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Styresak 17-2013 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten 

mellom de regionale helseforetakene 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn/sammendrag 
Denne saken fremmes med utgangspunkt i styresak 153-2011/5 Samarbeid innen 
eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene som ble behandlet av styret i 
Helse Nord RHF i styremøte, den 14. desember 2011. 
 
Styresaken ble lagt fram for å belyse hvordan eiendomsvirksomheten i 
spesialisthelsetjenesten kan bli mer effektiv gjennom å utnytte felles kunnskap på tvers 
av regionene. 
 
Gjennom FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive 
helsetjenester som er gjennomført som et samarbeid mellom regionene i samarbeid med 
Sintef Helse og Multiconsult er det påpekt behovet for nasjonale løsninger og samarbeid 
for å kunne drive eiendomsvirksomheten på en mest mulig effektiv måte. 
 
I styresaken konkluderte adm. direktør med følgende anbefaling: 
Ut i fra de fakta og utredninger som forefinnes, er det ønskelig med en bedre samordning 
og utnyttelse av kompetanse som er ervervet innen eiendomsvirksomheten i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
For å kunne starte et koordinert samarbeid mellom de regionale helseforetakene og for å 
kunne oppnå en best mulig ressursutnyttelse, foreslås at det opprettes en arbeidsgruppe 
fra de regionale helseforetakene som gis i oppgave å utrede hvordan de fremlagte 
resultater og innsamlede data gjennom FoU-prosjektet og andre fellesprosjekt best kan 
nyttiggjøres og rulles ut i alle regionene. Arbeidsgruppen skal også komme med 
anbefaling på hvordan allerede opprettede databaser best kan driftes, vedlikeholdes og 
gjøres tilgjengelige for samtlige helseforetak. 
 
Til oppdraget ligger også å belyse hva en koordinert oppfølging av FoU-prosjektets 
løsninger vil bety i kostnader, og anskueliggjøre hvilke økonomiske og kvalitative 
forbedringer som kan oppnås ved å ta i bruk nye metoder og verktøy. 
 
Det må også anvises hvordan datamengdene og erfaringene fra de store prosjektene som 
er gjennomført og gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten best ivaretas, lagres og 
overføres til nye prosjekt. 
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Arbeidsgruppen som ble opprettet av AD-møtet1

- å utrede hvordan de fremlagte resultater og innsamlede data gjennom FoU-
prosjektet og andre fellesprosjekt best kan nyttiggjøres og rulles ut i alle regionene.  

 ble gitt følgende mandat: 

- anbefale hvordan allerede opprettede databaser best kan driftes og vedlikeholdes, 
og gjøres tilgjengelige for samtlige helseforetak. 

- belyse hva en koordinert oppfølging av FoU-prosjektets løsninger vil bety i 
kostnader, og anskueliggjøre hvilke økonomiske og kvalitative forbedringer som kan 
oppnås ved å ta i bruk nye metoder og verktøy. 

- vise hvordan datamengdene og erfaringene fra de store prosjektene som er 
gjennomført og gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten best ivaretas, lagres 
og overføres til nye prosjekt. 

 
Likelydende saksfremstilling forelegges styrene i alle regionale helseforetak. 
 
Faktabeskrivelse 
Resultatet fra arbeidsgruppens arbeid foreligger i særskilt rapport. Arbeidsgruppen har 
gjennomgått alle pågående samarbeidsprosjekter/-områder og databaser, og også 
vurdert områder hvor det er hensiktsmessig å samarbeide. Sammendraget fra 
rapporten gjengis her: 
 
Rapporten er resultatet av et oppdrag gitt av det interregionale AD-møtet 24.11.2011, til 
en arbeidsgruppe bestående av de eiendomsansvarlige innenfor de regionale 
helseforetakene og representanter fra de konserntillitsvalgte. 
 
Rapporten beskriver i første del eiendomsvirksomheten innen de fire regionale 
helseforetakene slik den drives i dag. Dernest gir den en beskrivelse av de områder som 
mandatet omfatter. Dette gjelder FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk 
virkemiddel for effektive helsetjenester. 
 
I tillegg beskrives også prosjekter som det i dag er etablert arenaer hvor oppgaver løses og 
implementeres i fellesskap. Dette er  
 miljø- og klimaarbeidet, 
 landsverneplanen for helsesektoren  
 framskrivningsmodell for sammenhengen mellom behandlingsbehov, kapasitet og 

arealer i spesialisthelsetjenesten  
 prosesser og dokumentasjon i tidligfasen av sykehusprosjekter 
 energiområdet er beskrevet som et mulig fremtidig samarbeidsprosjekt 
 
Rapporten beskriver også de databaser som til dels er i bruk i dag, eller under utvikling. 
Dette gjelder databaser for  
• klassifisering av sykehusarealer 
• kostnader for sykehusbygging  
• tilstands- og tilpasningsdyktighetsanalyser 
• vernede bygg i forbindelse med landsverneplanarbeider 
• BIM, bygningsinformasjonsmodellering, 
• romdatabase 
                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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I kapitlet «videreføring av prosesserfaringer og erfaringsdata i større prosjekter» 
beskrives områder innenfor kompetanse, verktøy og organisering som egner seg for 
strukturell erfaringsoverføring mellom prosjekter og mellom foretak.  
Rapporten beskriver alternative måter for utrulling og implementering av resultater fra 
FoU-prosjektet, drifting av databaser og anvendelse av erfaring fra større 
utbyggingsprosjekter. 
 
Alternativene kan beskrives som måter å organisere arbeidet i fellesskap. Fem alternativer 
er beskrevet:  
1. Workshop 
2. Nettverk 
3. Enkeltprosjekter 
4. Forum (Permanent) 
5. Juridisk enhet 
 
Rapporten konkluderer med at det opprettes et felles interregionalt eiendomsforum i 
samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene. Dette alternativet ansees som godt 
egnet til å løse felles utfordringer innenfor eiendomsvirksomheten og ta i bruk de 
nyvinninger som i fellesskap er utarbeidet gjennom forskning (forskningsprosjektet). Dette 
er også en god måte å kunne etablere og drifte felles databaser, og nyttiggjøre seg data fra 
disse databasene. For utnyttelse av nyvunnet erfaring ved gjennomføring av store 
byggeprosjekter, og kunne ivareta medarbeidernes kompetanse, er et permanent 
eiendomsforum også vurdert som et godt virkemiddel. Dette var også det alternativet som 
oppnådde full tilslutning i arbeidsgruppen. 
 
Et slikt forum kan lett tilpasses behovet, og det kan opprettes med minimumsbemanning 
for så å opptrappes etter hvert og når erfaring vinnes. 
Forumet må ha en fast leder, som rapporterer til en styringsgruppe oppnevnt av de 
administrerende direktørene i fellesskap, og som vil være eierne av forumet.  
Det anbefales at minimum tre personer bør knyttes til forumet i startfasen. Kostnadene for 
dette og tilhørende kostnader, for eksempel innleie av rådgivningstjenester kan for 
oppstartsåret budsjetteres til 5 millioner kroner, eksklusiv eventuelle 
investeringskostnader. 
Det må opprettes en egen samarbeidsavtale mellom de fire regionale helseforetakene som 
regulerer mandat, styring, kostnadsfordeling, ressurstilførsel etc. Videre må det foreligge 
definert mandat og oppgavebeskrivelser for hvert enkelt oppdrag/område som forumet 
får ansvaret for. 
 
Innføringen av et slikt forum ansees å kunne gi større besparelser i 
eiendomsvirksomheten.  De enkleste gevinstene oppnås ved å bruke felles ressurser til 
samme oppgaver, altså en ren effektivisering av oppgaver som må utføres av alle 
regionene. Det er imidlertid på standardisering og metoder som det vil ligge størst 
innsparingspotensial. Erfarings- og kunnskapsoverføring som et slikt forum kan bistå med 
kan bidra til kompetanseutvikling og kan vise seg å gi store effektiviseringsgevinster også 
for kjernevirksomheten ved at byggene over tid optimaliseres og understøtter 
arbeidsprosesser på en god måte og at forvaltningen effektiviseres. 
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Innføringen av BIM vil være et meget godt hjelpemiddel for dette, både for selve 
eiendomsvirksomheten men også for kjernevirksomheten. Grunnen til dette er at BIM-
modellen er en avansert database hvor all informasjon kan lagres og brukes, blant annet 
til simulering av byggets logistikk og pasientflyt, hvor utformingens innvirkning på 
behandlingskapasitet i fremtiden kan utprøves og dokumenteres og visualiseres i en helt 
annen grad enn hva som er mulig med tradisjonell prosjektering. 
 
Dialog/forankring av saken med ansatte/brukerne  
Rapporten er utarbeidet av arbeidsgruppen. Denne består av de eiendomsansvarlige i 
de regionale helseforetakene samt to konserntillitsvalgte.  
 
Det har vært avholdt syv arbeidsmøter, samt at det har vært e-postutveksling om 
rapportens form/innhold. Underveis er det også trukket på interne og eksterne 
ressurser både fra de regionale helseforetakene og helseforetakene for øvrig. 
 
Det har vært avholdt et utvidet arbeidsmøte, hvor sentrale medarbeidere innen 
eiendomsområdet i alle regionene var invitert. Resultater fra arbeidsmøtet er 
bearbeidet videre og benyttet i den endelige rapporten. 
 
Rapporten har vært oversendt de regionale helseforetakene for uttalelse og forankring.  
Samtlige regioner har gitt kommentarer til rapporten, basert blant annet på uttalelser 
fra direktørene i helseforetakene (direktørmøtet). 
 
Samtlige regionale helseforetak gir sin tilslutning til at det opprettes et regionalt 
eiendomsforum, i tråd med rapportens forslag, og med eget budsjett. Det er gitt 
kommentarer som gir både føringer og begrensninger i et slikt forums mandat. I korthet 
går dette ut på følgende: 
 Helse Vest RHF mener at forumet bør ha som formål i første rekke å koordinere 

ivaretakelse av resultater og datamengder fra ulike nasjonale samarbeidsprosjekt og 
å understøtte de regionale helseforetakene/helseforetakene på eiendomsområdet 
gjennom standardisering, metodeutvikling og erfarings- og kompetanseoverføring. 
Etablert samarbeid innenfor kulturminnevern bør inngå som en del av forumet.  

 Helse Midt Norge HF (HM) anfører at det bør vurderes å utvide samarbeidet til å 
omfatte planlegging, prosjektering og gjennomføring av større/komplekse 
byggeoppgaver.  HM mener også det må vurderes nærmere om organiseringen av 
samarbeidet i et ”forum” gjør det tilstrekkelig operasjonelt eller om det er 
nødvendig/ønskelig å organisere samarbeidet som en juridisk enhet som bl.a. kan 
inngå avtaler med oppdragsgiverne - de regionale helseforetakene og 
helseforetakene, og leverandører av tjenester.   

 Helse Nord HF slutter seg til rapportens forslag, men med forbehold om at dette 
utvikles til eiendomsselskap. 

 Helse Sør-Øst RHF har ingen tilføyelser til rapportens innhold. 
 
For at helseforetakene skal ha en mulighet til påvirkning av forumets arbeid, bør det 
etableres en styringsgruppe som i tillegg til RHF-enes representanter også består av 
representanter fra helseforetakene, for eksempel en fra hver region, eventuelt to fra 
Helse Sør-Øst.  I tillegg bør de konserntillitsvalgte delta med to representanter på vegne 
av de fire regionene.  
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Medbestemmelse 
Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene ble drøftet 
med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. februar 
2013 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar saken om etablering av regionalt eiendomsforum til orientering. 

 
2. Partene er enige om at et interregionalt eiendomsforum er den beste tilnærmingen til 

organisering av eiendomssamarbeid. 
 
Konklusjon 
Ut i fra anbefalinger i arbeidsgruppens rapport, og de kommentarer som de regionale 
helseforetakene har gitt til denne, synes det som det er tilslutning til å starte opp med et 
slikt eiendomsforum. De innspill som er gitt i kommentarene bør reflekteres inn i 
forumets mandat, og det må sørges for at helseforetakene gis anledning til å komme 
med innspill i utformingen. 
 
AD-møte, den 17. desember 2012 ble de adm. direktører i de regionale helseforetakene 
enige om å anbefale følgende: 
• Det opprettes et eget interregionalt eiendomsforum i tråd med forslaget i 

arbeidsgruppas rapport og dette saksfremlegget, med følgende justeringer: 
sekretariatet skal bestå av 2+1 personer, der den ene er vedkommende som arbeider 
med Landsverneplan for Helse. 

• Eventuell utvidelse av arbeidsgruppen skal baseres på resultat av arbeidet, samt 
reduksjon i kostnader for eiendomsområdet. 

• Som første års budsjett godkjennes tre millioner kroner.   
• Fordelingene av kostnadene skjer etter godkjent fordelingsnøkkel. 
• Sekretariatet rapporterer til en styringsgruppe bestående av eiendomsansvarlige i de 

regionale helseforetakene samt representanter fra et (to) helseforetak i hver region og 
to konserntillitsvalgte som felles representanter for alle regionene. Styringsgruppa 
rapporterer til AD-møtet halvårlig og ved forslag om større beslutninger. 
Styringsgruppens leder utpekes av AD-møtet. 

• Det utarbeides mandat og årlig virksomhetsplan for arbeidet i forumet. 
• Det forutsettes nødvendig forankring i de regionale helseforetaksstyrene. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Den foreslåtte etableringen av et interregionalt eiendomsforum bidrar til økt trygghet 
for bedre ressursutnyttelse nasjonalt.  
 
Adm. direktørs anbefalinger 
Denne styresaken som omhandler interregionalt samarbeid innen eiendom, legges frem 
for styret som en oppfølging av styresak 153-2011/5. 
 
Adm. direktør anbefaler at det etableres et interregionalt eiendomsforum, i tråd med 
konklusjonene i denne styresaken og som anbefalt av de adm. direktørene i de regionale 
helseforetakene. 
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Forumet har som hovedmål å effektivisere og profesjonalisere eiendomsvirksomheten 
gjennom erfaringsoverføring, standardisering og kompetanseheving, samt bruk av felles 
databaser og erfaringsdata. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at det etableres et interregionalt eiendomsforum, 
i tråd med konklusjonene i denne styresaken og som anbefalt de adm. direktørene i de 
regionale helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Rapport Samarbeid innen eiendomsvirksomheten ved de regionale 

helseforetakene – utredning fra en interregional arbeidsgruppe 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erling Bang m. fl., 75 51 29 00  Bodø, 20.2.2013 
 

Styresak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter januar 2013 på ventetider, 
fristbrudd, aktivitet økonomi, bemanning og sykefravær. 
 
Virksomhetsrapporteringen er for januar 2013 noe redusert. Fullstendig rapport inkludert aktivitetstall pr. 
februar 2013 legges frem for styret i Helse Nord RHF i styremøtet, den 21.mars 2013. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
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 
I ventelistestatistikk fra Helsedirektoratet avdeling Norsk Pasientregister rapporteres 
det ved utgangen av januar 2013 en gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 
81 dager mot 82 dager samme periode i fjor. I de offisielle NPR-tallene er fristbrudd 
redusert fra 18 % i januar 2012 til 8 % i januar 2013. 
 
Ventetider for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er fra januar 2012 til januar 
2013 redusert fra 66 dager til 57 dager. Pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er 
økt fra 97 til 102 dager i samme periode. 
  
Aktivitet 
Fullstendig rapport inkludert aktivitetstall pr. februar 2013 legges frem for styret i 
Helse Nord RHF i styremøtet, den 21.mars 2013. 
 
Økonomi 
Helse Nord har for januar 2013 et resultat på 45,6 mill kroner og et positivt 
budsjettavvik på 10 mill kroner.   
 
Herav utgjør: 
Driftsinntekter + 3,3 mill kroner 
Kjøp av offentlige og private helsetjenester  +2,8 mill kroner 
Varekostnader - 3,4 mill kroner 
Lønnskostnader og innleie -1,5 mill kroner 
Avskrivinger/Andre driftskostnader    +7,1 mill kroner 

Totalt avvik ordinært resultat      + 10,0 mill kroner 
Finansresultat  +1,5 mill kroner 
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Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i januar 2013 og budsjett 2013. 
 
 Bemanning 
Månedsverk for perioden januar 2013 eksklusive Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) er 6 493, som tilsvarer en økning i bemanningen på 85 månedsverk 
sammenlignet med januar i fjor. Månedsverktallene for UNN er fortsatt under 
kvalitetssikring.  
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Helgelandssykehuset HF.  
 
Adm. direktør vil legge 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. 1-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp med hensyn til 

bemanningsutviklingen. 
 
 
Bodø, den 20. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 1-2013  
 
 
 
 

Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

januar januar januar hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 0,2 0,4 -0,2 -3,2 5,0
Nordlandssykehuset HF 1,7 1,8 -0,1 -6,4 22,0
UNN HF 2,6 3,4 -0,8 -12,5 41,0
Helse Finnmark HF 1,8 0,4 1,4 0,5 5,0
Sykehusapotek Nord HF -0,2 0,0 -0,2 -0,8 0,0
Helse Nord IKT -0,9 -1,0 0,1 0,2 0,0
Helse Nord RHF 40,4 30,5 9,9 26,3 377,0
SUM Helse Nord 45,6 35,7 10,0 4,2 450,0
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Dette er en noe redusert virksomhetsrapport for januar 2013. 
 
Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet.   

