordringene. 
Den kanskje største utfordringen ligger i den valgte desentraliserte strukturen som 
medfører et betydelig behov for ressurser, både menneskelige og økonomiske.  
 
Høringsinstansene gir i all hovedsak tilslutning til valget om et desentralisert tilbud, 
men helseforetakene peker også på utfordringene som oppstår som direkte resultat av 
dette valget. Det blir stilt spørsmål både ved hvorvidt organiseringen er bærekraftig og 
realistisk i et langsiktig perspektiv og om dette er rett prioritering av ressurser.  
 
Helgelandssykehuset HFs utfordringer knyttet til lave fødselstall fordelt på mange 
fødeinstitusjoner og Finnmarks følgetjeneste i mange spredte kommuner med små 
fødselstall, er en utfordring det pekes på.  Nordlandssykehuset HF opplever 
beredskapen for nødkeisersnitt som både kostbart og utfordrende med tanke på å sikre 
høy kvalitet i tjenesten. 
 
Politiske instanser og brukerne er i all hovedsak tilfreds med at Helse Nord har valgt å 
satse på et desentralisert tilbud, med unntak av Lofoten hvor det gis uttrykk for 
betydelige bekymringer med valgt struktur. Gjennomføring av en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Lofoten etterlyses. 
 
Adm. direktør vurderer det slik at alle disse behov og utfordringer er et dilemma med 
tanke på prioritering av ressurser for å sikre lik kvalitet i alle deler av landsdelen. 
Utviklingen må følges nøye for å fange opp evt. utilsiktede effekter som kan medføre 
behov for justeringer underveis for å sikre at vi oppnår den ønskede kvalitetshevingen.  
 
Det er derfor viktig at helseforetakene har god oppfølging og grundig dokumenterer 
fremdriften. Dette slik at vi har mulighet til å evaluere situasjonen om to år både med 
tanke på hvorvidt man lyktes med implementering av kravene og i forhold til hva slags 
konsekvenser tiltakene har hatt for kvaliteten på tjenesten og for de fødende. 
 
Styret i Helse Nord RHF har tidligere bedt om å få lagt frem en ”styresak som beskriver 
konsekvenser av de innførte seleksjonskriteriene på pasientstrømmene og om mulig på 
behandlingskvaliteten i regionen innen to år.” 
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Adm. direktør vurderer det som hensiktsmessig å gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse 
av fødetilbudet i hvert enkelt helseforetak og for Helse Nord samlet. Denne analysen bør 
baseres på resultatet av kartleggingen og evaluering av konsekvensene av de innførte 
seleksjonskriterier i forhold til pasientstrømmer og behandlingsnivå ved utgangen av 
2014. 
 
Medbestemmelse 
Implementering av nasjonale krav i fødselsomsorgen – regional handlingsplan ble drøftet 
med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. oktober 
2012 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Planen ”Implementering av nasjonale krav til fødselsomsorgen – regional 

handlingsplan” tas til orientering. Problemstillingene rundt fag og forskning ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og rotasjonsordninger mellom fødeinstitusjoner 
for alle personellgrupper følges opp i det videre arbeidet. 

 
2. Partene er tilfreds med at det jobbes systematisk med implementering av nasjonale 

kvalitetskrav. 
 
3. Partene vil understreke nødvendigheten av å følge opp tiltaksplanen og evalueringer 

underveis, evt. i form av risiko- og sårbarhetsanalyser. 
 
Brukermedvirkning 
Implementering av nasjonale krav i fødselsomsorgen – regional handlingsplan, høring vil 
bli behandlet i møte i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2012. Protokollen fra 
dette møtet vil bli ettersendt. 
 
Konklusjon 
Den framlagte regionale handlingsplan for implementering av nasjonale kvalitetskrav 
for Helse Nord er en grundig gjennomgang av status og utfordringer knyttet til 
innføringen av de nye kvalitetskravene og organiseringen av tjenestene innen 
fødselsomsorgen i landsdelen.   
 
Selv om vi har en utfordrende geografi, lave befolkningstall, en trend med færre fødsler 
og behov for en større andel fagfolk for å bemanne alle fødeinstitusjonene, anbefaler 
adm. direktør en fortsatt desentralisert struktur. Dette krever blant annet styrket 
bemanning og streng seleksjon, jf. kvalitetskravene. Dette gir behov for nye ordninger 
for beredskap og følgetjeneste. Det er kostnadskrevende, men nødvendig for å sikre 
fødende i Nord-Norge et trygt og forsvarlig desentralisert fødetilbud.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at det jobbes systematisk med 
implementering av nasjonale kvalitetskrav. 
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2. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til fremdriftsplanen og tiltakene skissert i 
Implementering av nasjonale krav til fødselsomsorg – regional handlingsplan og ber 
adm. direktør sikre at nasjonale kvalitetskrav implementeres i helseforetakene i 
henhold til planen. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge frem en risiko- og 

sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Helse Nord innen utgangen av 2014. Denne skal 
danne grunnlaget for evaluering av den framtidige tjenesten. 

 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
Fung. adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Implementering av nasjonale krav til fødselsomsorg  

– regional handlingsplan 
 
Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted – se: 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012  
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anca Heyd, 75 51 29 00   Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF har med bakgrunn i Stortingsmelding 12 (2008-2009) En gledelig 
begivenhet innført seleksjonskriterier i svangerskaps- og fødselsomsorgen. Dette 
innebærer at kvinnene henvises til fødestue, fødeavdeling eller kvinneklinikk for fødsel 
på bakgrunn av bestemte seleksjonskriterier. Målet er å øke kvaliteten på 
fødselsomsorgen.  
 
Helse Nords verdier er kvalitet, trygghet og respekt. Fødselsomsorgen i Helse Nord skal 
være preget av en kvalitet i tjenesten som er i samsvar med nasjonale kvalitetskrav og 
med minst samme kvalitet som i resten av Norge. Kvinnene skal være trygge på at de får 
behandling på rett plass til rett tid og som er tilpasset deres behov. Fødende og deres 
familier skal vises respekt og gis grundig oppdatert informasjon som setter dem i stand 
til å ta de rette avgjørelsene. 
 
For å avdekke status i regionen ble det gjennom innhenting av data fra Medisinsk 
fødselsregister (MFR) og Norsk overvåkingssystem for infeksjonssykdommer (NOIS) 
for perioden 2009-11 gjort sammenligninger mellom Helse Nord og landet for øvrig.  
Oppsummert viser analysene at fødselsomsorgen i Helse Nord holder en høy kvalitet til 
tross for de utfordringene regionen har på grunn av geografiske, demografiske og 
klimatiske forhold. Resultatene i Nord-Norge er i all hovedsak like gode som det man 
finner for landet som helhet. Dette indikerer at dagens seleksjon har fungert etter 
hensikten. Resultatene vil bli publisert i et internasjonalt medisinsk tidsskrift. Dataene 
vil videre bli brukt som grunnlag for en fremtidig analyse for å påvise effekten av de nye 
og strengere seleksjonskriteriene. 
 
Bakgrunn 
Fødselsomsorgen i Norge holder en høy internasjonal standard. Til tross for en meget 
lav dødfødselsrate, har fokuset de senere år vært rettet mot å heve kvaliteten på 
omsorgen. Behandlingssvikt skal reduseres til et minimum, og tjenesten skal oppleves 
som helhetlig, trygg og forutsigbar. 
 
Fødetilbudet er organisert på tre nivå:  
• Kvinneklinikker er høyspesialiserte enheter. De skal ta imot alle fødende, har høy 

beredskap og spesialfunksjoner som nyfødtavdeling med kompetanse for 
respiratorbehandling.  

• Fødeavdelinger kan motta de fleste fødende og tilby operativ fødselshjelp og 
smertelindring. Fødende med alvorlige komplikasjoner eller fødende, der det ventes 
at barnet vil trenge behandling ved en nyfødtavdeling, må imidlertid overføres til 
kvinneklinikk.  
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• Fødestuer har kompetanse til å behandle friske fødende hvor en ikke forventer 
komplikasjoner under fødselen eller operative forløsninger. Fødestuen har 
godkjente retningslinjer for hvilke typer fødende som kan mottas og retningslinjer 
for overføring av fødende til institusjon med nødvendig kompetanse. 

 
Fødetilbudet i Helse Nord 
Som oppfølging av Stortingsmelding 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet har 
Helsedirektoratet utarbeidet nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Disse krav er 
publisert i den nasjonale veilederen Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen.  
 

I Nord-Norge gir særskilte geografiske forhold med betydelige avstander, grisgrendt 
bosetting og vanskelige værforhold, spesielt om vinteren, en konstant utfordring for 
spesialisthelsetjenesten, både når det gjelder kostnader og logistikk.  

De nye kvalitetskravene innføres nå ved landets fødeinstitusjoner. Dette er et meget 
omfattende arbeid som må gjøres systematisk, og effekten av det må kvalitetssikres.  

 
Helse Nord har to kvinneklinikker, syv fødeavdelinger og seks jordmorstyrte fødestuer. 
Vi samarbeider med 88 kommuner fordelt på 45 % av Norges landareal, men har bare 9 
% av befolkningen. Denne utfordringen har man valgt å løse gjennom en desentralisert 
fødselsomsorg. Dette medfører meget lave fødselstall ved enkelte institusjoner. Lave 
fødselstall kan gi utfordringer knyttet til å holde en høy standard på tjenesten. 
 
Nye og strengere seleksjonskriterier vil påvirke logistikk, reiseavstand, og helse- og 
familierelaterte kostnader.

 

 Det er derfor viktig at man i fremtiden evaluerer effekten, 
både med tanke på hvorvidt man har lyktes med implementeringen av kravene og i 
forhold til de konsekvenser tiltakene har hatt for kvaliteten på tjenesten. 

Det finnes pr. dags dato kun to nasjonale kvalitetsindikatorer for fødselsomsorgen: 
andel keisersnitt (både akutt og elektiv) og fødselsrifter grad 3 og 4. Men alle 
fødeinstitusjoner melder fødselsdata til Medisinsk fødselsregister (MFR). Ved å bruke 
de nasjonale kvalitetsindikatorene samt data fra registeret kan man få en indikasjon på 
kvaliteten i tilbudet i forhold til nasjonal standard. 
 
Det er derfor gjennomført en retrospektiv undersøkelse av kvalitetsparametre i 
fødselsomomsorgen i Helse Nord. Disse er sammenlignet med data for hele landet. 
Dette både for å beskrive dagens situasjon i regionen og for å ha et utgangspunkt for 
senere sammenlignende undersøkelser. 
 
Metode 
Vi undersøkte data som var rapportert av de 15 fødeinstitusjonene i Helse Nord for en 
tre års periode fra 2009 til 2011. Vi inkluderte antall fødsler, nyfødte, levende født eller 
dødfødt, lav fødselsvekt <2,5 kg og Apgar1

 
 score <7 etter 5 minutter i vår analyse.  

 

                                                        
1 Apgar skår er et system for vurdering av allmenntilstanden hos nyfødte. Normalverdi er 10 poeng. Apgar <7 (målt 5 
minutter etter fødselen) regnes som lavt, Apgar <4 som kritisk lavt. 
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I tillegg registrerte vi forløsning med tang eller sugekopp, hyppighet av 
svangeskapsindusert diabetes (sukkersyke), eklampsi2

 

, alvorlige fødselsrifter og 
forløsning med keisersnitt. Vi så også på tall for infeksjoner i forbindelse med 
keisersnitt. Dette med utgangspunkt i tall fra Norsk overvåkningssystem for 
infeksjonssykdommer (NOIS). 

Resultater 
I treårsperioden var det totalt 15 586 fødsler i Nord-Norge. 1332 barn ble født på 
fødestuer (8,5 %), 6712 fødsler (43,1 %) skjedde ved fødeavdelinger og 7539 fødsler 
(48,4 %) ved kvinneklinikkene.
 

  

Hyppigheten av forløsing med keisersnitt (nasjonal kvalitetsindikator) var 16,4 % i 
Nord-Norge mot 16,7 % nasjonalt. Det var ingen keisersnitt forløsninger ved fødestuene 
bortsett fra fødestua i Lofoten. Denne har en særskilt unntaksordning. Overraskende ble 
den høyeste frekvensen av keisersnitt ikke observert i kvinneklinikkene, men innenfor 
Helse Finnmark HF (Hammerfest 19,4 % og Kirkenes 18,9 %). Forskjellen var dog ikke 
statistisk signifikant

 

. Helse Finnmark HF har i etterkant jobbet med utfordringen og 
keisersnittfrekvensen ved Hammerfest er i løpet av 2012 senket til 12,6 %.  

Andelen av barn forløst med tang i Nord-Norge var betydelig lavere enn 
landsgjennomsnittet (0,9 % versus 1,7 %). Også forløsning med sugekopp var sjeldnere 
i Nord Norge enn på landsbasis (6.4 % versus 8.3 %)
 

.  

Apgar score er et system for vurdering av allmenntilstanden hos nyfødte. Normalverdi 
er 10 poeng. Apgar <7 (målt 5 minutter etter fødselen) regnes som lavt, Apgar <4 som 
kritisk lavt. 
 
Andelen nyfødte med Apgar score <7 (målt fem minutter etter fødselen) var noe høyere 
(2,1 versus 1,8 %) i vår region enn nasjonale tall. På grunn av seleksjon hadde de tre 
sykehusene med barneavdeling (Helse Finnmark Hammerfest, Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø) flere nyfødte med lavere Apgar 
score enn de andre.
 

 Dette var forventet. 

Det var ingen forskjell i andelen nyfødte med lavt fødselsvekt (<2500g) mellom Helse 
Nord og resten av landet (4,7 versus 5,0 %). 

 

Generelt bør disse barna bli født i 
kvinneklinikk eller på fødeavdeling, en praksis som synes å ha fungert i regionen. Det 
var signifikant forskjell på denne parameteren mellom kvinneklinikk og fødestuer. Det 
faktum at det ikke har vært noen tvillingfødsler på fødestuene og at andelen nyfødte 
med lav Apgar var signifikant høyere ved kvinneklinikkene og i Hammerfest indikerer 
klart at seleksjonskriterier fungerte etter hensikten. 

Andelen dødfødte i Norge er 3,4 dødfødsler pr. 1000 fødsler, og det var ingen forskjell 
mellom Helse Nord og landsgjennomsnittet, ei heller mellom kvinneklinikker og 
fødeavdelinger innad i regionen.

                                                        
2 Eklampsi – svangerskapskrampe, en alvorlig tilstand for både mor og barn 

 Dette indikerer at svangerskapsomsorgen i Nord-
Norge er likeverdig den som ytes i resten av landet. 
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Når det gjelder alvorlige fødselsrifter (grad 3 og 4) lå Helse Nord lavest i landet (1.5 % 
versus 2.3 %). Dette er en nasjonal kvalitetsindikator. Det var ingen klar forskjell 
mellom jordmorstyrte fødestuer og de andre fødeinstitusjonene (1,3 % versus 1,7 %).
 

  

Eklampsi (svangerskapskrampe) var mer vanlig i Helse Nord enn i Norge for øvrig (1,1 
vs. 0,7 pr. 1,000), og det er ingen signifikant forskjell mellom kvinneklinikker og 
fødeavdelinger i vår region. Den høyeste andelen ble funnet ved to små 
fødeinstitusjoner (Sandnessjøen og Narvik), men tallene må brukes med varsomhet da 
det dreier seg om svært små tall.
 

  

Hyppighet av svangerskapsindusert diabetes (sukkersyke) var lik Norge for øvrig (17.4 
vs. 17,5 pr. 1,000). Statistiske analyser viste ingen forskjell mellom fødestuer og 
fødeavdelinger eller mellom klinikker og avdelinger.

 

 Etter nye retningslinjer skal disse 
kvinnene forløses på fødeavdeling. Således vil denne parameteren i fremtiden kunne 
brukes for å si noe om hvorvidt seleksjonskriteriene følges. 

Andelen infeksjoner etter forløsning med keisersnitt var noe høyere i Helse Nord enn i 
Norge (10,5 % versus 7,4 %). Et påfallende funn var forskjellen mellom de to 
kvinneklinikkene (1,5 % - Nordlandssykehuset Bodø, 17,2 % Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø).

 

 Disse tallene er beheftet med noe usikkerhet, da undersøkelsen 
kun ble gjennomført i en kort periode av året. Fra høsten 2012 registreres infeksjoner 
etter keisersnitt gjennom hele året, og tallene vil da kunne brukes for å følge utviklingen 
og evt. iverksette videre utredning/tiltak. 

Konklusjon 
Oppsummert viser analysene at fødselsomsorgen i Helse Nord holder høy kvalitet til 
tross for de utfordringene regionen har på grunn av geografiske, demografiske og 
klimatiske forhold.  
 
Resultatene i Nord Norge var i all hovedsak like gode som i resten av landet og 
indikerer at den seleksjon som har vært gjennomført hittil, fungerer etter hensikten. 
Detaljer vil bli publisert i et internasjonalt medisinsk tidsskrift.  
 
Pilarene for å sikre kvalitet i omsorgen er en desentralisert tjeneste, nettverksbygging, 
god seleksjon og det nasjonale fødselsregisteret.  
 
Dataene fra denne analysen vil bli brukt som grunnlag for å påvise effekten av de nye og 
strengere seleksjonskriteriene som nå innføres. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten på kvaliteten i fødselsomsorgen for perioden 
2009-11 til orientering.  
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2. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en analyse av seleksjonskriteriene for å 
se nærmere på deres effekt på kvaliteten i fødselsomsorgen. Analysen bes lagt frem 
for styret, etter at disse er implementert. 

 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Oddvar Larsen, 75 51 29 31  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 123-2012 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-

Norge og Helse Nord RHF, representasjon fra 

brukerne i samarbeidsorganer – oppfølging av 

styresak 6-2012 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 158-2011 Samarbeidsavtale mellom 
kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, jf. styresak 151-2011 i styremøte, den 22. 
desember 2012. Her ble avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-Norge og 
Helse Nord RHF vedtatt.  
 
Styret vedtok videre at spørsmålet om ansattes og brukernes representasjon i 
samarbeidsorganer skulle forelegges i egen sak til styret i februar 2012.  
 
I styremøte, den 13. februar 2012 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 6-2012 
Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, representasjon 
fra arbeidstakerne og brukerne i samarbeidsorganer – oppfølging av styresak 151-2011 
og 158-2011. Styret fattet følgende vedtak i punkt 5: 
 
Styret ber adm. direktør om å utrede hvordan brukernes innflytelse og medvirkning 
gjennomgående skal kunne styrkes i Helse Nord. Spørsmålet om brukerrepresentasjon i 
samhandlingsorganer ønskes tatt opp i egen styresak om brukermedvirkning senere i år. 
 
Formålet med samhandlingsreformen er bl.a. å oppnå større helhet og kvalitet i 
tjenestene med fokus på brukernes behov. Økt brukermedvirkning er et erklært tiltak 
for å nå målene.  
 
Samarbeidsavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Helse Nord RHF er en 
frivillig avtale mellom partene til forskjell fra lovpålagte avtaler som følger av nytt 
lovverk og myndighetskrav til gjennomføring av samhandlingsreformen. Ansvaret for å 
inngå lovpålagte avtaler er tillagt helseforetakene.   
 
Formålet med regionalt samarbeidsutvalg er i henhold til avtalen med KS å være ”et 
forum hvor representanter for politisk og administrativ ledelse fra kommunene i Nord-
Norge og ledelsen i Helse Nord RHF møtes for å drøfte saker av prinsipiell, strategisk og 
praktisk betydning for samhandlingsfeltet.” Forumet har ikke beslutningsmyndighet. 
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I denne styresaken foreslås det at brukerne gis representasjon i regionalt 
samarbeidsutvalg med i alt to representanter. Dette begrunnes med viktigheten av at 
brukerne blir kjent med prinsipielle og strategiske overlegninger, og får mulighet til å gi 
uttrykk for sine synspunkter, særlig på områder av praktisk betydning for 
samhandlingsfeltet.   
 
Brukerne skal delta i samarbeidsfora med kommunene i spørsmål som omhandler 
organisering og utforming av tilbudet til pasientene.  
 
Problemstillingen 
Det er helseforetakene som er gitt ansvar for å utvikle samarbeidet med kommunene, 
forankret i avtaler på overordnet nivå og på de ulike tjenesteområder.   
 
Det er viktig at det legges til rette for brukermedvirkning på alle nivå i arbeidet med 
oppfølging av samhandlingsreformen, også på formelle arenaer der en drøfter 
overordnede prinsipielle og strategiske spørsmål.  
 
Internt i Helse Nord er brukermedvirkning organisert gjennom brukerutvalg i RHF og 
HF, og i formelle samarbeidsorganer i helseforetakene. Brukerne deltar også i plan- og 
utviklingsarbeid lokalt.  
 
Helseforetakene arbeider i fellesskap med en strategi- og tiltaksplan for 
brukermedvirkning i helseforetak. Arbeidet vil være ferdig medio november 2012, og 
skal behandles i helseforetakenes styrer som svar på et krav i oppdragsdokumentet.   
 
I denne sammenheng er det viktig å legge til rette for at brukerne også kan delta i fora, 
der det drøftes overordnede og strategiske spørsmål. Dette sikrer 
informasjonsutveksling på et overordnet nivå, som vil kunne gi større 
påvirkningsmulighet og bedre forankring i planlegging, beslutning og iverksetting av 
mer konkrete tiltak.  
 
Det anbefales derfor at brukerne gis representasjon, med to representanter, i 
samarbeidsorganet mellom KS og Helse Nord RHF. Én representant oppnevnes av KS og 
én av Helse Nord RHF etter forslag fra Regionalt brukerutvalg. 
 
Konklusjon  
Det anbefales at brukerne gis representasjon i samarbeidsorganet mellom Helse Nord 
RHF og KS, og at brukerne skal være representert i samarbeidsfora med kommunene 
som omhandler organisering og utforming av tilbud.  
 
 

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

1. Brukerne gis representasjon i samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og 
Kommunenes Sentralforbund med to representanter. Partene utpeker én 
representant hver. 
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2. Brukerne skal delta i samarbeidsfora med kommunene i spørsmål som omhandler 
organisering og utforming av tilbudet til pasientene.  

 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til 

tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 

Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-76/012  diverse     Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 125-2012 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-76/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 125-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-76/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 125-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012  diverse     Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 126-2012 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget av 10. oktober 

2012 
2. Rapport fra Agenda Kaupang av 22. juni 2012 ad. evaluering av styrene i 

helseforetakene – se link: Rapport Agenda Kaupang - evaluering av HF-styrene   
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartement av 20. september 2012 ad. godkjenning av 

sykehus jf spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012  

Kopi av protokollen ettersendes. 
5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 22. oktober 2012 med FTV/FVO i Helse Nord RHF 

ad. budsjett 2013 Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen ettersendes.. 

6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 30. oktober 2012 med KTV/KVO i Helse Nord RHF 
ad. tertialrapport nr. 2-2012 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012         Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 126-2012/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalget av 10. oktober 2012 

 
 
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.:     
2012/3-50/014 

Referent/dir. tlf.: 
Kristian I. Fanghol, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Bodø, 10.10.2012 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 10. oktober 2012 
Møtested: Telefonmøte 
Neste møte: 23. oktober 2012 – Regionalt brukerutvalg 

26. november 2012 – Regionalt brukerutvalg 
11. desember 2012 – AU til det Regionale brukerutvalget 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Torstein Møller nestleder SAFO 

Werner Johansen medlem FFO 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 

Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Arnborg Ramsvik rådgiver Helse Nord RHF 

 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
31. oktober 2012 - sakspapirer

side 135



 

Sak 22-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 22-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 23-2012 Tilskudd til brukerorganisasjoner i 2013, kriterier for tildeling  
Sak 24-2012 Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 19. november 2012 og planlagt 

møte med BU-ledere, den 20. november 2012 – endring av møtedato 
Sak 25-2012 Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 

funksjonsnedsettelser - oppnevning av representant til faglig 
referansegruppe, jf. RBU-AU-sak 19-2012 og RBU-sak 71-2012 

Sak 26-2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdommer - oppnevning av representanter til faglig 
referansegruppe, jf. RBU-sak 72-2012 

Sak 27-2012 Jubileumskonferanse for lærings- og mestringssenteret ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – deltakelse 

Sak 28-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
Sak 29-2012 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

Sak 23-2012 Tilskudd til brukerorganisasjoner i 2013,  
 kriterier for tildeling 
 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF opprettholder teksten 
som grunnlag for fordeling 2013.  
 
AU ber om at det fremmes en sak for RBU om evaluering av kriteriene etter at 
fordelingen er gjort for 2013.  
 
 

Sak 24-2012 Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 19. november 2012  
 og planlagt møte med BU-ledere, den  
 20. november 2012 – endring av møtedato 
 
Vedtak: 
 
1. Møte i Regionalt brukerutvalg flyttes til 26.. november 2012.  
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2. Det planlagte møte med lederne av brukerutvalgene i helseforetakene avvikles 
dagen etterpå, den 27. november 2012.  

 
3. Møtene avholdes som tidligere planlagt i Tromsø. 
 
 

Sak 25-2012 Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge  
 med funksjonsnedsettelser – oppnevning av  
 representant til faglig referansegruppe, jf. RBU-AU- 
 sak 19-2012 og RBU-sak 71-2012 
 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget utpeker Lena Sørensen,   
Kvaløysletta fra BURG (barne- og ungdoms revmatikergruppe) 
til faglig referansegruppe for Nasjonal kompetansegruppe for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser. 
 
 

Sak 26-2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og  
 bekkenbunnsykdommer – oppnevning av  
 representanter til faglig referansegruppe,  
 jf. RBU-sak 72-2012 
 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget utpeker Monica Sundell (Belsbyveien 9, 
1614 Fredrikstad) fra interesseorganisasjonen NOFUS til faglig referansegruppe for 
Nasjonal kompetansegruppe for inkontinens og bekkenbunnsykdommer. 
 
 

Sak 27-2012 Jubileumskonferanse for lærings- og  
 mestringssenteret ved Universitetssykehuset  
 Nord-Norge Tromsø – deltakelse 
 
Vedtak: 
 
1. Mildrid H. T. Pedersen og Harry Nøstvik representerer Regionalt brukerutvalg på 

jubileumskonferansen for lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, den 7. november 2012. 

 
2. Påmelding ordnes av administrasjonen i Helse Nord RHF. 
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Sak 28-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Informasjon fra deltakelse på Pasientsikkerhetskonferansen og styremøte i 
Helse Nord RHF gis på kommende RBU-møte. 

 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- Ingen saker til dette møtet. Evt saker taes på RBU møte.  
 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Kort orientering om statsbudsjettet.  

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Sak 29-2012  Eventuelt 
 
Høring om turnustjenesten settes opp som ordinær sak på RBU-møte. Det gis en kort 
muntlig orientering i tilknytning til saken. Relevant dokumentasjon er allerede sendt ut.  
 
Diskusjon om arbeidsform for AU i regionalt brukerutvalg.  
 
 
Bodø, den 10. oktober 2012 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 10OKT2012 – kl. 10.20 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012         Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 126-2012/2 Rapport fra Agenda Kaupang av 22. juni 2012 

ad. evaluering av styrene i helseforetakene – se 

følgende link: Rapport Agenda Kaupang - 

evaluering av HF-styrene   

 
 
Rapporten vil bli lagt ut på vårt nettsted. 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012         Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 126-2012/3 Brev fra Helse- og omsorgsdepartement av 20. 

september 2012 ad. godkjenning av sykehus jf 

spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012         Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 126-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 23. oktober 2012 

 
 
Kopi av protokollen ettersendes. 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012         Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 126-2012/5 Protokoll fra drøftingsmøte, den 22. oktober 

2012 med FTV/FVO i Helse Nord RHF ad. 

budsjett 2013 Helse Nord RHF 

 
 
Kopi av protokollen ettersendes. 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012         Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 126-2012/6 Protokoll fra drøftingsmøte, den 30. oktober 

2012 med KTV/KVO i Helse Nord RHF ad. 

tertialrapport nr. 2-2012 

 
 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-78/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 19.10.2012 
 

Styresak 127-2012 Eventuelt 
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	ADP7A1.tmp
	Styresak 110-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

	ADP7A5.tmp
	Styresak 111-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2012
	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.
	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.

