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    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å gi styret en orientering om: 
• Erfaringer og status av det etablerte regionale prosjektet for å unngå fristbrudd 
• Effekten av honoreringstiltak til helseforetakene  

 
Frist for oppstart av behandling er fastsatt ut fra sykdommens alvorlighetsgrad og 
mulighet for nytte av behandlingen. Derfor er det viktig å sikre at fristbrudd ikke 
forekommer. Rett behandling til rett tid og ingen fristbrudd i regionen er i henhold til 
Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Gjennomføring av prosjekt og resultater 
 
Prosjekt for å unngå fristbrudd 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete 
forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 i styremøte, den 31. oktober 2012. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret viser til det planlagte regionale prosjektet 
for å redusere ventetid og unngå fristbrudd og ber om å bli orientert om erfaringene innen 
utgangen av første tertial 2013. 
 
Prosjektet ble etablert i november 2012 og avsluttes i mai 2013. Det er etablert en 
prosjektgruppe med representanter fra helseforetakene og konserntillitsvalgte.  
 
Fagsjefene i Helse Nord er styringsgruppe. Mandatet er avgrenset til å påvise tiltak som 
er nyttige og gjennomførbare i prosjektperioden. Prosjektgruppen har konkludert med 
at det er stort behov for gode prosedyrer knyttet til håndtering av nært forestående 
fristbrudd. Dette for å sikre mest mulig korrekt oversikt over truende fristbrudd og hva 
som skal gjøres for å unngå fristbrudd. Bedre kommunikasjon, og utnyttelse av Fritt 
sykehusvalg inngår i dette.   
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Prosjektgruppen har utarbeidet forslag på fem prosedyrer. Disse er i hovedsak knyttet 
til forebygging, men også håndtering av fristbrudd. Prosedyrene skal gjelde i hele 
regionen.   
 
Prosjektgruppen vil komme med konkrete anbefalinger om tiltak som er nødvendige for 
å sikre implementering av rutinene og påfølgende effekt. I hovedsak vil anbefalingene 
gjelde opplæring og lederoppfølging.  
 
Det gjøres oppmerksom på at prosjektgruppen ikke har tatt høyde for foreslåtte 
endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven. Dette fordi det er uklart, når endringer 
trer i kraft, og det er ingen kunnskap om overgangsperioden. Det ligger i forslag til 
Stortinget at endringer trer i kraft 1. januar 2015. 
 
Honoreringstiltak  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, 
rammer og føringer i styremøte, den 31. oktober 2012. Styret fattet følgende vedtak 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. 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. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 141-2012 Ventetider og fristbrudd, opplegg 
for honorering av helseforetak som når kravene – oppfølging av styresak 115-2012 i 
styremøte, den 28. november 2012. Styret fattet 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. 
 
Opplegget er slik at helseforetak som oppnår fastsatt mål skal honoreres. Honorering 
gjaldt i perioden desember 2012 til og med mars 2013. Tabellen nedenfor viser 
tidspunkt for måling, målkrav og beløp til utbetaling. Restbeløp 3 mill kroner pluss det 
som ikke kommer til utbetaling holdes tilbake i RHF-et.  
 
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 

Tabell 1: Tidspunkt for måling, målkrav og beløp til utbetaling 
 
Pr. 1. januar 2013 oppnådde Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF målsettingen om ≤ 7 %.  
 
Pr. 1. mars 2013 oppnådde Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF  målsetningen på ≤ 5 %. 
 
Pr. 1. april 2013 oppnådde Helgelandssykehuset HF målsetningen på ≤ 3 %. 
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Status pr. helseforetak pr. 1. april 2013 sammenlignet med status før tiltak:  

 
Tabell 2: Andel fristbrudd ordinært avviklede per foretak i Helse Nord.  
 
Status Helse Nord pr. 1. april 2013 sammenlignet med de øvrige regionene: 

 
Tabell 3:  Andel fristbrudd ordinært avviklede per region 
 
 Vurdering 
Effekten av det regionale prosjektets leveranse har så langt vært begrenset. 
Implementering og forankring vil skje etter prosjektets avslutning i mai/juni 2013. Det 
forventes positive effekter både på kort og lang sikt av forbedrede prosedyrer og 
rutiner.  
 
Helse Nord har redusert fristbrudd ned til 7 % siden oppstart av honoreringstiltak. Av 
tabeller 1 og 2 fremgår det at helseforetakene har ulik måloppnåelse. Utfordringen er 
størst i Helse Finnmark HF. I dette helseforetaket har honoreringsordningen ikke hatt 
effekt. Den mest positive utvikling har skjedd i Helgelandssykehuset HF. Totalt sett er 
Helse Nord fortsatt den regionen med høyest andel fristbrudd, men forskjellene til de 
øvrige regionene er redusert.  
 
Av avsatte 30 mill kroner til tiltaket er det 20,6 mill kroner igjen som ikke er fordelt.  
 
Helse Nord er ikke i mål når det gjelde styringskrav for fristbrudd og videre tiltak må 
vurderes.    
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp fristbruddprosjektet for å 
sikre en ytterligere reduksjon i ventetid og fristbrudd gjennom bedre prosedyrer og 
rutiner. 

 
2. Helse Nord har ikke nådd målsettingen om null fristbrudd, men tre av fire 

helseforetak har hatt en meget positiv utvikling. Styret ber adm. direktør vurdere 
tiltak for å redusere fristbruddandelen i Helse Finnmark HF.   

 
 
Bodø, den 23. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
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