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Styresak 42-2013 Ti nye grep for bedre sykehus – statsrådens 

styringsbudskap, politiske mål og 

forventninger til sykehusene, status i Helse 

Nord 

 
 
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre lanserte i sin ”sykehustale”, den 30. 
januar 2013 ti nye grep for bedre sykehus. Statsrådens utgangspunkt var dette: 
Den fineste verdiskapingen man kan tenke seg finner sted på sykehusene. Men vi skal 
bruke sykehusene og de ansatte på en klokere måte. 
 
I denne saken oppsummeres status og planer for videre arbeid på disse områdene 
i Helse Nord. Dels er dette områder, hvor det allerede er igangsatt et arbeid, dels er 
det helt nye tiltak.  
 
 10 grep for bedre sykehus – status i Helse Nord    
 
1. Lengre åpningstid ved sykehusene 
Formålet er å bedre bruken av bygninger, utstyr og personell. Problemstillingen er 
jevnlig på dagsorden, og i Helse Nord er det særlig arbeidet med økt åpningstid for 
røntgenundersøkelser ved HF-ene. Delvis er dette allerede innført, og dels er det under 
planlegging.  
 
Begrensning har vært tilgang på personell. Helseforetakene arbeider alle med å øke 
kapasiteten innen radiologi. Den største utfordringen finner vi ved Nordlandssykehuset 
Bodø (se tabell 1). Det er også for tiden en utfordring ved Helgelandssykehuset Mo i 
Rana.  
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Sykehus MR CT Rtg thorax 
Mo i Rana 22 uker 6 uker 3 uker 
Mosjøen 6 uker 6 uker 4 uker 

Sandnessjøen 4 uker 8 uker 3 uker 
Hammerfest 4 uker 2 uker 1 uke 

Kirkenes 8 uker 2 uker 2 uker 
Bodø 20 uker 30 uker 3 uker 

Gravdal 12 uker 2 uker  
Stokmarknes 8 uker 4 uker  

Harstad 6 uker 4 uker 1 uke 
Narvik 6 uker 4 uker 1 uke 

Tromsø 6 uker 
 

4 uker 
 

1 uke 

Tabell 1. Tabellen viser ventetid for utredning med henholdsvis MR, CT og thorax røntgen. 
 

Tiltak som felles internundervisning, talegjenkjenning og kveldspoliklinikker forventes 
å ha effekt. I tillegg skal det arbeides sammen med fastlegene for å sikre gode 
henvisninger og unngå henvisning til radiologiske undersøkelser for pasienter hvor det 
ikke foreligger noen god medisinsk indikasjon. Det er særlig grunn til å tro at det gjøres 
unødvendige undersøkelser innen spesielt det ortopediske fagfeltet. 
 
Minst like viktig som ventetiden er tid til beskrivelse av undersøkelsene. 
Teleradiologisk tjeneste fra Unilabs gir HF-ene en buffer. Ventetid for radiologi må 
følges opp tertialvis fra RHF-et i oppfølgingsmøtene med HF-ene. 
 
I prosjektet Raskere tilbake er det gjennomført prosjekter på kveldstid og lørdager. 
Kortvarige tiltak i form av kveldspoliklinikk har vært gjort i forbindelse med lange 
ventetider (f. eks. BUP) 

 
2. Etablere en heltidskultur og redusere bruken av deltid 
I Helse Nord er den gjennomsnittlige stillingsandelen blant fastansatte pr. februar 2012 
90,5 %, tilsvarende tall i 2011 var 88,6 %. Helse Sør-Øst hadde 91,1 % pr. oktober 2012 
og Helse Vest/Helse Midt-Norge hadde henholdsvis 86,7 % og 86,1 %. Det er særlig i 
turnusbaserte kvinneyrker at deltidsandelen er uønsket høy.   

 
Andelen av våre fast ansatte som går deltid er redusert fra 30,7 % i 2011 til 26 %.   
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Figur2: Gjennomsnittligs stillingsprosent i Helse Nord 2011-2013. Kilde: Ø-bak 
 
De viktigste enkeltfaktorene for å øke stillingsandelen til medarbeidere som går 
deltid, er å øke fleksibiliteten slik at det jobbes mer enn 3. hver helg, og at 
medarbeidere kan jobbe på flere avdelinger, evt. være fleksible mellom poliklinikk 
og sengepost. Det er grunn til å si at andelen uønsket deltid i Helse Nord går ned, 
ref. figur 2 under. 
 