	ADP7A8.tmp
	Styresak 112-2012 Tertialrapport nr. 2-2012
	/
	UStyret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
	Vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2012

	ADP7AE.tmp
	Styresak 112-2012 Tertialrapport nr. 2-2012
	/
	UStyret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
	Vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2012

	ADP7B4.tmp
	Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012
	Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter september 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.
	Ventetider/fristbrudd
	Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlig rapportering på ventetid og fristbrudd fortsetter også i 2012.
	Ventetid for alle pasienter er på 89 dager i september 2012 mot 92 dager i september 2011. Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid på 78 dager. I de offisielle NPR-tallene er fristbrudd redusert fra 21 % i september 2011 til 16 % i august 2012.
	Interne tall viser at fristbrudd er redusert fra 24 % til 14 %, og ventetider for pasienter med/uten rett er fra september 2011 til september 2012 redusert fra 76/113 dager til 67/112 dager.
	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.
	Aktivitet
	Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 1,3 % (sum opphold og konsultasjoner), sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen. Veksten i antall DRG-poeng pr. september 20...
	Aktiviteten for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. september 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...
	Økonomi
	Helse Nord har for september 2012 et resultat på 47,2 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 14,9 mill kroner. Helse Nord har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 24,4 mill kroner.  Herav utgjør:
	Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter  + 16,1 mill kroner
	Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter  - 37,2 mill kroner
	Kjøp av offentlige og private helsetjenester  -24,5 mill kroner
	Varekostnader - 34,0 mill kroner
	Lønnskostnader og innleie +25,7 mill kroner
	UAvskrivinger/Andre driftskostnader    +6,0 mill kroner
	UFinansresultat  +23,4 mill kroner
	Totalt avvik driftsresultat  -24,4 mill kroner
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i september 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012
	Prognosen for Helse Nord har bedret seg siden august 2012 og er pr. september 2012 i intervallet 380 til 400 mill kroner.
	Foretaksgruppen har pr. august 2012 en gjennomføringsgrad på 62 % som tilsvarer tiltakseffekter rett i overkant av 137 mill kroner.  Vi forventer at gjennomføringsgraden vil øke i tredje tertial.
	Bemanning
	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. 9-2012 til orientering.
	2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør å intensivere forbedringsarbeidet rundt de pasientadministrative rutiner, slik at arbeidet med å få bort fristbrudd intensiveres.

	ADP7B7.tmp
	Kvalitet
	Ventetid
	I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 78 dager for ordinært avviklede pasienter som er tat...
	Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter fra ventelistene viser i Helse Nord styringsportal 80 dager pr. september 2011 og 2012, samtidig er antall ordinært avviklede fra ventelistene tilsvarende samme periode i fjor (ca 144 000).
	For september 2012 er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen 89 dager, Dette er tre dager kortere enn samme periode i fjor. Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 79 dager i gjennomsnitt ventetid hittil i år, mens psykisk helsever...
	Under følger figurer og tabell med oversikt over gjennomsnittlige ventetider for avviklede pasienter fra ventelistene.
	/
	Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011 til september 2012 - alle avviklede pasienter. Kilde: Helse Nord styringsportal
	Gjennomsnittlig ventetid har økt siden juli 2012.  Tradisjonelt øker ventetiden over sommeren grunnet at bemanning og aktiviteten er lavere om sommeren.
	/
	Tabell: Snitt ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i september 2011og september 2012 - alle avviklede pasienter pr. HF. Kilde: Helse Nord styringsportal
	/
	Figur: Utvikling i gjennomsnittlig for pasienter etter rett og ikke rett til prioritert helsehjelp for perioden januar 2011 til september 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal
	Både Norsk pasientregiseter og Helse Nords styringsportal viser at gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra ventelistene pr. september 2012 ikke er redusert sammenlignet med samme periode i fjor.
	Fristbrudd
	/
	Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til september 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
	/
	Figur: Utvikling i antall fristbrudd fordelt på fagområder i øyeblikket (uttrekk 16.10.12). Kilde: Helse Nord Styringsportal.
	Andel fristbrudd er på 16 % i september 2012 mot 21 % i september 2011.  Med unntak av april 2012 har andel fristbrudd vært lavere enn 2011 i hele 2012, men reduksjonen i andelen viser fortsatt ikke god nok progresjon.  Antall fristbrudd for perioden ...
	Når det gjelder arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen, vises det til styresak som legges frem i styremøtet til Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012 – styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak...
	Aktivitet
	Somatikk
	/
	Tabell: Somatisk aktivitet januar - september 2011 sammenlignet med januar- september 2012
	Pr. september 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 september 2012. Kilde: Helse Nord styringsportal
	Figuren viser at det har vært en liten økning i antall utskrivningsklare pasienter de siste månedene. Antall utskrivningsklare dager viser en nedgang etter to måneder med økning.
	Helse Nord RHF har sett på sammenhengen mellom rapporterte utskrivningsklare døgn og faktiske inntekter fra utskrivningsklare døgn. Denne viser at Nordlandssykehuset HF (NLSH) har best samsvar mellom aktivitet og inntekter, mens det er relativt stort ...
	Samlet avvik er 9,1 millioner for hele foretaksgruppen. Helseoretakene er kjent med oversikten, og avviket vil følges månedlig fremover.
	Psykisk helsevern og rus
	Psykisk helsevern for barn og unge
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - september 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
	Samlet er aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge på 2011-nivå. Ønsket utvikling er reduksjon i liggetid pr. pasient. Økningen i liggedøgn uten tilsvarende økning i antall utskrevne pasienter er ikke i tråd med målsettingene.
	Psykisk helsevern for voksne
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - september 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 utskrivningsklare pasienter samtidig som det har vært en reduksjon i liggedøgn og oppholdsdager. Oversikten viser at flere pasiente...
	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-september 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
	Utviklingen innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk er lik for september som rapportert pr. august 2012. Forklaringer på dataene som går igjen hos foretakene er:
	 Uttrekk fra DIPS er ikke helt sammenlignbare med BUP-data.
	 Endring i registreringer i forbindelse med overgangen fra Rusdata til DIPS.
	 NLSH har overtatt LARiNord fra UNN.
	Økonomi
	Resultat pr. september 2012
	Helse Nord har for september 2012 et resultat på 47,2 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 14,9 mill kroner. Helse Nord har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 24,4 mill kroner.
	Inntekter er hittil i år til sammen 21 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og driftskostnadene 26,4 mill kroner over budsjett (0,3 %). Sammenliknet med samme periode i 2011 er driftsinntektene 629,3 mill kroner høyere (6,3 %) og driftskostnadene 541,3...
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i september 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012.
	For september 2012 har Helse Nord et positivt budsjettavvik på ca 15 mill kroner, hvor det er Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF som bidrar til dette positive avviket. Hittil i år har Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykeh...
	/
	Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.
	Varekostnadene i Helse Nord viser et budsjettavvik på 34 mill kroner. Avviket har blitt redusert med 17 mill kroner siden august 2012. Endringen fra august skyldes blant annet at Helse Finnmark HF har tilbakeført for mye avsatt til TNF-hemmere hittil ...
	/
	Tabell: Budsjettavvik i %, % endring fra i fjor og budsjetterte
	Endringer hiå sammenlignet med hif.
	Samlet sett ser vi hittil i år en økning på varekostnadene på 1,4 % totalt for hele Helse Nord. Tabellen viser at budsjettet viser en reduksjon på 2 % samtidig som det var planlagt en aktivitetsvekst. Det vises til styresak 5-2012 Budsjett 2012 – kons...
	Tabellen under viser at det samlet sett er budsjettert med en nedgang i kostnadene i disse gruppene på rundt 2,6 %. De faktiske tall viser en økning på 1,4 % sammenliknet med 2011. Sammenstillet med økte inntekter ser en at økning i kostnader i stor g...
	Nedenfor er en tabell som viser alle undergruppene i regnskapet på varekostnader med kostnader på over 30 millioner kroner hittil i år.
	/
	Tabell: Oversikt over endring og avvik i varekostnadsgrupper på over 30 millioner hittil i år (870 mnok av totale 964 mnok hittil i år).
	Helgelandssykehuset HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 26,8 mill kroner.
	Budsjettavviket for september 2012 er på 0,9 mill kroner, inkludert ISF-avregning fra 2011 på 4,5 mill kroner. Helgelandssykehuset HF opprettholder prognose for 2012 med et negativt budsjettavvik på 25 mill kroner. Usikkerheten er knyttet til effekt a...
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 33 mill kroner. Dette økte budsjettavviket siden august 2012 skyldes i all hovedsak ISF-avregning fra 2011 på 7,2 mill kroner. Prognosen opprettholdes med et negat...
	Sykehusapotek Nord HF har pr. september 2012 et negativt budsjettavvik på 1,3 mill kroner.
	Helse Nord IKT har pr. september 2012 et positivt budsjettavvik på 3,1 mill kroner. Prognose for 2012 er et resultat tilsvarende resultatmål.
	Tabell: Prognose for foretaksgruppen pr. september 2012.
	Prognosen for Helse Nord har bedret seg siden august 2012 og er pr. september i intervallet 380 til 400 mill kroner.
	Gjennomføring av tiltak
	Foretaksgruppen har pr. september 2012 en gjennomføringsgrad på 62 % som tilsvarer tiltakseffekter rett i overkant av 137 mill kroner.
	/
	Tabell: Realisert og budsjettert omstilling pr. september 2012 fordelt pr. HF. Kilde: ØBAK pr. september 2012
	Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. september 2012
	Investeringer
	Det er gjennomført investeringer på til sammen 743 mill kroner i foretaksgruppen pr. september måned. Dette er 192 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. I prognosen er det lagt til grunn at ubrukte investeringsrammer pr 31.12 vil være i større...
	/
	Tabell: Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 9-2012. Kilde: ØBAK pr. september 2012
	Prognose likviditet
	Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av september 308 mill kroner høyere enn prognosen. 192 mill kroner forklares med lavere investeringer enn forutsatt. Det høye positive beholdningsavviket skyldes endringer i kortsiktig gjeld/fordringer og er for...
	Likviditetsprognosen er oppdatert med hensyn til forventede pensjonspremiebetaling i 2012. Før eventuell tilbakeføring av overskudd fra KLP for 2011 forventes det at premien blir i størrelsesorden 50 mill kroner lavere enn kostnaden i 2012 (hensyntatt...
	/
	Personal
	Bemanningsutvikling
	/
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