Kvalitet  
Oppdragsdokumentet 2013 for Helse Nord krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65 
dager, og at fristbrudd ikke skal forekomme.  
    
Ventetid 
I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten for januar 2013 fra NPR rapporteres det om 
en gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 81 dager mot 82 dager samme periode i 
fjor.  
 

 
Figur: Gjennomsnittlig ventetid hittil i år per sektor. Kilde: NPR 
  
Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 83 dager og psykisk helsevern for 
voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og 
unge ligger fortsatt vesentlig over kravet på 30 dager, med et gjennomsnitt hittil i år på 77 
dager.   

 
Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2012 til 
januar 2013. Kilde: NPR 
 

Sektor jan.12 jan.13
Somatikk 83 83
VOP 61 58
BUP 67 63
RUS 92 77
Total 82 81
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Figur: Ventetid for pasienter med rett til prioritert helsehjelp og pasienter uten rett til prioritert helsehjelp. 
Kilde Helse Nord Styringsportal. 
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i 
januar 2013 på 57 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en 
gjennomsnittlig ventetid i januar på 102 dager. Det er iverksatt ulike tiltak i Helse Nord, og 
ett av dem beskrives nærmere i fristbruddkapitlet. 
 
 Fristbrudd 

 
Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011 januar 2013. Kilde: Norsk pasientregister (NPR). 
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Tabell: Antall fristbrudd og andel fristbrudd januar 2013 per foretak og totalt i Helse Nord 
 
Andel fristbrudd er på 8 % i januar 2013 mot 18 % i januar 2012. Antall fristbrudd i januar 
2013 er redusert med over 61 % sammenlignet med samme periode i fjor.   
 
I styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer vedtok styret i Helse 
Nord RHF følgende i punkt 5: Styret setter av 33 mill kroner for å stimulere helseforetakene 
til å nå nasjonale og regionale kvalitetskrav, spesielt med fokus på ventetider og 
fristbrudd.(…) 
 
Det vises videre til styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, 
oppfølging av styresak 101-2012 og styresak 141-2012 Ventetider og fristbrudd, opplegg for 
honorering av helseforetak som når kravene – oppfølging av styresak 115-2012. 
 
Per 1.januar 2013 oppnådde Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset 
HF kravene for å få utløst overføring fra Helse Nord RHF. 
 

 
Tabell: Tabellen viser tidspunkt for når fristbruddskravet for foretakene må være oppfylt og hvilket beløp som 
utløses til overføring fra RHF-et (mill kr). 
 
Det er etablert et regionalt prosjekt ”Fristbruddprosjektet”, som startet høsten 2012.   
 
Prosjektets hovedmål er å bidra til at fristbrudd ikke forekommer i Helse Nord. Dette 
gjennom tiltak som i hovedsak omhandler tydelig informasjon, lederoppfølging, justering av 
eksisterende og utarbeidelse av nye rutiner for oppfølging av ventelistene og oversikt over 
nært forestående fristbrudd.  
 
Prosjektet skal etablere hyppig og tydelig lederoppfølging, samt forbedre rutiner for daglig 
oppfølging av henvisninger, for å sikre kort ventetid og god oversikt over nært forestående 
fristbrudd. Der helseforetaket ikke kan sikre behandling innen frist, skal helseforetaket sikre 
at fristen oppfylles ved annet helseforetak, privat institusjon eller av avtalespesialister. 
Trenden går i ønsket retning. 

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

HF HF 108 14 %
UNN HF 130 6 %
NLSH HF 140 7 %
HLSH HF 70 7 %
Totalt 455 8 %

HF

Ordinært avviklede

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 
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Aktivitet 
I styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at 
både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold til 
dag- og poliklinisk behandling. 
 
Den somatiske virksomheten planlegges videreført om lag på nivå med 2012. Innen psykisk 
helse planlegges det med reduksjon av innleggelser og økt poliklinisk behandling, og kravet 
til vridning av aktivitet er fulgt opp. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 
planlegges det med innleggelser om lag på samme nivå som 2012, og økt poliklinisk 
behandling.  
 
Somatikk  
Tall for somatisk aktivitet for januar 2013 foreligger ikke pr. dags dato, og vil bli rapportert i 
virksomhetsrapport for februar 2013. 
 
Psykisk helsevern og rus 

 
Tabell: Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk januar 2013, plan og 
samme periode i fjor. 
 
Plantall for 2013 for Helgelandssykehuset HF foreligger ikke pr. januar 2013.  Det er lavere 
aktivitet på alle områder sammenlignet med januar 2012.  Fullstendig rapport inkludert 
aktivitetstall pr. februar 2013 legges frem for styret 21.mars 2013. 
 
 
  

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2013 Plan 2013 Avvik 

Resultat 
2012

Antall utskrivninger PHV 522 554 -32 757
Antall liggedøgn PHV 9 280 9 216 64 15 986
Antall dagopphold PHV 513 278 235 1 744
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 11 212 9 011 2 201 16 268
Antall utskrivninger BUP 19 33 -14 496
Antall liggedøgn BUP 962 614 348 1 485
Antall dagopphold BUP 17 0 17 3 214
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 6 691 5 779 912 14 063
Antall utskrivninger Rusomsorg 87 69 18 94
Antall liggedøgn Rusomsorg 2 650 2 273 377 2 884
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 1 232 1 209 23 1 351

Jan
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Økonomi 
 
Resultat for januar 2013  
Helse Nord har for januar 2013 et resultat på 45,6 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 
10 mill kroner.   
  

 
Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.  
 
Inntekter er hittil i år til sammen 3,3 mill kroner over budsjett (0,3 %) og driftskostnadene 5,2 
mill kroner over budsjett (0,4 %). Sammenliknet med samme periode i 2012 er 
driftsinntektene 69,1 mill kroner høyere (5,9 %) og driftskostnadene 28,7 mill kroner høyere 
(2,4 %).  
 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i januar 2013 og budsjett 2013. 
  
Helseforetakene i Helse Nord har for januar et regnskap som i stort er på budsjett.  
Regnskapene i årets første par måneder er i stor grad basert på estimater og tidsavgrensninger 
som innebærer at resultatene er beheftet med noe usikkerhet.   
 
Helgelandssykehuset HF har for januar 2013 et regnskap som er omtrent på budsjett, og de 
marginale avvikene skyldes lavere ISF-inntekter enn budsjettert.  
 
  

Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik

januar hittil i år (kr) hittil i år (%)

Driftsinntekter 3,3 0,3 %
Kjøp av helsetjenester 2,8 -2,2 %
Varekostnader -3,4 3,0 %
Lønn & innleie -1,5 0,2 %
Av- og nedskrivninger 1,3 -2,6 %
Andre driftskostnader 5,8 -2,9 %
Finansposter 1,5 38,0 %
Totalt 10,0 27,9 %

Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

januar januar januar hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 0,2 0,4 -0,2 -3,2 5,0
Nordlandssykehuset HF 1,7 1,8 -0,1 -6,4 22,0
UNN HF 2,6 3,4 -0,8 -12,5 41,0
Helse Finnmark HF 1,8 0,4 1,4 0,5 5,0
Sykehusapotek Nord HF -0,2 0,0 -0,2 -0,8 0,0
Helse Nord IKT -0,9 -1,0 0,1 0,2 0,0
Helse Nord RHF 40,4 30,5 9,9 26,3 377,0
SUM Helse Nord 45,6 35,7 10,0 4,2 450,0

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 18



 
 

Nordlandssykehuset HF har et resultat på budsjett for januar 2013. Som en følge av det økte 
negative budsjettavviket for 2012, har Nordlandssykehuset HF forverret sine 
omstillingsutfordringer med omtrent 27 mill kroner utover de allerede definerte utfordringene 
på 111 mill kroner.  
 
Budsjettavviket i januar 2013 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF skyldes i all 
hovedsak overforbruk av lønnskostnader, overtid og ekstrahjelp og innleie.  
 
Helse Finnmark HF har et positivt budsjettavvik som i hovedsak skyldes lavere 
lønnskostnader og høyere refusjoner en plan.   
 
Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT har en prognose med et resultat i balanse. 
Økonomien følges tett og tiltak iverksettes ved behov.  
 
Helse Nord RHF har i januar 2013 en prognose på 387 mill kroner. Dette er en økning på 10 
mill kroner i forhold til budsjett.  Dette skyldes forventning om besparelse på radiologi, 
dersom forbruket i 2013 er i tråd med høsten 2012.   
  
Gjennomføring av tiltak  
 Det vises til styresak 6-2013 Budsjett 2013 – konsolidert. 
 
Alle helseforetakene har budsjettert i tråd med vedtatte resultatkrav for 2013-2016. 
Helseforetakene har en samlet omstillingsutfordring i 2013 på om lag 230 mill kroner. Etter at 
gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak er vurdert, er forventet økonomisk 
effekt beregnet til ca 230 mill kroner.   
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2013 til å ha 
moderat gjennomføringsrisiko.   
 
Risiko for ikke å nå resultatkrav fra eier (balanse) vurderes som lav.  
 
Adm. direktør vurderer risikoen i helseforetakenes omstillingsplaner til å være lav ved Helse 
Finnmark HF, moderat ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og moderat til stor 
ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Helgelandssykehuset HF.  
 
Oppfølging av økonomiske resultatkrav og risikoreduksjon er sentralt i adm. direktørs 
løpende oppfølging av helseforetakene og Helse Nord IKT.  
 
Ingen av helseforetakenes omstillingsplaner er i konflikt med helsefaglige krav og føringer i 
oppdragsdokumentet. Gjennomføring av omstillingsplanene vil bli fulgt opp i 
styringsdialogen.  
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Tabell: Budsjettert omstilling for 2013 fordelt pr. HF.   
 
De viktigste tiltakene i omstillingsprogrammet er: 
• Reduksjon senger somatikk, PHV og TSB (alle)    35 mill kroner 
• Reduksjon årsverk (HLSH)      25 mill kroner 
• Aktivitetsstyrt bemanning (alle)      21 mill kroner 
• Sommerstenging av klinikker (UNN, HLSH, NLSH)   15 mill kroner (+) 
• Omstilling psykiatri og rus (UNN)    10 mill kroner 
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet for januar 2013 
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på ca 50 mill kroner i foretaksgruppen i januar 2013. 
Foreløpig regnskap viser ubenyttede rammer på ca 450 mill kroner ved inngangen av året. 
Likviditetsbudsjettet legger foreløpig til grunn et estimat på 300 mill kroner i ubrukte 
investeringsrammer ved utgangen av 2013.  

 
Tabell: Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 1-2013. Kilde: ØBAK pr. januar 2013 
 
Prognose likviditet 
Likviditetsbeholdningen er omlag 110 mill kroner lavere enn estimert ved utgangen av januar 
2013. Dette har delvis sammenheng med at fakturamengden øker mot slutten av året (med 
forfall i slutten av januar).  
 
Foretaksgruppen hadde i sum om lag 1,2 mrd kroner i kontantbeholdning ved inngangen av 
året. Forutsatt gjennomføring av budsjettopplegget for 2013 vil beholdningen være i overkant 
av 800 mill kroner ved årets slutt.  

Helse 
Finnmark UNN NLSH Helgeland Apotek Sum

Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2013+ evt uløst omstilling) -2,3 67,3 111,0 52,7 3,6 232,3

Løst ved tiltak (tiltakene vektet etter HN  modell for risikovurdering): 
0 - Ingen risiko 0,0 20,5 31,3 4,6 56,4
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1,4 0,0 31,3 36,0 3,6 72,3
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 15,5 31,8 11,9 1,3 60,5
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 8,4 15,0 11,9 5,9 41,2
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,2 0,0 2,9 0,0 3,1
Sum tiltak 25,5 67,3 89,3 47,7 3,6 233,4

Uløst omstillingsbehov 27,8 0,0 -21,7 -5,0 0,0 1,1

Budsjett 2013 omstillingsutfordring (mill kr) 
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Det ligger foreløpig til grunn at pensjonspremie (innbetaling til KLP/Statens pensjonskasse) 
tilsvarer pensjonskostnad i 2013.   
 

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

 
Tabell: Endring månedsverk eksl. UNN HF januar 2013 versus 2012 
 
Fra og med januar 2013 presenteres månedsverkene periodisert, det vil si at variable 
månedsverk som utbetales etterskuddsvis nå er periodisert til måneden før, for å få et bedre 
bilde av når arbeidsinnsatsen er utført. Variable månedsverk utbetalt i februar vises nå 
sammen med faste månedsverk for januar osv. 
  
Da månedsverktallene for UNN fortsatt er under kvalitetssikring, presenteres ikke utvikling 
her. I tabellen under vises beregnete månedsverk for januar 2013, ikke periodisert, da data for 
februar 2013 fortsatt mangler. 
 

 
Tabell: Månedsverk UNN HF januar 2013(se kommentar over) 
 
Månedsverk for perioden januar 2013 eksklusive UNN er 6.493, som tilsvarer en økning i 
bemanningen på 85 månedsverk sammenlignet med januar i fjor. Månedsverksutviklingen 
viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF. Dog har 
Helgelandssykehuset HF budsjettert med en reduksjon tilsvarende ca. 20 årsverk det siste 
året. 
 
Vi viser til muntlig orientering i styremøte 31. oktober 2012 for årsaker til endring i 
bemanning pr. helseforetak.  
 
Kostnader knyttet til innleie er 167.000 kroner høyere enn budsjettert for januar 2013. 
 

Foretak HELSE NORD RHF                SYKEHUSAPOTEKET
Stillingsgruppe HLSH HELSE FINNMARK                HELSE NORD IKT                OG SKDE NLSH NORD HF Totalt
Adm og ledelse -10 -18 43 7 14 1 36
Ambulansepersonell 15 14 0 0 -7 0 21
Apotekstillinger -2 0 0 0 0 3 1
Diagnostisk personell 8 -1 0 0 8 0 14
Drifts/teknisk personell -6 -6 -2 0 36 0 22
Forskning 0 1 0 0 -1 -1 -2
Helsefagarbeider/hjelpepleier -9 -7 0 0 -8 0 -24
Leger -4 -13 0 0 5 0 -12
Pasientrettede stillinger 10 10 -2 0 -18 0 0
Psykologer 2 9 0 0 -7 0 4
Sykepleiere -6 15 0 0 15 0 24
Totalt -2 3 39 7 36 2 85

Foretak
Stillingsgruppe UNN
Adm og ledelse 995
Ambulansepersonell 325
Diagnostisk personell 364
Drifts/teknisk personell 430
Forskning 51
Helsefagarbeider/hjelpepleier 307
Leger 782
Pasientrettede stillinger 795
Psykologer 134
Sykepleiere 1698
Totalt 5880
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Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 1,4 mill kroner høyere enn budsjett for januar 
2013. Herav vises en nedgang i fastlønn tilsvarende 1 %. Pensjonskostnader er i henhold til 
budsjett. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. 
 
Sykefravær* 
 
*Overgangsperiode 
UNN og Sykehusapotek Nord HF tok i bruk Bluegarden lønn og personal fra og med oktober 
2012. I overgangen til nytt system er fravær blitt registrert i to systemer. For beregning av 
sykefraværet i Bluegardens løsning pågår nå utvikling/kvalitetssikring av oppsettet i 
Bluegarden og Helse Nords styringsportal. 
 
Sykefraværstallene i denne rapporten er derfor eksklusiv UNN og SN. 
 

 
Tabell: Akkumulert sykefravær januar - desember henholdsvis 2011 og 2012 
 

 
Tabell: Endring i akkumulert sykefraværet januar - desember 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. 
 
Akkumulert sykefravær i Helse Nord for januar til desember 2012 viser samme nivå som i 
fjor.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går ned med 0,1 % sammenlignet med samme periode i fjor.  

 
 
 
 
 

  

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

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

Jan - des 2011 Jan - des 2012

Totalt Over Under Under
Sykefravær 56 dager 56 dager 16 dager

Helgelandssykehuset HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nordlandssykehuset HF 0,0 % -0,2 % 0,2 % 0,1 %
Helse Finnmark HF 0,1 % 0,5 % -0,4 % -0,1 %
Helse Nord IKT 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,0 %
Helse Nord RHF -1,1 % -1,2 % 0,1 % 0,1 %
Sum Helse Nord 0,0 % -0,1 % 0,1 % 0,0 %

Endring
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Vedlegg 
Resultatutvikling januar 2012 

 
Tabell: Resultat januar 2013 og sammenlignet med endring fra januar 2012 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2012

Endring i 
%

Basisramme 936 151 934 928 1 223 0 % 936 151 934 928 1 223 0 % 47 487 5 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 133 675 137 232 -3 556 -3 % 133 675 137 232 -3 556 -3 % 4 085 3 %
ISF kommunal medfinansiering 42 221 43 423 -1 202 -3 % 42 221 43 423 -1 202 -3 % -1 743 -4 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 175 896 180 654 -4 758 -3 % 175 896 180 654 -4 758 -3 % 2 342 1 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 11 499 11 365 133 1 % 11 499 11 365 133 1 % 2 124 23 %
Gjestepasienter 4 387 3 634 753 21 % 4 387 3 634 753 21 % 1 127 35 %
Polikliniske inntekter 30 282 26 482 3 800 14 % 30 282 26 482 3 800 14 % 4 552 18 %
Utskrivningsklare pasienter 1 158 1 929 -771 -40 % 1 158 1 929 -771 -40 % -925 -44 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6 279 5 301 979 18 % 6 279 5 301 979 18 % -933 -13 %
Andre øremerkede tilskudd 21 183 17 955 3 229 18 % 21 183 17 955 3 229 18 % 7 607 56 %
Andre driftsinntekter 56 783 58 043 -1 260 -2 % 56 783 58 043 -1 260 -2 % 3 373 6 %
Sum driftsinntek ter 1 243 618 1 240 292 3 326 0 % 1 243 618 1 240 292 3 326 0 % 69 097 5,9 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 69 837 68 200 1 637 2 % 69 837 68 200 1 637 2 % 3 164 5 %
Kjøp av private helsetjenester 58 252 62 737 -4 486 -7 % 58 252 62 737 -4 486 -7 % 7 778 15 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 116 266 112 873 3 392 3 % 116 266 112 873 3 392 3 % -3 520 -3 %
Innleid arbeidskraft 5 183 5 016 167 3 % 5 183 5 016 167 3 % -52 -1 %
Fast lønn 541 716 547 285 -5 568 -1 % 541 716 547 285 -5 568 -1 % 3 748 1 %
Overtid og ekstrahjelp 35 283 19 818 15 465 78 % 35 283 19 818 15 465 78 % 1 272 4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 121 507 121 459 48 0 % 121 507 121 459 48 0 % 4 790 4 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -36 713 -29 715 -6 998 24 % -36 713 -29 715 -6 998 24 % -6 944 23 %
Annen lønn 46 761 48 419 -1 658 -3 % 46 761 48 419 -1 658 -3 % 1 554 3 %
Avskrivninger 49 246 50 579 -1 333 -3 % 49 246 50 579 -1 333 -3 % 541 1 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Andre driftskostnader 195 940 201 789 -5 850 -3 % 195 940 201 789 -5 850 -3 % 16 390 9 %
Sum driftskostnader 1 203 277 1 208 460 -5 183 0 % 1 203 277 1 208 460 -5 183 0 % 28 720 2,4 %
Driftsresultat 40 341 31 832 8 509 27 % 40 341 31 832 8 509 27 % 40 377 1751 %
Finansinntekter 6 511 4 843 1 668 34 % 6 511 4 843 1 668 34 % 3 025 87 %
Finanskostnader 1 219 1 008 210 21 % 1 219 1 008 210 21 % -348 -22 %
Finansresultat 5 292 3 835 1 457 38 % 5 292 3 835 1 457 38 % 3 372 176 %
Ordinært resultat 45 633 35 666 9 967 28 % 45 633 35 666 9 967 28 % 43 749 1035 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
(Års)resultat 45 633 35 666 9 967 28 % 45 633 35 666 9 967 28 % 43 749 1035 %
Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % -15 589 -100 %
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 45 633 35 666 9 967 28 % 45 633 35 666 9 967 28 % 28 160 142 %

Januar Akkumulert per Januar Akkumulert per Januar
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trond M. Elsbak, 75 51 29 00  Bodø, 20.2.2013 
 

Styresak 19-2013 Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, 

oppfølging av styresak 7-2013/2 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
I styremøte i Helse Nord RHF, den 6. februar 2013 behandlet styret styresak 7-2013/2 
Informasjon fra adm. direktør til styret, strekpunkt 9 ad. ambulansetjenesten i 
foretaksgruppen. Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende: Styret ber adm. direktør om å 
legge frem en skriftlig redegjørelse til neste styremøte, med spesielt fokus på påstandene 
om brudd på retningslinjer og ev. behov for justering av retningslinjene i henhold til 
gjeldende forskrift. 
 
Formålet med denne saken er å fastslå hvorvidt Helse Nords retningslinjer til forskrift 
Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus er i samsvar med Stortingets 
behandling av Akuttmeldingen (2001) og forskriften Forskrift om krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (FOR-2005-03-18 nr 252 av 2005). 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF ferdigstilte primo juli 2005 arbeidet med å etablere en retningslinje til 
forskriften Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  Forskriften ble kunngjort 
29. mars 2005 med ikrafttredelse 1. april 2005. 
 
Forskriften var ikke konkret på noen områder slik at det var behov for å lage en 
retningslinje som grunnlag for en felles tolkning/forståelse i Helse Nord.  Dette arbeidet 
ble gjort i samarbeid med fagmiljøene i helseforetakene og representant fra Statens 
Helsetilsyn.   
 
Etter høringsrunden i helseforetakene ble forslaget til retningslinjer drøftet med de 
konserntillitsvalgte i henhold til. hovedavtalen 30. juni 2005. De konserntillitsvalgte 
hadde følgende felles protokolltilførsel: De konserntillitsvalgte forutsetter at nye 
retningslinjer til ny forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” ikke gir 
til resultat at bedre ordninger (dimensjonering, tilstedevakt, etc.) bygges ned, men 
videreutvikles og bedres. 
 
Helse Nord RHF sendte 13. juli 2005 brev til helseforetakene om retningslinjen etter 
drøftingen med tillitsvalgte, og det ble gitt en orientering i direktørmøtet 7. juli 2005. 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 25



 

De endelige retningslinjer ble besluttet og kommunisert ut i eget brev til alle 
helseforetakene 9. september 2005.  Retningslinjen inngår som premiss i styresak 60-
2006 Økonomiske rammer – tilpasninger i aktivitet og bemanning som ble behandlet av 
styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 6. september 2006. 
 
Bestillerdokumentet 2006, pkt 2.4.8 stiller krav til helseforetakene om implementering 
av Helse Nord RHFs retningslinje til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus. Retningslinjen inngikk i påfølgende foretaksmøter med helseforetakene, den 7. 
september 2006 (Nordlandssykehuset HF foretaksmøtesak 24-2006, vedtakets punkt 
5). 
 
Vurdering 
Vedlagt følger en tabellarisk oversikt over sentrale forskriftsområder – sammenligning 
mellom forskrift, retningslinje og NOU/Stortingsmelding. Det foreligger ikke noen 
feil/svikt i Helse Nords retningslinje som skulle tilsi behov for justering på nåværende 
tidspunkt. Den har ikke på noen områder en strengere fortolkning enn det som 
forskriften legger opp til. 
 
Hvordan går utviklingen? Hva kan forventes av fremtidige krav til ambulansetjeneste? 
Ambulansetjenesten er ennå relativt ung som helsetjeneste.  Det har vært en rask og 
positiv utvikling på mange områder, ikke minst på kompetansesiden.  Helsetilsynets 
vurdering av foresvarlighet eller ”god praksis” har endret seg i takt med 
kvalitetsutviklingen. Det må forventes at kravene til tjenesten blir noe skjerpet/mer 
konkretisert i fremtiden. 
 
I forbindelse med Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) arbeid med Nasjonal helse- 
og omsorgsplan definerte departementet bl.a. følgende mål for perioden 2011-2015: 
• Befolkningen skal være trygge på at de får akutt hjelp, når de trenger det. 
• Nødmeldetjenesten og ambulansetjenesten skal ha god kompetanse og rask respons, 

og tilbudet skal være likeverdig i hele landet. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe som har avgitt rapport i 
mars 2009: En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på 
AMK-sentralene og ambulansetjenesten. 
 
Vedrørende ”Responstider og Utrykningstid” er anbefalingen slik: 
• Nasjonale måleparametere for datasamling angående responstider må etableres, 

inntil slikt er på plass, er det ikke riktig å forskriftsfeste responstidskrav. 
• Nasjonale krav til responstid bør utredes ytterligere. Innen 2015 bør det være klart 

om det skal være differensierte responstidskrav i helseregionene sett ut ifra 
demografi og geografi. 

• Innen 2015 bør det være godt nok grunnlag for at responstidskrav kan innføres. 
• Responstidskrav fra 2015 må ses i sammenheng med primærhelsetjenestens 

ressurser, organisering og mulighet til å iverksette legeutrykninger og First 
Responder organisering. 

 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 26



 

Vedrørende ”Tilstedevakt eller hjemmevakt” (pkt. 8.10.1) anbefaler flertallet
• I den grad unntak fra krav om tilstedevakt godkjennes, må begge forutsetninger for 

unntak i § 17 være tilstede. 

: 

• Hjemmevakt er en type vaktordning som bør avvikles i sin helhet innen 2015 
grunnet overnevnte begrunnelser. 

 
Arbeidsgruppens mindretall
• Arbeidsgruppens mindretall bestående av Bjørn Jamtli (Helsetilsynet), Arne 

Lindstad (Helsedirektoratet) og Nils Jul Lindheim (Helse Sør-Øst RHF) kan ikke 
støtte anbefalingen om at hjemmevakt bør avikles i sin helhet innen 2015. For 
ambulansestasjon med lite befolkningsgrunnlag og få oppdrag kan hjemmevakt 
være en faktor som medvirket til at ambulansedriften kan opprettholdes. 
Mindretallet er imidlertid av den oppfatningen at hjemmevakt er en type 
vaktordning som i størst mulig grad bør unngås. Kun unntaksmessig bør det gis 
dispensasjon fra forskriften og da må begge forutsetninger for unntak i § 17 være til 
stede. 

 anbefaler (pkt. 8.10.2): 

 
Disse vurderingene/anbefalingene fra HODs arbeidsgruppe gir signaler om fremtidig 
retning for ambulansetjenesten og vil være innspill til revisjonen av forskriften Krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.    
 
Helsedirektoratet har levert forslag til HOD på revidert forskrift for en tid tilbake. HOD 
har forskriften under arbeid og planlegger en høringsrunde i løpet av dette året.    
 
Konklusjon 
Helse Nords retningslinjer er en forsiktig tolkning av forskriftens handlingsrom på noen 
områder og har ikke krav som er strengere enn forskriftens ordlyd, Stortingets vedtak i 
St.meld. nr. 43 (1999-2000) Akuttmeldingen eller Helsetilsynets 
forsvarlighetsvurderinger i 2005. 
 
Helse Nords retningslinjer til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
har ikke på noen områder en strengere fortolkning enn forskriftens ordlyd eller 
fagmyndigheters vurdering av forsvarlighet. 
 
I forhold til minimumskrav er det ikke behov for justering av retningslinjen, før det 
foreligger en ny/revidert utgave av forskriften eller evt. tolkningsendring fra 
overordnet myndighet. Det pågår nå arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med 
revisjon av forskriften. Det forventes at denne sendes ut på høring i løpet av 2013.  
 
Retningslinjene bør vurderes på nytt, når det foreligger en revidert forskrift eller 
eventuelle nye myndighetstolkninger 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:   
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ambulansetjenesten og Helse Nords 
retningslinjer til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus til 
orientering. 
 
 
Bodø, den 20. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Tabellarisk oversikt/sammenligning føringer/krav til ambulanse 
 
Utrykte vedlegg:  NOU 1998:9 ”Hvis det haster” 
   St.meld. nr 43 ”Akuttmeldingen” 
   Innstilling S. nr. 300 (til Akuttmeldingen) 
   Forskrift FOR-2005-03-18-252, ”Krav til akuttmedisinske  …” 
   Helse Nords retningslinjer til ovennevnte forskrift 
   Brev til helseforetakene datert 09.09.2005 vedlagt retningslinjene 
   Styresak 60-2006 Økonomiske rammer – tilpasninger i aktivitet og  

bemanning 
Bestillerdokument (oppdragsdokument) 2006 
Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015 

   Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og  
   omsorgsdepartementet mars 2009 – ”En helhetlig gjennomgang av  
   de prehospitale tj. ……” 
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Tiltak NOU anbefaling HOD anbefaling Stortingets 
behandling 

Forskrift HN retningslinje Avvik 

Benevning 1998:9 St.meld. nr 43 Innst. S nr. 300 FOR 2005-03-18 nr 
252 

Til forskrift Forskrift – HN 
retningsl. 

År/dato 1998 2000 2001 18.03.2005 07.07.2005 og kommentarer 

Bemanning 

Alle 
ambulansebiler 
skal normalt være 
bemannet med 
minst 2 personer. 

Stille krav i form 
av forskrift om at 
ambulansebiler 
som hovedregel 
må være 
tomannsbetjente. 

Tilsluttet. Ambulansebiler og 
–båter som utfører 
oppdrag skal være 
betjent av minst to 
helsepersonell. 

Utvetydig, ikke omfattet 
av retningslinjen. 

Ingen avvik 

Kompetanse 

Minst en av 
mannskapet skal 
ha fagutdanning/ 
fagbrev. 

Stille krav i form 
av forskrift om at 
minst en av 
amb.personellet 
pr bil skal nivå 
fagbrev, nr 2 bør 
ha kompetanse på 
nivå med NOU 
76:2. 

Tilsluttet §17 
- minst en med 

autorisasjon eller 
lisens som 
ambulansearbeide
r 

- øvrige helseper. 
må dokum. annen 
relevant 
akuttmedisins, 
pleiefaglig og 
redningsteknisk 
kompetanse. 

Bemanningen skal til 
enhver tid minimum 
oppfylle forskriftens 
kompetansekrav. Etter 
overgangsordningen 
forutsettes det at 
minimum 70% av 
ambulansepers. har 
autorisasjon. 

Ingen avvik 
 
Oppdragsdokument 
fra RHF til HFene 
har de siste årene 
hatt som mål 100% 
andel 
ambulansearbeidere 
(fagbrev + 
autorisasjon). 
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Tilstedevakt 

Ikke spesielt 
fokus på 
tilstedevakt, men 
anbefaler at i 
tettbygde strøk 
med mer enn 
8000 innbyggere 
må det etableres 
egen 
ambulansestasjon. 

Ikke spesielt 
fokus på 
tilstedevakt. 

 § 17:  Ambulansene 
skal 
som hovedregel være 
bemannet 
med tilstedevakt

a) som har et lavt 
antall 
akuttoppdrag pr 
år 

.  
Unntak kan gjøres 
for stasjoner: 

b) hvor personellet 
kan være ved 
ambulansen innen 
forsvarlig tid etter 
oppringing. 

Tilstedevakt hele døgnet 
for minimum en bil 

Befolkning over ca 
8.000: 

 
Befolkning under ca 
8.000

Kombinert tilstede- og 
hjemmevakt. Grad av 
tilstedevakt og 
fastsetting av tidsrom 
skal være avhengig av 
aktivitet og være 

 
(unntaksbestemmelsen): 

faglig

Ingen avvik. 

 
begrunnet. 

Det ble forutsatt at 
helseforetakene må 
gjøre vurdering  - 
herunder hensynet 
til responstid 
 
HN-kravet til 
minimum 6 timer 
pr. uke i fast 
aktivert tid til å 
ivareta utstyr, 
trening og 
internkontroll var 
minimum 
Helsetilsynet kunne 
akseptere i 2005. 
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Responstid 

Responstid for 
bilambulanse 
må red. i årene 
som kommer: 
 
Innen 3 / 5 år 
skal 90% av 
befolkningen 
i byer og 
tettsteder

Akutt: 12 min / 
8 min 

 nås av 
ambulanse:  

Haster:  30 min / 
20 min 
 
Innen 3 år skal 
90% av 
befolkningen 
i grisgrendte 
strøk

Akutt:  25 
minutter 

 nås av 
ambulanse: 

Haster:  40 
minutter 

Responstid for 
ambulansebiler må 
klargjøres.  Dep. vil 
gjøre følgende 
responstider veiledende 
for fylkeskommunene 
ved planlegging

 

 av 
tjenestetilbudet: 

I byer og tettsteder
Akutt: 12 minutter 

: 

Haster:  30 minutter 
 
I grisgrendte strøk
Akutt:  25 minutter 

: 

Haster:  40 minutter 

Behov for nærmere 
utredning av 
konsekv. vedr 
responstider og 
begreper vedr. 
befolkningsmengde. 
Flertallet 
understreker 
forutsetning om 
overholdelse av ø-hj. 
-plikten og kan ikke 
akseptere for lang 
responstid. 
”Stortinget ber 
Regjeringen legge 
frem for Stortinget 
en økonomi- og 
tidsplan for styrking 
av 
ambulansetjenesten 
som bygger på 
Akuttutvalgets 
forslag til 
responstider.” 

Flertallet: 

Ikke krav til 
responstid. 
 
§ 1. Formål: 
”Forskriften skal 
bidra til å sikre at 
befolkningen får 
faglig forsvarlige 
akuttmedisinske 
tjenester utenfor 
sykehuset ved 
behov for 
øyeblikkelig hjelp, 
….”  
 
Til § 17: 
Ambulansetjenesten 
bør lokaliseres og 
organiseres slik 
at responstiden 
minimaliseres

Ikke krav til 
responstid. 

. 

 
Retningslinje, generelt: 
”For å imøtekomme 
krav om forsvarlig 
responstid må 
ambulansetjenestene i 
Nord-Norge ha en 
desentralisert struktur 
og forsvarlig 
dimensjonering.” 

Ingen avvik. 
 
 

 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 31



 

 
 

Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 20.2.2013 
 

Styresak 23-2013/3 Strategi i Helse Nord, revidert 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Vedlagt følger forslag til høringsnotat ved revidering av Helse Nords strategi.  
 
Det viktige er å ha en åpen prosess hvor vi får innspill på områder hvor 
høringsinstansene mener at det er behov for kurskorreksjon. Det synes ikke å være 
behov for en omfattende endring. 
 
Planen er å sende denne ut til høring til helseforetak, brukerorganisasjoner, 
arbeidstakerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner samt andre interesserte.  
 
Høringsfrist foreslås satt til 1. mai 2013med behandling av Revidert strategi samtidig 
som ”langtidsplan” i styremøte i juni 2013. 
 
 
 
Vedlegg:  Revidering av Helse Nords strategi – høringsnotat  
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Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi, utkast 

Helse i Nord, der vi bor – tjenester av god kvalitet. 

 

1. Helse Nord 2002 – 2013  

Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden har 
spesialisthelsetjenestetilbudet endret seg gradvis. Strukturen på tilbudet med nærhet og noe 
sentralisering har vært vurdert som en fordel gitt at omstilling for å sikre kvalitet kan skje. 
Mye av tjenestene til befolkningen i landsdelen ytes fortsatt i lokalsykehus og institusjoner 
nært der folk bor. Arbeidsdelingen på flere områder, bl.a. i kreftkirurgi, er tydeliggjort og 
høyspesialisert behandling er i større grad konsentrert til Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø og i noen grad Nordlandssykehuset Bodø. Fødselsomsorgen er organisert i en svært 
desentralisert modell og styrket i tråd med nasjonale krav.  Intensiv- og 
traumeorganiseringen er gjennomgått. Hele vårt desentraliserte sykehusvesen har i en 
omforent arbeidsdeling tatt roller som styrker tilbudet til folk nært der de bor, understøtter 
akuttberedskapen og gir tilgjengelighet til høyspesialisert diagnostikk og behandling når det 
trengs. Innen psykisk helsevern og rus er tilbudet utviklet og bygd opp nært der folk bor 
kombinert med at nåværende struktur vurderes. Det er særlig behov for å avklare hvor det 
skal være sengeplasser og spesialisert vaktberedskap.  

Det er gjort omfattende felles tiltak på IKT som gjør at Helse Nord framstår som ett ”IKT 
rike”. Felles klinisk journalsystem er under utvikling.  Også for stabs- og støttefunksjonene er 
det innført en rekke felles systemer som gir bedre styringsinformasjon, oversikt og mer 
effektiv drift. 

Den økonomiske utviklingen har de siste årene vært god etter mange år med store 
underskudd. Grunnlaget legges nå for å gjennomføre en omfattende investeringsplan som 
skal dekke opp for tiårs etterslep. Medarbeidernes omfattende innsats for å forbedre 
tjenestetilbudet med de ressurser som er stilt til rådighet er avgjørende for å kunne lykkes 
med dette.  

Visjonen ”samarbeid framfor konkurranse” har vært bærende for mange av initiativene og 
prosessene som er gjennomført for å utvikle helseforetaksgruppen. Samarbeidsklima og vilje 
til felles løsninger er godt på et felt som har tradisjon for konflikt og revirtenkning.  

Samtidig er det fortsatt store utfordringer. Ikke minst er det av største betydning å kunne 
arbeide mer systematisk med kvalitet. Her vil bruk av resultater fra kvalitetsregistre være til 
stor nytte. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) gir oss tilgang til kunnskap 
for å forbedre og utvikle klinisk praksis og planlegge fordeling av helsetjenester. Felles 
innføring av kliniske informasjonssystem (FIKS) og felles pasientforløp vil være de viktigste 
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bidrag til å styrke kvalitetsarbeidet nært pasienten. Fortsettelse av pasientsikkerhetsarbeidet 
vil på samme måte bidra positivt.  

Ledelse nært pasienten og de som yter helsetjenester er et annet viktig område som må 
prioriteres etter at det har vært lagt størst vekt på å etablere organisasjonsstrukturer og 
ledelse på klinikk og toppnivå.  

Behovet for nok kvalifisert personell vil være det mest kritiske de neste 10 år i en periode 
hvor etterspørselen etter tjenester vokser og ungdomskullene er synkende.  

2. Hva vil påvirke etterspørselen etter helsetjenester i de kommende ti år? 

En rekke faktorer påvirker etterspørselen etter helsetjenester. Ikke minst det faktum at de er 
gratis (små egenandeler) har stor betydning.  

2.1 Befolkningsendringer 

Befolkningsmengde påvirker etterspørselen etter helsetjenester. De siste års 
befolkningsøkning i Nord-Norge har i stor grad vært tilflytting fra utlandet. Økt befolkning gir 
en svak årlig økning i behov for helsetjenester. Befolkningsveksten i Nord-Norge er ujevnt 
fordelt med Tromsø og Bodø som de to kommunene med klart størst økning.  

Fylke Innbyggere 
1.7.2912 

Prognose 
innbyggere 
2020 
(middels 
vekst) 

Nordland  238 901 247 675 

Troms 159 412 167 023 

Finnmark 74 242 77 021  

Nord-Norge 472 555 491 719 

 

 

 

 

 

 

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 34



 

 

 

I årene fram til 2020 vil antallet mennesker over 67 år øke kraftig i Nord-Norge. Andelen 
eldre varierer betydelig mellom kommunene, fra Tromsø som har under 10 prosent til en rekke 
småkommuner som har godt over 20 prosent. Sammenliknet med landsgjennomsnittet på 13.1 
prosent så har 78 av totalt 88 kommuner i Nord-Norge en høyere andel eldre over 67 år i 2012. 
På fylkesnivå er andelen eldre høyest i Nordland (15.3 prosent), mens Troms og Finnmark har 
respektive 13.2 og 12.8 prosent. 

 

Figur 5 Andel eldre (%) over 67 år i sykehusområdene i Nord-Norge 1. januar 2012  

 

Endringen i alderssammensetning vil føre til økt forekomst av aldersrelaterte sykdommer som 
kreft og diabetes. Andelen som får påvist kreft øker med nærmere 2 % pr år og antallet som 
lever med en kreftsykdom vil øke med om lag 40 % fram mot 2020. Rusavhengighet, KOLS og 
fedme vil også øke i perioden. Økningen i akutte hjerte – kar sykdommer er stoppet opp, men på 
grunn av at vi lever lengre vil vi se flere med hjertesvikt og antall hjerneslag vil øke. Bedre 
behandlingsmetoder gjør at flere lever med sin sykdom og får flere plager som krever 
behandling fra helsetjenesten. Suksess skaper nye behov.  
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Alderssammensetningen i befolkningen påvirker bruken av spesialisthelsetjenester, her illustrert 
ved bruk av liggedøgn på sykehus.  

 

 

2.2 Teknologi og kunnskapsutviklingen 

Ny medisinsk kunnskap, ny og bedre teknologi og nye metoder representerer som oftest en 
glidende og svak vekst i etterspørselen etter helsetjenester. Fra tid til annen skjer det større 
sprang slik vi nå ser innen øyefaget, hvor en ny metode for behandling av aldersrelatert 
maculadegenerasjon (netthinnesykdom) er utviklet. Dette er den viktigste årsak til irreversibelt 
synstap. Behandlingen her er repeterende og krever økt øyelegekapasitet. Fordi dette er en 
alvorlig sykdom, prioriteres denne behandlingen høyt. Det fører til at andre 
behandlingstrengende lidelser som laserbehandling av grå stær, får lengre ventetider fordi 
øyelegekapasiteten er begrenset.   

2.3 Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen medfører større ansvar for kommunene. Flere oppgaver skal løses i 
kommunene og tjenesten er styrket økonomisk og bemanningsmessig. Kommunene skal bidra til 
en helhetlig tenkning, med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og 
oppfølging, slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas.  
Samhandlingsreformen gir spesialisthelsetjenesten muligheter og utfordringer til å rendyrke 
oppgaver av spesialisert karakter. Samarbeidet mellom kommuner og lokalsykehus om 
helhetlige og gode behandlingsforløp og kompetanseutveksling vil være en vesentlig faktor for å 
lykkes med intensjonene i samhandlingsreformen. 
 
Så langt er det lite som tyder på at samhandlingsreformen har bidratt til en lavere etterspørsel 
etter spesialisthelsetjenester. Kommunene må og skal styrkes med flere fastleger og dette vil 
etter alt å dømme føre til flere henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Studier viser også at det 
er store forskjeller i henvisningsfrekvens til sykehus fra ulike fastleger. På samme måte er det 
variasjon mellom sykehus i hvor god utskrivningsprosessene er.  
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Alt tyder på at en fortsettelse av nåværende praksis og samhandlingsmønster mellom spesialist- 
og kommunehelsetjenesten fører til økt forbruk av helsetjenester uten at det fører til bedre 
prioritering. 
 
3. Strategiske områder 

3.1 Generelt 

Helse Nords strategidokument er bygd opp omkring en visjon og syv hovedområder som ligger til 
grunn for den overordnede utviklingen.  

3.2 Helse i Nord, der vi bor – forbedring gjennom samarbeid  

Helse i Nord, der vi bor er Helse Nords visjon. Dette peker på at tjenestene skal være nært der 
folk bor, at vi i hovedsak skal være selvforsynte med spesialisthelsetjenester og at 
helsetilstanden i befolkningen er viktig for oss. Arbeidet med å realisere denne visjonen skal 
baseres på forbedring gjennom samarbeid fordi institusjoner og fagmiljøer hver for seg er små 
og sårbare. En sammenhengende helsetjeneste, deling av kunnskap, og effektiv bruk av felles 
løsninger er viktige forutsetninger for å realisere denne visjonen. 

Vurderingstema: 

Er det forhold i spesialisthelsetjenesten eller i samfunnet som tilsier at det bør gjøres endringer i 
hovedperspektivet på arbeidet med å utvikle og forbedre helsetjenestene i nord? Er det andre 
elementer som bør inn i visjonen? 

3.2 Kunnskap, kvalitet og læring 

Helse Nords kvalitetsstrategi har følgende hovedinnsatsområder: 

• Kunnskap 
• Pasientfokus 
• Pasientsikkerhet 
• Dokumentasjon og analyse av klinisk praksis 

Sentrale stikkord her er bl.a. innføring av faglige retningslinjer og veiledere, 
pasientsikkerhetsarbeid og bruk av dokumentasjon av klinisk praksis som grunnlag for å drive 
forbedringsarbeid. Pasientopplevd kvalitet skal tillegges større vekt og det skal arbeides med 
innføring av standardiserte pasientforløp.  

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å styrke kvalitetsarbeidet i helseforetaksgruppen? 

3.3 Tilgjengelighet 

Dette handler om tilgang til rett kompetanse til rett tid. Sentrale stikkord i dagens 
strategidokument er videreføring av en desentralisert helsetjeneste på fagområder der 
mange trenger behandling, eliminering av uverdige ventetider, videreutvikle den 
akuttmedisinske kjede og bruke kapasiteten hos avtalespesialistene for prioriterte 
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pasientgrupper. Dette skal skje på en måte som sikrer effektiv bruk av personellet.  Vi ser at 
det i dag er store variasjoner mellom geografiske områder i forbruk av planlagt behandling 
for ulike diagnoser. Det er vanskelig å se at forskjellene i forbruk skyldes ulik sykelighet. 
Planlegging av helsetjenesten basert på en likeverdig tilgjengelighet i befolkningen vil derfor 
være et viktig område framover.  

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å styrke tilgjengeligheten til 
spesialisthelsetjenestene for de som trenger det mest? Er det fagområder hvor strukturen 
på tilbudet bør endres? 

3.4 Rekruttering og stabilisering - kompetanse 

Etterspørselen etter helsetjenester vil vokse og knappheten på helsepersonell vil øke. Vår 
egen kompetanseplan og nasjonale prognoser viser stort underskudd på sykepleiere og 
helsefagarbeidere i helsetjenesten. Selv om dekningen av leger nasjonalt vil være i rimelig 
balanse vil vi i nord mest sannsynlig ha en viss underdekning på enkeltområder. 
Aldersprofilen på vår egen bemanning viser store utfordringer i tiden framover. Allerede nå 
er det stor mangel på noen legespesialister og flere spesialsykepleiergrupper.  

I arbeidet med å sikre at vi har nødvendig kompetanse må det i økende grad satses på e-
læring i tillegg tradisjonell kompetanseheving. Spørsmålet om arbeidsfordeling mellom 
yrkesgruppene er også avgjørende for å bruke den kompetanse vi har tilgjengelig på best 
mulig måte. 

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å sikre at vi har den kompetanse som trengs?  

3.5 Samarbeid med primærhelsetjenesten 

Etter gjennomføring av samhandlingsreformen er den innbyrdes avhengigheten mellom 
nivåene, for å yte gode sammenhengende tjenester, blitt enda større. Stikkord i nåværende 
strategi er et sømløst helsevesen, en optimal samordning av tjenester og fleksibel bruk av 
ressurser på tvers av nivåer til beste for befolkningen. Som en følge av 
samhandlingsreformen er det etablert arenaer for samarbeid mellom helseforetak og 
kommuner. Utviklingen er kommet ulikt i helseforetakene. Nord-Norge består av 88 
kommuner og om lag 500 fastleger. Det er i liten grad etablert organisatoriske fellesskap 
mellom legene i kommunene slik at helseforetaket har en instans å forholde seg til når 
retningslinjer for behandling skal diskuteres og felles klinisk praksis skal evalueres. Dette er 
ne betydelig utfordring likedan som helseforetakene helt sikkert også framstår som 
fragmentariske noen ganger. Utvikling av helhetlige pasientforløp på tvers av nivåene er et 
viktig tiltak det arbeides med. Dette er bl.a. viktig for å sikre riktig bruk av helsetjenesten og 
unngå behandling som ikke er nødvendig. 
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Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak som sikrer pasienten et sammenhengende og 
kvalitetsmessig godt behandlingstilbud og riktig bruk av helsetjenesten? 

3.5 Informasjonsteknologi og telemedisin 

Her er stikkordene at Helse Nord skal være ledende på å ta i bruk teknologi, knytte sammen 
helseforetakene, bidra til å kople sammen ulike nivåer i helsetjenesten elektronisk, gi 
befolkningsrettet informasjon på nett og bruke IKT som verktøy for utviklingen av 
foretaksgruppen. 

En rekke av disse tiltakene er iverksatt og dels realisert. Ikke minst gjelder det intern 
utvikling av helseforetaksgruppen, oppkopling av fastleger og arbeidet mot pleie- og 
omsorgssektoren. Foretaksgruppen er i gang med Felles innføring av kliniske IKT systemer 
som er et avgjørende kvalitetsløft og som skal bidra til bedre ressursbruk og mer effektive 
pasientforløp.  

Bruken av telemedisinske løsninger har ikke fått den betydning som vi kunne håpet på i form 
av storskala implementering av ulike løsninger. Telemedisin må bli et viktig virkemiddel i 
arbeidet med riktig bruk av helsetjenester, effektiv ressursbruk og sikring av at pasienten 
skal møte et mest mulig sammenhengende helsetjenestetilbud.  

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for at IKT og telemedisin skal bidra til en 
kvalitetsmessig god, tilgjengelig og effektiv spesialisthelsetjeneste i Helse Nord? 

3.6 God effektivitet og ressursutnyttelse 

Helsetjenesten vil alltid kunne bruke mer enn de tilgjengelige ressurser. Avgjørende er at vi 
greier å forvalte det vi har slik at vi kan frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver. 
Organiseringen skal bidra til kostnadseffektivitet samtidig som krav til kvalitet og 
tilgjengelighet ivaretas. Tiltak som er til størst nytte skal prioriteres, samordne ressurser i og 
mellom helseforetak og organisere stabs- og støttefunksjoner på en mer rasjonell måte.  

Ressurstilgangen til helsetjenesten vil øke, men neppe i det omfang som etterspørselen og 
mulighetene øker. De siste års erfaringer viser hvor viktig det er å ha kontroll på økonomien 
slik at nye ressurser kan prioriteres inn mot nye oppgaver og ikke minst at vi kan investere i 
nytt utstyr og nye bygg. Det sentrale tema blir derfor fortsatt hvordan vi kan bidra til en 
organisering og drift som sikrer effektivitet og god ressursbruk. 
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Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak som skal til for at vi fortsatt kan sikre effektiv 
ressursbruk? 

3.7 Medvirkning og kommunikasjon 

Sentrale stikkord her er at Helse Nord skal være en regional institusjon med oppslutning fra 
landsdelen, at vi skal ha et deltakende brukerutvalg, sikre medbestemmelse fra 
arbeidstakerne, forankre viktige veivalg hos politiske samarbeidsparter og sørge for god og 
relevant informasjon til pasienter, befolkning og ansatte. 

Brukermedvirkningen på ulike nivå vektlegges i stadig større grad og blir definert som et 
viktig bidrag i behandlingsprosessen. 

Informasjon om behandlingstilbudet skal alle få på helsenorge.no og helseforetakenes 
pasientinformasjon skal styrkes og integreres med dette.  

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å styrke medvirkning fra og kommunikasjon 
med berørte grupper?  

4. Tjenester fra avtalespesialister og private leverandører 

Helse Nord kjøper i dag helsetjenester fra private leverandører bl.a. innen rus, rehabilitering 
og enkelte tradisjonelle sykehustjenester. I tillegg har vi de praktiserende avtalespesialister 
som yter omfattende polikliniske tjenester til befolkningen. Tjenestene som ytes fra private 
leverandører er på de fleste områder et viktig supplement til den behandlingsaktivitet vi 
driver i egne helseforetak. All aktiviteten er finansiert av våre felles penger og det er 
avgjørende at vi greier å se tjenestene i sammenheng slik at de mest prioriterte oppgavene 
løses først. Helse Nord må arbeide videre med hvordan vi skal utvikle forholdet til 
avtalespesialister og private leverandører slik at disse på en enda bedre måte bidrar til å 
realisere vårt hovedoppdrag. 

Vurderingstema: 

Hva er de viktigste strategiske mål og tiltak for å sikre at våre egne tjenester og tilbudet hos 
avtalespesialister og private leverandører sammen bidrar til å realisere vårt hovedoppdrag? 
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