 
Figur 3: Antall medarbeider som ønsker full stilling eller økt stillingsandel går ned.         Kilde: 
Intern spørreundersøkelse 1. kvartal 2012 – Helse Nord 
 
Nytt HR-system vil gi oss flere muligheter til å kunne følge opp medarbeidere som 
arbeider deltid.  
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3. Bedre og smartere oppgavedeling mellom ansatte i sykehusene   
Endring i arbeidsdeling mellom yrkesgrupper har skjedd og skjer som naturlige 
prosesser i ulike fagmiljø, dels som følge av lokale behov og muligheter, dels som 
følge av kunnskap om hvordan andre gjør det.  
 
Det er i fagmiljøene generelt en viss treghet med hensyn til å få i gang slike 
prosesser, når ”løsningene” kommer oven- eller utenfra. Helse Nord har hatt en 
gjennomgang av Helse Midt-Norges program for å få i gang prosjekter som gir 
alternativ arbeidsdeling mellom yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten, og 
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  
 
Helse Nord er, på grunn av stor aktivitet i FIKS-prosjektet, forsiktig med 
igangsetting av arbeid som krever involvering av fagfolk. Helseforetakene er 
oppfordret til å gjennomføre egne piloter med utgangspunkt bl.a. i eksemplene fra 
Helse Midt-Norge. 
 
4. Avvikle systemet med kvotefordeling av legestillinger i sykehusene 
Formålet er mer fleksibelt tilpassede tjenester på riktig sted og med riktig kapasitet, og 
ta i bruk nye styringssystemer for å sikre en rimelig fordeling og nødvendig kapasitet på 
utdanning.  
 
Arbeidet går sin gang i nasjonal regi, og Helse Nord følger opp arbeidet.  Av særlig 
betydning for oss er at det blir etablert et godt registreringssystem for å følge opp 
utviklingen i opprettelse av nye stillinger og antall utdanningsstillinger slik at det 
alltid er et felles ansvar for å sikre utdanning av nok nye spesialister. Her har de 
store sykehusene et særlig ansvar. 
 
Beslutningssystemet for opprettelse av nye stillinger m. m. må sikre at hvert enkelt 
helseforetak må ivareta et helhetssyn kombinert med behovene lokalt.  
 
5. Fjerne unødvendig rapportering 
Formålet er å kartlegge dokumentasjonen som skjer og redusere unødvendig 
rapportering som tar tiden bort fra pasientbehandling. Arbeidet med årlig melding 
og oppdragsdokumentet har fokusert på å fjerne unødvendig rapportering.  
 
Data som RHF-et har tilgang til blir ikke etterspurt av HF-ene. Målet er at årlig 
melding skal gradvis fylles ut av RHF-et gjennom året, etter hvert som 
helseforetakene oppfyller pålagte krav.  Oppfølgingsmøtene med HF-ene har også 
blitt mer fokusert og noe sjeldnere for å begrense rapporteringen.   
 
Helse Nord deltar i ”Indikatorprosjektet” i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. En 
standardisert samling av nøkkeltall skal ventelig redusere rapporteringsbehovet til 
departementet.  Det arbeides sammen med HF-ene for å forenkle rapporteringen til 
RHF-et, og en større del av rapporteringen skal kunne gjenbrukes til HF-styrene. En 
viktig del i dette arbeidet er satsingen på Helse Nord LIS (LedelsesInformasjonsSystem). 
Flere av delprosjektene ferdigstilles før sommeren 2013, og det planlegges omfattende 
opplæring i bruken av portalen høsten 2013.  
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Virksomhetsrapporteringen skal i stor grad baseres på automatisk datafangst og ulike 
aktører skal få informasjon gjennom ”hent”-prinsippet i stedet for ”send”. 
 
6. Raskere diagnostisering av alvorlig sykdom 
Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetiden ved mistanke om alvorlig 
sykdom. Her er det særlig behov for å forenkle arbeidet og utvikle mer fleksibilitet, 
når flere spesialiteter/fagområder er inne i arbeidet med enkeltpasienter.  I 
revidering av regional kreftplan, med spesifikke pasientforløp for å redusere tid til 
diagnostikk, vies dette særlig oppmerksomhet.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i OD 2013, sammen med Ahus, fått i 
oppgave å iverksette en pilot på dette. De er i gang med arbeidet, og piloten vil bli 
lagt til medisinsk klinikk. 
 
Ventetid fra henvisning til oppstart av behandling måles for bryst, lunge og colon 
cancer1

 
. Resultater følges opp i oppfølgingsmøter med HF-ene. 

7.   Etablere nytt forum for forskning, utvikling og innovasjon i helse.    
Formålet er styrket samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren, akademia og 
næringslivet ved flere møteplasser for dialog om forskning og innovasjon. Helse 
Nord deltar i dette arbeidet med fagdirektør.  
 
8.   Nye metoder for prioritering i sykehusene.   
Helse Nord har deltatt i arbeidet med mini-metodevurdering og arbeider med å 
finne piloter til bruk av metoden.  
 
9. Sterkere samordning på tvers av regionene 
Helseforetaksloven gir nå muligheter for at flere oppgaver kan løses sammen bl.a. i egne 
helseforetak uten at disse driver pasientbehandling. Det gjennomføres en rekke 
tiltak/prosesser og prosjekter mellom regionene for å styrke samordningen og bedre 
kommunikasjon. Dette gjelder blant annet: 
• Utvikling av HR- og HMS-indikatorer 
• Samarbeid om medarbeiderundersøkelser 
• Nasjonale avtaler om vikarinnleie og annonsering 
• Samarbeid om strategisk kompetanseplan (”Samspillsrådet”) 
• Ferdigstilling av felles regnskapshåndbok og retningslinjer for økonomisk oppgjør 

mellom regionene 
• Deltakelse i gruppen ”Nasjonal Samhandling og Standardisering” – fokus på innkjøp 

og forbedringsarbeid. Spørsmål om å løfte frem arbeidet med nasjonale 
fagprosedyrer er et tema som må utvikles videre. 

• Helse Vest og Helse Sør-Øst deltar i deler av planleggingen av FIKS-prosjektet. Disse 
regionene er DIPS-brukere, og vil få glede av utviklingsarbeidet som pågår med DIPS 
Arena og DIPS Panorama. 

• Helsetjenestenes Driftsorganisasjon for Nødnett 
• Utredning om nasjonalt selskap for eiendomsplanlegging og -drift 

                                                        
1 colon cancer: kreftform i fordøyelsessystemet 
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• Deltakelse i nasjonale prosjekter innenfor IKT 
• En felles portal for pasientinformasjon  
• Helseforetakenes pasientinformasjon overføres til og integreres 

i www.helsenorge.no.  
 
10.  God ledelse ved norske sykehus 
Det vises til styresak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal ledelsesutvikling. Et 
av flere sentrale oppfølgingspunkt er å styrke ledelse nært pasientbehandlingen. I dette 
ligger også å redusere avstand mellom ledelse og medarbeidere samtidig som 
ansvarsstrukturer opprettholdes.  
 
Helse Nord har fulgt dette opp gjennom et arbeidsmøte om ledelse og ledelsesutvikling 
og etablert et regionalt nettverk for leder- og ledelsesutvikling. Helseforetakene skal 
naturlig følge opp dette punktet og særlig gjennomføre ledelsesaktiviteter som 
understøtter de som arbeider i front med pasientbehandlingen, kombinert med at det 
utvikles felles initiativ i regionen.  
 
I tillegg har Helse Nord utviklet en MBA i helseledelse – i samarbeid med Universitetet i 
Nordland. Her har ledere og lederkandidater fra alle HF-ene og RHF-et deltatt de siste 
årene. 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få fremlagt en styresak i juni 2013 om ledelsesundervisning 
for avdelingsledere og seksjons-/enhetsledere. I tillegg skal en overordnet strategi for 
leder- og ledelsesutvikling legges frem for styret i Helse Nord RHF våren 2014. Det 
pågår nå en kartlegging av status i våre helseforetak.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 20

http://www.helsenorge.no/�



