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Styresak 141-2012 Ventetider og fristbrudd, opplegg for 

honorering av helseforetak som når kravene – 

oppfølging av styresak 115-2012 

 
 
Innledning 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012 og behandling av 
styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer. Styret vedtok 
følgende i punkt 5 i denne styresaken:  
 
Styret setter av 33 mill kroner for å stimulere helseforetakene til å nå nasjonale og 
regionale kvalitetskrav, spesielt med fokus på ventetider og fristbrudd. Adm. direktør bes 
om å legge frem en styresak i neste styremøte som beskriver et opplegg hvor man 
disponerer dette beløpet for blant annet å honorere helseforetak som har nådd kravene 
innen utgangen av 1. kvartal 2013.  
 
I samme styremøte behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 124-2012 Ventetider og 
fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012. Styret vedtok 
følgende i punkt 4 i denne styresaken:  
 
Det vises til styrets vedtak i punkt 5 i styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, 
rammer og føringer. Styret ber adm. direktør vurdere økonomiske sanksjoner med 
virkning fra 1. juli 2013 til helseforetak som ikke har nådd målet for fristbrudd. Det bes om 
at dette fremlegges som en egen sak til styret innen utgangen av første tertial 2013. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Tiltaket er i tråd med Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Det er 
viktig å redusere fristbruddene snarest mulig for å sikre at pasientene får oppfylt sine 
rettigheter og unngå unødvendig lidelse. Fristen er en maksimumsfrist som er satt ut 
fra sykdommens alvorlighet og mulighet for nytte av behandlingen. I tillegg er andel 
fristbrudd i dag en omdømmeutfordring for Helse Nord.  
 
Bakgrunn/fakta 
Hovedtiltakene for å unngå fristbrudd er i hovedsak firedelt (jf. strategier i styresak 
124-2012): 
1. Bedre logistikk i handtering av henvisninger og planlagte pasientforløp. 
2. Samarbeid på tvers av helseforetakene og mot andre regioner for å benytte 

kapasiteten på best mulig måte. 
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3. Tiltak for å øke kapasitet på kort og/eller lang sikt i eget helseforetak på områder 
der dette er nødvendig. 

4. Kjøp fra private aktører. 
 
Ventetid vil, gjennom fokus på pasienter som har ventet over tolv måneder uten at det 
er medisinsk begrunnet, kunne bli lengre før den bedres. Helse Nord RHF har derfor 
valgt å fokusere på fristbrudd ved bruk av de ekstra midlene avsatt til fristbrudd og 
ventetider 
 
Det vises til informasjon i styresak 124-2012 om at Helse Nord RHF har under 
etablering et regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd og redusere ventetider. 
Prosjektet starter 19. november 2012. Direktørmøtet1

 
 er styringsgruppe for prosjektet.   

Forslag til bruk av de 33 mill kroner 
Tidsrom:

 

 Midlene foreslås anvendt i perioden fra dags dato til 1. april 2013. 
Begrensningen er satt, da adm. direktør har pålegg om å utrede sanksjonstiltak med 
virkning fra 1. juli 2013, om stimuleringstiltakene ikke har ønsket effekt. 

Beløp til eventuell utbetaling:

 

 Som vist i figur 1 nedenfor er det satt opp tre trinn på 
arbeidet mot å fjerne fristbrudd. Trinn 1 er satt til 1. januar 2013. De helseforetak som 
når målkravet (<7 %) innen fristen vil få overført et beløp i størrelsesorden 1,2 til 5 mill 
kroner, avhengig av helseforetakets størrelse. Tilsvarende gjelder for milepæl på <5 % 
og <3 %. Måletidspunktene vil bli registrert i henhold til data i vår SAS-portal. Dette da 
NPR-dataene kommer etterskuddsvis. 

Tabell 1. Tabellen viser tidspunkt for når fristbruddskravet for foretakene må være oppfylt 
og hvilket beløp som utløses til overføring fra RHFet. Beløp er i millioner kroner. 
Tidspunkter Fristbruddskrav HFIN HF HSYK NLSH UNN Totalt 
01.01.2013 <7% 1,2 1,2 2,6 5 10 
01.03.2013 <5% 1,2 1,2 2,6 5 10 
01.04.2013 <3% 1,2 1,2 2,6 5 10 

 
Restbeløp (3 mill kroner +) som ikke kommer til utbetaling beholdes til adm. direktørs 
disposisjon. 
 
Opplegget slik skissert ovenfor har fått tilslutning fra de adm. direktørene i 
helseforetakene i direktørmøte, den 15. november 2012. 
 
Vurdering 
Tiltaket følger opp forutsetningene fra styret for bruk av stimuleringsmidlene.  
Opplegget med økonomiske stimuleringsmidler vil sammen med det regionale 
prosjektet for å unngå fristbrudd/redusere ventetider samt øvrig innsats i 
helseforetakenes regi gi et samlet godt opplegg for å nå målet om å fjerne fristbrudd.   
 
 

                                                        
1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord 
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Konklusjon 
Styret anbefales å godkjenne opplegget med bruk av stimuleringsmidlene. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs opplegg for disponering av 33 mill. 
kroner for å nå nasjonale og regionale kvalitetskrav innen ventetider og fristbrudd. 
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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