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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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http://www.helse-nord.no/article88295-1079.html�



