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Styresak 109-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2013 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styresak 101-2013 
Virksomhetsrapport nr. 8-2013 behandlet økonomi- og aktivitetsdata for første tertial. 
Denne rapporten vektlegger kvalitets- og pasientsikkerhetsdata.  
 
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. 
 
Bakgrunn/fakta 
Kreftbehandling 
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager er i Helse 
Nord for perioden januar til april 2013 på 45,6 % mot 52,4 % for hele landet. Det har 
vært en reduksjon i andelen siste periode. Dette gjelder for hele landet.  
 
Helse Nord reviderte funksjonsfordelingen for tykktarmskreft i styresak 135-2010 
Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm. Kirurgi av tykktarmskreft skal 
kun utføres ved sykehus hvor det utføres gjennomsnittlig mer enn ti prosedyrer årlig. 
De fleste pasientene blir ivaretatt innen fem uker.  Dette er vurdert å være medisinsk 
forsvarlig i følge Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). 
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager er på 42,2 % 
mot et landsgjennomsnitt på 37,4 %. Helse Nord ligger godt over det nasjonale snittet, 
men fortsatt under måltallet om 80 %.     
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager er på 73,3 % i 
Helse Nord mot et landsgjennomsnitt på 64,3 %. Det er store forskjeller på denne 
indikatoren i regionen.  Nordlandssykehuset HF når måltallet, mens 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF avviker signifikant både i regionen og landet for 
øvrig. UNN utvikler rapporter for denne indikatoren i UNN KIS prosjektet.  
 
Dette fagområdet har høy prioritet i den regionale kreftplanen. Det er allerede iverksatt 
tiltak som sikrer at nye behandlingsmetoder som er i tråd med nasjonale føringer 
(onkoplastisk kirurgi) er tatt i bruk. 
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Behandling av hjerneslag 
Nordlandssykehuset HF er ifølge sist tilgjengelige nasjonale tall på nivå med de andre 
regionale helseforetakene i andel pasienter som har fått behandling med trombolyse.  
Det er fortsatt store utfordringer, blant annet ulikheter mellom helseforetakene. 
Universitetssykehuset Nord Norge HF påpeker diskrepans i andel registrert i 
hjerneslagsregisteret (18 %) og andelen rapportert hos norsk pasientregister (NPR).  
 
Helse Nords fagråd for hjerneslag er reetablert og vil få en viktig oppgave i å bidra til å 
øke andelen trombolyse i Helse Nord.  Fagrådet vil ta et initiativ til å gjennomgå kvalitet 
og kapasitet ved slagenhetene i de somatiske sykehusene.    
  
Epikrise 
Styringsmålet på 100 % epikriser innen syv dager er ikke nådd med en andel i Helse 
Nord på 77,5 % for første kvartal 2013. Det vises til at Helse Nord RHF i årlig melding til 
Helse- og omsorgsdepartementet for 2012 har uttrykt at vi vil ta initiativ til å forbedre 
resultatene. 
  
Korridorpasienter 
Generelt sliter Helse Nord med en gammel bygningsmasse. I årlig melding fra Helse 
Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for 2012 har vi vist til 
bygningsmessige utfordringer ved Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. Dette vil bedres, når A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF i Tromsø og utbyggingen ved Nordlandssykehuset HF i Bodø er ferdig. Begge disse 
prosjektene har et tidsperspektiv fram til ca. 2018.  I sum vil de igangsatte og planlagte 
tiltakene for å fornye bygningsmassen bidra til å unngå korridorpasienter. Helse Nord 
RHF har i oppdragsdokumentet for 2013 stilt krav om at helseforetakene prioriterer 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, som kan bidra til bedre pasientflyt. Både 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet dette 
arbeidet.           
 
Ventetider og fristbrudd 
Helse Nord oppfyller ikke HODs krav i oppdragsdokumentet for 2013 om at 
gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager, og at det 
ikke skal være fristbrudd.  
 
Det er to hovedprosjekter i regi av Helse Nord RHF som er gjennomført i 2013 for å få 
oppfylle de nasjonale kravene innen fristbrudd. 
  
Honorering og regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd 
I styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer avsatte styret 33 
mill kroner for å stimulere helseforetakene til å nå nasjonale og regionale kvalitetskrav, 
spesielt med fokus på ventetider og fristbrudd. Adm. dir. fikk i styresak 49-2013 
Ventetider og fristbrudd – rapport fra helseforetakene, informasjon om regionalt prosjekt 
og vurdering/opplegg for økonomiske sanksjoner, oppfølging av styresak 113-2012 og 
124-2012 fullmakt til å disponere de resterende midlene (20,6 mill kroner) til andre 
kvalitetsfremmende tiltak som kan sikre en ytterligere reduksjon i fristbrudd og 
ventetid.   
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Regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd 
Prosjektgruppa avsluttet arbeidet i juni 2013.  Prosjektet har utarbeidet fem prosedyrer 
som forventes tatt i bruk i november 2013. Disse er i hovedsak knyttet til forebygging, 
men også håndtering av fristbrudd. 
 
Det er identifisert ventetider innen ulike fagområder i Helse Nord. Det er iverksatt tiltak 
innen disse områdene. Områdene er nærmere forklart i vedlegg til styresak. 
   
Sykehusinfeksjoner 
Direktørmøtet1

 

 i Helse Nord har blitt enige om prosjektet 0-visjon innen 2016 for 
sykehuspåførte infeksjoner. Infeksjoner påført i sykehus utgjør en stor andel av 
rapporterte skader og uønskede hendelser.  Helgelandssykehuset HF og Helse 
Finnmark HF gjennomførte prevalensundersøkelse 2.kvartal 2013. Dataene er foreløpig 
ikke publisert. Utviklingen av sykehusinfeksjoner ved Nordlandssykehuset HF viser en 
nedadgående trend, med unntak av siste måling (8,1 %, kvalitetssikring pågår.)  

Prevalensundersøkelsene for våren 2013 viser at UNN Tromsø ligger vesentlig høyere 
enn landsgjennomsnittet. Konkrete tiltak for å redusere forekomst av infeksjoner ble 
vedtatt i kvalitetsutvalget i juni 2013, og er under implementering 
  
Øke antall konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne til tre 
konsultasjoner pr. dag.  
Ingen av helseforetakene rapporterer om at de når kravet om tre konsultasjoner pr. 
dag. Nordlandssykehuset HF viser til en økning fra 1,0 til 1,7 konsultasjoner pr. dag. Det 
er iverksatt tiltak for å øke aktiviteten i flere helseforetak.  
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2013 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 24. oktober 2013 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar presentasjonen om den overordnede situasjonen for aktivitet, kvalitet og 

økonomi i 2. tertial 2013 til orientering. 
 
2. Partene slutter opp om adm. direktørs fortsatt sterke fokus på tiltakene som skal 

forbedre foretaksgruppens resultater på de nasjonale kvalitetsindikatorene. 
 
3. Partene er enige om at arbeidet med tiltakene må preges av gode prosesser i nært 

samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Dette for å sikre at de tiltak som har 
størst mulighet for å lykkes, prioriteres. 

 
 
  

1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 24. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2013 
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Tertialrapportene for 2013 er endret fra tidligere tertialrapporter ved at økonomi- og 
aktivitetsrapportering er trukket ut av rapporten. Økonomi og aktivitet rapporteres 
månedlig i egne styresaker gjennom virksomhetsrapportene til styret i Helse Nord RHF. 
 
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne 
rapporten. I flere av fotnotene til de ulike kvalitetsindikatorene vises det til manglende 
data for perioden1

1. Kvalitet og pasientsikkerhet  

. 

1.1  Epikrise    
Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene etter utskrivning av pasienter. 
Det er fortsatt betydelig avstand til måltallet om 100 %. 
 
Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av 
helsetjenesten for at pasienten skal få best mulig oppfølging. 
 

 
Tabell 1 Andel epikriser sendt ut innen 7 dager i perioden januar – april 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 

1 I fotnotene til noen av tabellene/figurene fra Helsenorge.no er følgende kommentert ”Følgende sykehus vises 
ikke på grunn av manglende data for perioden:”. Dette betyr at det ikke er innrapportert data på 
behandlingsstedsnivå, men det er rapportert inn data på HF nivå.  
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Figur 1 Andel tilbakemeldinger (epikriser) sendt innen 7 dager for perioden 2010 - april 2013. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Prosentandel for 1.tertial 2012 var 74,8 %, det kan tyde på en positiv utvikling (77,5 % 
per 1. tertial 2013).  
  
Psykisk helse- og rusklinikken ved NLSH HF har økt fra 54,7 % 2.tertial 2012 til 72,4 % 
2.tertial 2013 (DIPS-rapport, ikke offisielle tall ennå for 2.tertial 2013). UNN HF 
etablerer nå tre ulike indikatorer for epikriser. 
 
Ved Helse Finnmark HF har klinikk Kirkenes 87 %, klinikk Hammerfest 63 % og klinikk 
psykisk helsevern og rus 78,8 %. Forbedringsarbeidet for Hammerfest har særlig fokus.     
 
1.2 Korridorpasienter    
Indikatoren viser antall pasienter som ligger på korridor målt kl. 0700 hver morgen. 
Måltall = 0. 
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Tabell 2 Andel pasienter plassert på korridor ved somatiske sykehus i perioden januar – april 2013. Kilde: 
Helsenorge.no 
 

 
Figur 2 Andel pasienter plassert i korridor i perioden 2010-april 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 
I årlig melding fra Helse Nord RHF til HOD for 2012 har vi vist til bygningsmessige 
utfordringer ved Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Dette vil bedres når A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø og 
utbyggingen ved Nordlandssykehuset HF i Bodø er ferdig. Begge disse prosjektene har et 
tidsperspektiv fram til ca. 2018.  
   
Helse Nord RHF har i oppdragsdokumentet for 2013 stilt krav om at helseforetakene 
prioriterer aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, som kan bidra til bedre pasientflyt. 
Både Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet dette 
arbeidet.           
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1.3 Gjennomføring og effekt av øremerkede kvalitetsmidler (tildelt i 2010/2011).      
Helseforetakene har rapportert status for bruk av øremerkede kvalitetsmidlene, bevilget 
2010/2011. Blant annet har prosjektene ved UNN HF gitt en bedre systematisering av 
rutiner for PAS/EPJ2. Dette har vært et viktig grunnlag for arbeidet i HOS/FIKS3

 
.        

  

2 EPJ: elektronisk rekvirering av laboratorietjenester.    
3   HOS prosjektet (Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing) har som mål å sørge for at pasienter 
innenfor et og samme helseforetak i Nord-Norge får én elektronisk pasientjournal som inneholder alle 
relevante opplysninger om sitt behandlingsforløp. FIKS står for Felles innføring av kliniske systemer i 
Helse Nord. Eksempler er nye pasientbehandlingssystemer for elektronisk pasientjournal, lab, radiologi, 
patologi og elektronisk rekvirering av laboratorietjenester.  
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2. Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning  
 
2.1 Fristbrudd og ventetid     
Helse Nord oppfyller ikke HODs krav om at gjennomsnittlig ventetid i 
spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager, og at det ikke skal være fristbrudd.  
 
Det er to hovedprosjekter i regi av HN RHF som er gjennomført i 2013 for å få oppfylle 
de nasjonale kravene fristbrudd. 
 
Honorering 
I styresak 115-2012 om budsjett 2013 avsatte styret 33 mill kroner for å stimulere 
helseforetakene til å nå nasjonale og regionale kvalitetskrav, spesielt med fokus på 
ventetider og fristbrudd. Opplegget gjaldt i perioden desember 2012 til og med mars 
2013. Grad av måloppnåelse varierte mellom foretakene.. Vi vurderer at honorering 
skaper fokus og gir resultater.   
 
Adm. dir. fikk i sak 49-2013 fullmakt til å disponere de resterende midlene (20,6 
millioner) til andre kvalitetsfremmende tiltak som kan sikre en ytterligere reduksjon i 
fristbrudd og ventetid. 
 
HN RHF ba om innspill til slike tiltak fra Helseforetakene, og mottok søknader for 42,8 
millioner. Flere av disse tiltakene var ikke mulig å ferdigstille inneværende år, og det er 
gitt følgende bevilgning: 

 
 HF HF UNN HF NLSH HF HLSH HF SAN HF TOTALT 
2013 1,8 6,6 3,3 2,7 1,2 15,7 
2014 1,1 2,5 2,0 2,9 3,5 12,0 
Sum 2,9 9,1 5,3 5,6 4,7 27,7 
 Sekretærløft 

Fristbruddkoord. 
Simulator lapros. 
Kvalitetskonferanse 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutvikling 

Diagn.senter  
Storskala samh. 
”Hotline UNN” 
Vurdering BUPA 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutv. 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutvikling. 

Tips psykoselid. 
Pasientfokusvideo 
Pastilf.m. KirOrt 
RESSP 
Konf. Pasi.sikkerh 
&legemiddelsamst 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutv. 

Styrking 
arb.venteliste/fristb. 
Hastegrad 
akuttmot. 
Kval.ind. psyk/TSB 
CPAP tilpasn 
Overl. Indrem. 
Br.su. 
Ortogeriatri 
lokals.h. 
Kompleks rehab SSJ 
Lean. Inn-/Utskriv. 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutv. 

Samst. 
Legemidler: 3 
farmasøyter 
dedikert 
sykehus 

 

Tabell 3 Tilsagn kvalitetsmidler 2013 og 2014 Helse Nord.  
 
Dette betyr at adm. dir. har forutsatt at (27,7-20,6) = 7,1 mill kroner bevilges av 
udisponerte rammer i 2014. Dette verifiseres i styresak i oktober. 
 
Regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd 
Prosjektgruppen avsluttet arbeidet i juni 2013.  Prosjektet har utarbeidet fem 
prosedyrer som forventes tatt i bruk i november. Disse er i hovedsak knyttet til 
forebygging, men også håndtering av fristbrudd og nærtstående fristbrudd.  Bedre 
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kommunikasjon, og utnyttelse av Fritt sykehusvalg inngår i dette.  Prosjektet vurderes å 
ha overføringsverdi til det generelle arbeidet med å redusere ventetider 

 
Venteliste/fristbrudd basert på NPR data vil trolig i desember være tilgjengelig i Helse 
Nord LIS med daglig oppdatering 
 
Det er identifisert ventetider innen ulike fagområder i Helse Nord. Det er iverksatt tiltak 
innen disse områdene: 
• Hud og Øye: Lange ventetider i hele foretaksgruppen.  
• Tiltak: Pågående arbeid med fagplan vil gi føringer for konkrete tiltak. 
• ØNH: Lange ventetider i hele foretaksgruppen med unntak av HLSH HF  
• Tiltak: Pågående arbeid med fagplan som vil gi føringer for konkrete tiltak. 
• Ortopedi: Lange ventetider på flere områder.  
• Helse Nord vil i samarbeid med fagråd for ortopedi kartlegge detaljer , samt gjøre 

konkrete tiltak.  
• Kreft: Ny kreftplan styrebehandles i desember. Den foreslår konkrete tiltak for å 

bedre pasientforløpene, noe som vil bidra til å redusere ventetidene. 
• Sykelig overvekt: Lange ventetider. 52 uker både for utredning og behandling.  

o Tiltak: Saken vil bli lagt frem for det regionale kompetansesentret i NLSH HF for 
videre håndtering og oppfølging. 

 
Når vi har sluttført arbeidet med alle fagplanene vil vi i tillegg ha god oversikt overbehov 
for å kjøpe mer tjenester fra de private, og om vi bør opprette flere avtalehjemler. 
 
2.2  Sørge for at alle som behandler henvisninger sikres tilstrekkelig opplæring4

Foretakene i Helse Nord prioriterer slik opplæring, som er viktig for å sikre god og 
enhetlig praksis på prioriteringer.  Det planlegges omfattende opplæringsaktiviteter 
gjennom FIKS-prosjektet. 

   

 
2.3 Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for 

undersøkelse/behandling i første svar på henvisningen.    
Tiltaket har betydning for å forbedre service og informasjon til pasientene, og for å 
redusere ventetiden.  Alle HF-ene er i gang med dette, men ingen har gjennomført 
endringen fullt ut..  Helse Nord RHF følger opp saken overfor foretakene. 
 
 
  

4 jf Helsedirektoratets kurs for de som prioriterer og registrerer i spesialisthelsetjenesten, 
http://prioriteringer.helsedirektoratet.no  
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3. Pasienttilbud 
 
3.1 Kreftbehandling    
3.1.1 Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager    
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for tykktarmskreft. Målsetting er 80 %. 
 

 
Tabell 4 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 1.tertial 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 3 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager perioden 2010 til april 2013. Hele 
landet og Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no 
 
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager er i Helse 
Nord for perioden januar -april 2013 er på 45,6 % mot 52,4 % for hele landet. Det har 
vært en reduksjon i andelen siste periode. Dette gjelder for hele landet.  
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Helse Nord reviderte funksjonsfordelingen for tykktarmskreft i styresak 135/2010.  
Kirurgi av tykktarmskreft skal kun utføres ved sykehus hvor det utføres gjennomsnittlig 
mer enn ti prosedyrer årlig. Faste ansatte er en forutsetning for å kunne operere. Det 
skal alltid være gastrokirurg/bløtdelskirurg på vakt på de sykehus som opererer  
tykktarmskreft. De fleste pasientene blir ivaretatt innen 5 uker.  Dette er vurdert å være 
medisinsk forsvarlig i følge UNN HF. 
 
Helse Nord RHF følger saken opp blant annet gjennom ny regional kreftplan.  
 
3.1.2 Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager   
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for lungekreft. Målsetting er 80 % 
 

 
Tabell 5 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager i 1.tertial 2013. Kilde: Helsenorge.no   
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager er på 42,2 % 
mot et landsgjennomsnitt på 37,4 %. Helse Nord ligger godt over det nasjonale snittet, 
men fortsatt under måltallet om 80 %.     
 
3.1.3 Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager    
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for brystkreft. Målsetting er 80 %.    
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Tabell 6 Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager for perioden 1.tertial 2013. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager er på 73,3 % i 
Helse Nord mot et landsgjennomsnitt på 64,3 %. 
 
Det er store forskjeller på denne indikatoren i regionen.  Nordlandssykehuset HF når 
måltallet. UNN HF avviker signifikant både i regionen og landet for øvrig, og arbeider 
med å utvikle nye oppfølgingsrutiner internt.  
 
Dette fagområdet har høy prioritet i den regionale kreftplanen. Det er iverksatt 
tiltak som sikrer at nye behandlingsmetoder som er i tråd med nasjonale føringer 
(onkoplastisk kirurgi) er tatt i bruk.  
 
3.2 Behandling av hjerneslag    
Indikatoren viser andel pasienter 18- 80 år med blodpropp i hjernen som har fått 
behandling med trombolyse, en intravenøs medisin som løser opp blodpropp. Rask 
innleggelse i sykehus er viktig for at de som har nytte av trombolyse skal få denne 
behandlingen så fort som mulig.  

 
Tabell 7 Andel pasienter 18-80 pr innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
(akutt) for perioden januar – april 2013. Kilde: Helsenorge.no 
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Figur 4 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling for 
perioden 2011 til april 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord er i gjennomsnitt på nivå med resten av landet (10,3 vs. 10,6 %).  Måltallet er 
20 %. 
 
Det er fortsatt store utfordringer, blant annet ulikheter mellom foretakene. 
Universitetssykehuset Nord Norge HF påpeker diskrepans i andel registrert i 
hjerneslagsregisteret (18 %) og andelen rapportert hos norsk pasientregister (NPR).  
 
Helse Nords fagråd for hjerneslag er reetablert og vil få en viktig oppgave i å bidra til å 
øke andelen trombolyse..  Fagrådet vil ta et initiativ til å gjennomgå kvalitet og kapasitet 
ved slagenhetene i de somatiske sykehusene.    
 
3.3 Plan for opptrapping av tjenestene for lungesyke og for nyreerstattende 

behandling 5

Helse Nord har høsten 2013 startet opp arbeidet i de regionale fagrådene for 
lungemedisin og nyremedisin. Fagrådene vil ha en sentral rolle i oppfølgingen av de 
regionale planene for disse fagområdene: 

. (Helse Nord RHF vil koordinere arbeidet).     

- UNN HF har benyttet bevilgede midlene til nyansettelser (leger).   
- NLSH HF har opprettet en stilling som koordinerende sykepleier for 

nyretransplantasjonsutredning. Dette har effektivisert utredningsløpet for pasienter 
med nyresvikt og behov for transplantasjon. Tilsvarende er det opprettet 
sykepleierstillinger for oppfølging av kronisk lungesyke med utadrettet virksomhet 
mot pasienter. 

 

5 Jf øremerkede midler i budsjett 2013, styresak 72-2012 til oppfølging av regionale handlingsplaner for 
lungemedisin og for nyremedisin   
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3.4 Nasjonal pasientsikkerhetskampanje       
Pasientsikkerhetskampanjen er vedtatt videreført som et femårig nasjonalt program for 
pasientsikkerhet fra januar 2014. Programmet skal bygge videre på tiltak fra 
pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”. Forslag til utformingen av programmet 
er sak i det nasjonale styringsgruppemøtet for kampanjen i slutten av november 2013. 
 
Læringsnettverket Forebygging av selvmord ved akuttpsykiatriske døgnavdelinger 
avsluttes ved tredje samling i Tromsø 30. oktober. 
 
Læringsnettverket Forebygging av overdose etter utskriving fra institusjon hadde første 
samling i Tromsø 25.-26. september. Det var deltakelse fra alle helseforetakene i Helse 
Nord og også fra avtaleinstitusjoner. 
 
Tre helseforetak har deltaker på andre kull i nordisk opplæringsprogram i 
forbedringsarbeid (forbedringsagenter).  
 
To helseforetak deltar med team i det europeiske prosjektet ”Joint action”, som er et 
supplement til og styrking av innsatsområdet ”Trygg kirurgi”.  
 
3.5 Lårhalsbrudd     
Indikatoren viser overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse for lårhalsbrudd. 

 
 Tabell 8 Andel pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer 1.tertial 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord ligger godt over gjennomsnittet for resten av landet. Det viser at rutinene for 
å ivareta kravene om behandling innen 48 timer er godt implementert og resultatene er 
gode. Dette til tross for lange avstander og funksjonsfordeling av tilbudet i deler av 
regionen. 
 
3.6 Sykehusinfeksjoner   
Prevalensundersøkelsen av sykehusinfeksjoner gjennomføres obligatorisk to ganger pr 
år.  Andel sykehusinfeksjoner registreres for pasienter innlagt i sykehus en bestemt dag 
(”øyeblikksbilde”). 
 
Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF gjennomførte prevalensundersøkelse 
2.kvartal 2013. Dataene er foreløpig ikke publisert. 
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Utviklingen av sykehusinfeksjoner ved Nordlandssykehuset HF viser en nedadgående 
trend siden 2010. Ved sist prevalensregistrering var det 8,1 %. Kvalitetssikring pågår. 
Prevalensen av postoperative sårinfeksjoner er mest redusert de siste årene, hvilket kan 
være knyttet til innføringen av ”Trygg kirurgi sjekklisten i 2010”. 
 

 
Figur 5 Prevalensregistrering ved Nordlandssykehuset HF for perioden juni 2002 til 4. kvartal 2012.  
 
sept = sepsis, si = postopr. sårinfeksjoner, nlvi = nedre luftveisinfeksjoner, uvi = 
urinveisinfeksjoner 
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Figur 6 Prevalensregistrering ved UNN HF.  
 
Prevalensundersøkelsene for våren 2013 viser at UNN Tromsø ligger vesentlig høyere 
enn landsgjennomsnittet. Konkrete tiltak for å redusere forekomst av infeksjoner ble 
vedtatt i kvalitetsutvalget i juni 2013, og er under implementering. Det er satt 
systematisk fokus på korrekt bekledning, håndhygiene og oppfølgingen av rutiner for 
smittevern. Det utarbeides indikatorer for infeksjoner i UNN-KIS6

 

 for bedre overvåking 
av infeksjoner.  

Direktørmøtet i Helse Nord er enige om prosjektet ”0-visjon innen 2016” for 
sykehuspåførte infeksjoner. Infeksjoner påført i sykehus utgjør en stor andel av 
rapporterte skader og uønskede hendelser.   
 
3.7 Psykisk helsevern    
Øke antall konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne til tre 
konsultasjoner pr. dag.  
Ingen av foretakene rapporterer om at de når kravet om 3 konsultasjoner per dag. 
Nordlandssykehuset HF viser til en økning fra 1,0 til 1,7 konsultasjoner per dag. Det er 
iverksatt tiltak for å øke aktiviteten i flere foretak. Av tiltak kan nevnes:  
• standardisering av pasientforløp, sekretærstyrt elektronisk timebok 
• sms-varsling av timer og raskere forløp (raskt inn og raskt ut) 
• kartlegging av reisetid 
• telefonkonsultasjoner oppfølging av registreringspraksis 
• arbeide for å unngå fristbrudd 
 
Antallet konsultasjoner pr fagårsverk følges opp ved enhetene og overfor den enkelte 
ansatte av enhetsleder/DPS leder.  
Måltallet ansees i fagmiljøet ikke til å være den best egnete indikatoren på omfanget av- 
og kvaliteten i det polikliniske tilbudet.  Dette med bakgrunn i at ressursbruken ved den 
enkelte konsultasjon kan variere betydelig og uklarheter ved uthenting av data. Dette 
medfører risiko for at indikatoren ikke gjenspeiler den reelle ressursbruken og at 
sammenligning både med seg selv og andre ikke gir den ønskede informasjonen.  
 
Problemstillingen er drøftet både i regional fagråd for voksne og i DPS lederforum. Det 
anbefales å bruke en kombinasjon av utvikling av ventetid samt evalueringsskjema etter 
mal fra helsetilsynet for å styre og følge opp både kvalitet og aktivitetsnivå i tjenesten.  
 
 
 

6 Universitetssykehuset Nord Norge HF kvalitetsinformasjonssystem 
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4. Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
4.1 Internkontroll og Risikostyring    
Internkontroll 
Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Aktiviteter 
som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.  
 
Ledelsens gjennomgang har som formål å synliggjøre virkningen av internkontrollen 
(kvalitetssystemet)7

 

 i det enkelte helseforetak og undersøke og bedømme om systemet 
for internkontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt. Dersom det i 
gjennomgangen avdekkes mangler, skal ledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen 
av internkontrollen  

Styret i Helse Nord RHF ble per 1.tertial informert om at alle helseforetakene i regionen 
hadde eller planla å gjennomføre ledelsens gjennomgang i løpet av første halvår i 2013. 
Per 2.tertial er dette gjennomført for alle med unntak av Helgelandssykehuset HF. 
Gjennomgangen er planlagt gjennomført i november 2013. 
 
Risikostyring 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges 
opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets 
målsettinger vil bli oppfylt.  
 
Helse Nord RHF har identifisert tre hovedmål for risikostyringen for 2013: 
1. Pasientsikkerhet, Kvalitetssikring og Internkontroll skal være en integrert del av 

ledelsesfokus på alle nivå 
2. Ventetiden skal ned for de som i dag venter for lenge 
3. Virksomheten skal ha aktivitetsnivå og økonomiske resultat i tråd med budsjett 

 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.  
 
Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Sykehusapotek Nord HF og har 
gjennomført risikovurdering av de tre identifiserte hovedmålene per 2. tertial 2013.   
 
UNN HF og Helgelandssykehuset HF gjenstår ved utgangen av 2.tertial.  
 
Alle Helseforetakene rapporterer at de har jobbet med de tre målene definert av Helse 
Nord RHF hver for seg, men uten å samle dette i en egen rapport Vi viser til styresak som 
legges frem i desember. 
 
  

7 Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte krav (mål) til kvalitet.   
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4.2 Organisasjons- og lederutvikling, arbeidsgiverstrategi  
4.2.1 Personal og kompetanse       
Bemanning 
Gjennomsnittlig forbrukte månedsverk per 2. tertial er 12.965 og tilsvarer samme nivå 
som 2012Hittil i år er det leid inn vikarer for ca. 4 mill kroner mindre enn samme 
periode i fjor. 
 
Ved Nordlandssykehuset HF har det samlet vært en reduksjon i månedsverk som følge 
av planlagte endringer i organisasjonen; nedlegging av enheter i psykiatrien, utvidelser 
av pasienttilbudet knyttet til observasjonspost, medisinsk klinikk og kirurgi. Videre har 
det vært en økning i månedsverk knyttet til kvalitetsforbedring innen føde/gyn, samt 
renhold.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF skyldes den samlede nedgangen i forbrukte månedsverk i 
hovedsak nedleggelsen av Ressursbanken I tillegg er det noe reduksjon innen psykiatri. 
Nye ambulansebåter og tilsetting i vakante stillinger står for de viktigste økningene ved 
Helgelandssykehuset. 
 
Arbeide for å øke andelen faste stillinger, stillingsandelen for medarbeidere i 
deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger.    
Det arbeides både med regionale og foretaksvise tiltak på området. 
 
Det er utarbeidet retningslinjer og tilhørende rutiner ved foretakene for ivaretakelse av 
fortrinnsberettigede. Helse Finnmark HF viser til at det høsten 2013 gjennomføres 
opplæring av mellomledere i regelverket og rutiner.  
Gjennom samarbeid med ledere og tillitsvalgte er det etablert praksis på at det gjøres 
behovsvurderinger ved ledighet i stillinger, herunder å vurdere kombinerte stillinger 
innen samme klinikk. Dette for å kunne tilby flere hele stillinger.  
 
Med utgangspunkt i kartlegginger og egenregistrering om ønsket økt stillingsandel i 
Personalportalen følges aktuelle ansatte opp.  Fra og med oktober 2013 vil 
Personalportalen være tilgjengelig for alle foretak i regionen. Dette gjør individuell 
oppfølging vesentlig enklere. 
 
Nordlandssykehuset HF avsetter dedikerte ressurser til å jobbe med utfordringen i 
oktober 2013, og jobber med å øke kunnskapsgrunnlaget ytterligere gjennom deltakelse 
på konferanse (NAV og VOX) om ufrivillig deltid. 
 
Som en del av prosjekt aktivitetsbasert bemanning skal UNN HF utrede om det skal 
etableres en bemanningsenhet i foretaket. Dersom dette blir en realitet vil deltidsansatte 
kunne tilbys høyere stillingsandel ved å være ansatt i bemanningsenheten og arbeide 
ved flere avdelinger.   
 
Andel deltid blant fastansatte viser en trendvis nedgang siden januar 2013.  
Endringen per januar 2013 skyldes i hovedsak endring i datakvaliteten. 
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 Figur 7 Utvikling andel deltid 2012-2013 
 
Innarbeide måltall for antall årsverk og innleie, og sikre balanse mellom disse   
Foretakene har i ulik grad innarbeidet budsjetterte antall månedsverk. Det forventes at 
dette er innarbeidet fra 2014. 
 
UNN har som et av de viktigste tiltakene for å oppnå økonomisk balanse igangsatt en 
stor prosess med aktivitetsstyrt bemanning i alle enheter. Dette arbeidet skal/vil sikre 
måltall for månedsverk, overtid og innleie i alle enheter. 
 
Fortsette arbeidet med å få kontroll på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Avvik 
skal registreres og kategoriseres, og handlingsplaner for ytterligere forbedringer 
skal utarbeides  
Det jobbes både med organisatoriske og systemtekniske forhold for å få kontroll på 
arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Avvik registreres i Gat8

 

 (system) og kategoriseres i 
forhold til mulig brudd på daglig/ukentlig arbeids-/hviletid med mer. 

Tiltak/pågående aktiviteter ved foretakene: 
• Få gjenstående personell inn i Gat og at arbeids-/tjenesteplaner utarbeides for disse. 

Gjelder i hovedsak legene ved UNN HF. 
• Nødvendige dispensasjoner etableres og registreres i Gat før arbeidet startes. 
• Det gjennomføres opplæring av ledere for hvordan potensielle brudd kan unngås. 

Opplæringsmateriell: powerpoint og e-læring.  
• Det er gjennomført 2 kartlegginger for å rette fokus og øke kunnskapen på området.  
• Systemleverandør utvikler løsningen slik at systemet viser reelle mulige brudd, 

spesielt ved tjenesteområder hvor systemet generer feilverdier. 
• Kodeverk for årsaksfaktorer (eks. akutt sykdom, katastrofealarm) er implementert 

fra september 2013 for å øke kunnskapen ytterligere på området, 
• Det jobbes for bruk av felles versjon av programvare, nyeste versjon, for å sikre at 

alle foretak i regionen bruker siste tilgjengelige funksjonalitet og kvalitet. 

8 Arbeidsplanleggingssystem 
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UNN har nå inkludert en systematisk rapportering på brudd på vernebestemmelsene i 
Ledelsens gjennomgang. Her rapporteres det på antall og type regelbrudd fordelt på 
klinikker. Målingene for 2. tertial 2013 viser tilsvarende antall mulig brud som i fjor for 
samme periode. Forbedringstiltak vil utarbeides både på foretaksnivå og i den enkelte 
klinikk/senter. Arbeidet med aktivitetsstyrt bemanning forventes å ville gi effekter også 
på dette området. 
 
Nordlandssykehuset HF har styrket arbeidsgiverseksjonen med to personer som er 
dedikert til oppgaver innen ressursstyring og ressursplanlegging, herunder 
problematikk knyttet til mulige AML-brudd. Målingene for 2. tertial 2013 viser et langt 
lavere antall mulige brudd enn 1. tertial, og da spesielt i forhold til daglig arbeidstid. 
 
Helse Finnmark HF har innført kvartalsvis rapportering i ledergruppa. Vil rapportere på 
mulige brudd når konvertering til nytt lønns- og personalsystem er gjennomført.  (les: da 
Gat er sterkt integrert med lønns- og personalsystemet, lar rapportering seg ikke 
gjennomføre p.t.) 
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erling Bang, 75 51 29 00   Bodø, 24.10.2013 
 

Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær etter september 2013. 
 
I denne styresaken redegjøres for avvikene og tiltak i foretaksgruppen, og det vil også 
bli lagt frem en presentasjon under behandling av saken i styremøte, den 30. oktober 
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. 
 
Bakgrunn/fakta 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i september 2013 er på 84 
dager samlet sett i Helse Nord (89 dager i september 2012). Gjennomsnittlig ventetid 
hittil i år i Helse Nord er på 76 dager mot 78 dager samme periode i fjor. 
Landsgjennomsnitt pr. september 2013 er 73 dager.  
 
Median ventetid i september 2013 for hele landet er 65 dager. Helse Sør-Øst har 59 dager, 
Helse Nord 65 dager, Helse Vest 67 dager og Helse Midt 69 dager. Median for private er 
91 dager. 
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 9 % i september 2013 mot 16 % i september 
2012. Antall fristbrudd i september 2013 er redusert fra 826 i 2012 til 470 i 2013. 
 
Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 5 % fristbrudd, Helse Midt-
Norge 7 %, og Helse Sør-Øst 9 %. Private har 6 %. Samlet for hele landet er andelen 
fristbrudd på 7 %.  
 
Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten pr. september 2013 viser en økning på 1,1 % sammenlignet med hittil i fjor. 
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,8 %. Heldøgnsopphold er på 2012-nivå, 
mens dagopphold poliklinikk viser en økning. Dagopphold innlagte er en reduksjon på 
16,2 %.  
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Avvikene pr. september 2013 kan forklares ved å se på de negative avvikene ved DRG-
produksjonen som både er lavere enn i fjor og plan, i tillegg til  en generell manglende 
tiltaksgjennomføring i foretaksgruppen. Inntektssvikten skyldes en vridning fra 
inneliggende pasienter til poliklinisk behandling av pasientene. 
  
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. september 2013 en reduksjon i antall 
liggedøgn, dagopphold og utskrivninger på henholdsvis -4 %, -6 % og -8 %. Poliklinisk 
aktivitet har økt med 7 %, og den svake tendensen mot ønsket vridning mot mer 
poliklinisk behandling fortsetter. Aktiviteten er noe bak plan.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall dagopphold enn plan. 
Antall utskrivninger og liggedøgn er noe under plan, mens antall polikliniske 
konsultasjoner er godt under plan.  Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke 
oppnådd. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke 
sammenlignbare data for 2012.  
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om 
lag samme nivå som 2012, og det er ønskelig med økt poliklinisk behandling.  Antall 
liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet ligger over samme periode i 
2012. Aktiviteten er under plan for 2013. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på +266,7 mill kroner. 
Det er planlagt et overskudd på 467 mill kroner i 2013 (etter siste budsjettregulering), 
og pr. september 2013 er regnskapsresultatet -64,4 mill kroner svakere enn budsjettert.  
 
September 2013 viser et overskudd på +45,1 mill kroner, ca 10 mill kroner bedre enn 
budsjettert. 
 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 1,088 mrd kroner i foretaksgruppen pr. 
september 2013, tilsvarende 56 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2013.   
Likviditetsbudsjettet legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte 
investeringsrammer ved utgangen av 2013.  Likviditetsbeholdningen er ved utgangen 
av september 2013 ca 1,8 mrd kroner. Dette er bedre enn prognostisert. 
 
Personal   
Bemanningsutvikling 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til september 2013 viser et forbruk på 
12.954 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er på samme nivå 
regionen under ett. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på tre av helseforetakene, mens 
Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset HF har hatt en nedgang i antall 
månedsverk. 
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Sykefravær 
Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-august 2013 viser en økning på 0,4 % 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,7 % sammenlignet med samme periode i 
fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT. Ved Helgelandssykehuset HF og Helse 
Finnmark HF ser vi en nedgang. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at aktiviteten i 

pasientbehandling og omstillingsarbeidet opprettholdes i tråd med vedtatte planer 
og budsjetter. 

 
 
Bodø, den 24. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 9-2013 
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Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskriver status i Helse Nord 
med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller.   
 
DEL I 
 
Kvalitet  
Ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises 
som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt 
helsehjelp. Tallene for august og september 2013 vil på tilsvarende måte vise en økning, 
da «det tapte» tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i 
mindre grad. 
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i september 2013 er på 84 
dager samlet sett i Helse Nord (89 dager i september 2012). Gjennomsnittlig ventetid 
hittil i år i Helse Nord er på 76 dager mot 78 dager samme periode i fjor. 
Landsgjennomsnitt pr. september 2013 er 73 dager.  
 
Median ventetid1

 

 i september for hele landet er 65 dager. Helse Sør-Øst har 59 dager, 
Helse Nord 65 dager, Helse Vest 67 dager og Helse Midt-Norge 69 dager. Median for 
private er 91 dager. 

Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i september 2013 på 61 
dager og hittil i år på 57 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert 
helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i september 2013 på 105 dager og hittil i år 
på 96 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 78 dager, og psykisk helsevern 
for voksne har hittil i år en ventetid på 56 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge er på 55 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 56 dager.  
   
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 9 % i september 2013 mot 16 % i september 
2012. Antall fristbrudd i september 2013 er redusert fra 826 i 2012 til 470 i 2013. 
Vår vurdering er at det arbeides systematisk med forbedringsarbeidet, men at det er 
særlig klinikk Hammerfest som fremdeles ligger høyt. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF ligger også over gjennomsnitt, med det største antallet. 
 
Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 5 % fristbrudd, Helse Midt-
Norge 7 %, og Helse Sør-Øst 9 %. Private har 6 %. Samlet for hele landet er andelen 
fristbrudd på 7 %.  
 
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i september 2013. Brudd på vurderingsgarantien 
for barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser viser en andel på 5 
%. 
 
  

1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 
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Aktivitet 
Somatikk  
Aktiviteten pr. september 2013 viser en økning på 1,1 % sammenlignet med hittil i fjor. 
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,8 %. Heldøgnsopphold er på 2012-nivå, 
mens dagopphold poliklinikk viser en økning. Dagopphold innlagte er en reduksjon på 
16,2 % 
 
Avvikene pr. september 2013 kan forklares ved å se på de negative avvikene ved DRG-
produksjon2

 

 som både er lavere enn i fjor og plan. Inntektssvikten skyldes en vridning 
fra inneliggende pasienter til poliklinisk behandling av pasientene. 

I tillegg kommer at alle HF-ene ligger bak plan på gjennomføring av 
kostnadsreduserende tiltak. Vi forventer at denne trenden fortsetter resten av året, samt 
en generell manglende tiltaksgjennomføring i foretaksgruppen.  
  
Vi ser at de negative avvikene blir mindre i september 2013. DRG-poengene3

 

 avviker fra 
plan hittil i år med -2264 poeng (-2,2 %) og avvik fra i fjor er -1 074 poeng (-1,1 %).  
Dette utgjør henholdsvis 35,7 mill kroner og 16,9 mill kroner.  

Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. september 2013 en reduksjon i antall 
liggedøgn, dagopphold og utskrivninger på henholdsvis -4 %, -6 % og – 8 %. Poliklinisk 
aktivitet har økt med 7 %, og den svake tendensen mot ønsket vridning mot mer 
poliklinisk behandling fortsetter. Aktiviteten er noe bak plan.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall dagopphold enn plan. 
Antall utskrivninger og liggedøgn er noe under plan, mens antall polikliniske 
konsultasjoner er godt under plan.  Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke 
oppnådd. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke 
sammenlignbare data for 2012.  
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om 
lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling.  Antall liggedøgn, 
antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet over samme periode i 2012. Aktiviteten 
er under plan for 2013.  
 
Økonomi 
Resultat pr. september 2013 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på +266,7 mill kroner. Det 
er planlagt et overskudd på 467 mill kroner i 2013 (etter siste budsjettregulering), og pr. 
september 2013 er regnskapsresultatet -64,4 mill kroner svakere enn budsjettert.  
 
September 2013 viser et overskudd på +45,1 mill kroner, ca 10 mill kroner bedre enn 
budsjettert.  

 

2 Til grunn for beregningen av den innsatsstyrte refusjonen (ISF - refusjon) ligger DRG - systemet 
(Diagnose Relaterte Grupper). ISF- refusjonen er ment å dekke om lag 40 % av ordinære driftskostnader 
knyttet til behandlingsaktiviteten.  
3 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler 
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Helgelandssykehuset HF har pr. september 2013 et resultat på -12,5 mill kroner, noe 
som er -16,3 mill kroner dårligere enn budsjettert. September 2013 viser isolert et 
resultat på -0,2 mill kroner. Helseforetaket har justert prognosen til et negativt resultat i 
intervallet -5 til -10 mill kroner, noe som er 10-15 mill kroner svakere enn 
styringsmålet. Denne negative justeringen skyldes økte gjestepasientkostnader innenfor 
rehabilitering og økte kostnader knyttet til ambulansetjenesten.    
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i september 2013 et resultat på -0,9 mill kroner og 
et akkumulert underskudd på -28,7 mill kroner.  Dette er -45,3 mill kroner svakere enn 
budsjettert. Det er planlagt en vridning av aktivitet fra døgn til dag. NLSH har en 
nedgang i heldøgn og dagopphold målt mot 2012, økning dagopphold poliklinikk, mens 
den polikliniske aktiviteten er omtrent på samme nivå. Helseforetaket har dermed 
oppnådd reduksjon i heldøgnsaktivitet, men har samtidig ikke oppnådd forventet økning 
i poliklinisk dagbehandling.  
 
NLSH har en prognose på -28 mill kroner, noe som innebærer et avvik fra resultatkravet 
på -50 mill kroner. Helseforetaket ser en positiv trend i regnskapene for august og 
september 2013 innen ISF inntekter, varekostnader og månedsverksutvikling. Det er for 
tidlig å si om detter er som en følge av de iverksatte strakstiltak.   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et akkumulert underskudd på -2 mill 
kroner pr. september 2013. Dette er -32,8 mill kroner svakere enn budsjettert. UNN har 
en prognose på 0 ± 10 mill kroner, det vil si et budsjettavvik i intervallet -51 til -31 mill 
kroner.  Tiltakene som ble utarbeidet for 2013 er delvis forsinket, i tillegg til at 
helårseffekten av tiltak ikke blir like stor som budsjettert. 
 
Helse Finnmark HF har i september 2013 et positivt resultat på 2,6 mill kroner som gir 
et positivt budsjettavvik på 2,3 mill kroner. Helseforetaket har et akkumulert 
underskudd på -7,4 mill kroner pr. september 2013. Dette innebærer et negativt 
budsjettavvik på -11,6 mill kroner.  
 
Helse Finnmark HF har planlagt tiltak på 41,3 mill kroner i 2013. Etter at disse er 
risikovurdert, er beregnet effekt satt til 26 mill kroner i 2013. Hittil i år er økonomisk 
effekt på 10.7 mill kroner.  Med bakgrunn i budsjettavvikene hittil i år og forventet effekt 
av tiltak for resten av året er prognosen på -4 mill kroner, et avvik fra styringsmålet på -
9 mill kroner.     
 
Sykehusapotek Nord HF har et resultat pr. september 2013 som er 1,4 mill kroner over 
budsjett. Helseforetaket har en årsprognose på budsjett, det vil si et resultat i balanse. 
Resultatet for 2013 avhenger av utviklingen i omsetningen til sykehusene og i 
publikumsavdelingene. 
 
Helse Nord IKT har et budsjettavvik pr. september 2013 på -0,5 mill kroner. Prognose 
for 2013 er på -2 mill kroner.   
 
Helse Nord RHF har hittil i år et resultat på 314,1 mill kroner, som gir et budsjettavvik 
på 39,6 mill kroner. Resultatet i september 2013 er på 45,2 mill kroner, som gir et 
positivt budsjettavvik på 14,7 mill kroner. Regnskapet for flere kostnadssteder viser 
besparelser som vi forventer blir realisert på årsbasis og prognosen er derfor økt med 
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20 mill kroner fra forrige periode. På bakgrunn av dette forventes et samlet resultat om 
lag 50 mill kroner bedre enn budsjett på 394 mill kr for året.  
 
Samlet forventes et resultat i størrelsesorden +400-420 mill kroner for 2013.   
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 1,088 mrd kroner i foretaksgruppen pr. 
september 2013, tilsvarende 56 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2013.   
Likviditetsbudsjettet legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte 
investeringsrammer ved utgangen av 2013. 
 
Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av september ca 1,8 mrd kroner. Dette er 
bedre enn prognostisert.  
 
I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til 
KLP). Likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert som følge av at 
betaling til KLP blir lavere enn lagt til grunn. 
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Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til september 2013 viser et forbruk på 
12.954 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er på samme nivå 
regionen under ett. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på tre av helseforetakene, mens 
Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hatt en nedgang i 
antall månedsverk. 
 
Kostnader knyttet til innleie er 7,2 mill kroner høyere enn budsjettert for september 
2013, hittil i år er kostnadene 30,1 mill høyere enn budsjettert. Sammenlignet med 
samme periode 2012 er kostnadene knyttet til innleie 2,8 mill kroner lavere. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 17,7 mill kroner høyere enn budsjett for 
september 2013, hittil i år 35,4 mill kroner lavere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i år pr. september 2012 er lønnskostnadene 326,9 mill kroner 
høyere, hvorav fast lønn har økt med 7 % og variabellønn har økt med 3 %. Vi har 
tidligere kommentert at økningen på fast lønn delvis skyldes periodisering av 
feriepenger.   
 
Pensjonskostnadene er 1 % lavere enn samme for samme periode i 2012. Det 
registreres økte offentlige tilskudd og refusjoner. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 
% av totale kostnader. 
 
Sykefravær 
Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-august 2013 viser en økning på 0,4 % 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,7 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Økningen ser vi i hovedsak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Sykehusapotek 
Nord HF og Helse Nord IKT. Ved Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF ser vi 
en nedgang. 
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DEL II 
 
Kvalitet 
Ventetider 

 

Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid september 2013 pr. sektor for ordinært avviklede 
pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter.  Kilde: Norsk 
pasientregister. 
 
 

HF Sektor
Ventetid 
ordinært 
avviklede

Ventetid 
fortsatt 

ventende

Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median

Somatikk 85 56 92 56
VOP 35 27 45 23
BUP 38 29 29 20
RUS 55 55 61 65
Ubestemt 82 68 139 73
Total 79 59 121 62
Somatikk 90 70 118 83
VOP 54 34 96 46
BUP 58 59 42 21
RUS 56 49 36 26
Ubestemt 94 95 333 103
Total 88 69 117 81
Somatikk 88 69 104 60
VOP 73 56 71 41
BUP 60 55 44 25
RUS 48 43 57 34
Ubestemt 38 39 95 69
Total 87 67 103 56
Somatikk 76 63 93 49
VOP 57 32 57 33
BUP 45 28 27 17
RUS 79 68 84 54
Ubestemt 37 23 52 31
Total 74 61 91 47
VOP 53 52 35 26
RUS 114 114 114 103
Total 58 52 74 60
Somatikk 87 68 109 69
VOP 55 35 74 35
BUP 53 43 38 21
RUS 60 55 67 44
Ubestemt 82 67 141 73
Total 84 65 110 68

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Helse Finnmark HF

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

Privat Nord HF

Total
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Tabell 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra august 2012 
til september 2013. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – september 2013 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister. 
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Fristbrudd 

 
Tabell 4 Antall og andel fristbrudd i september 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister. 

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Helse Finnmark HF Somatikk 4 3 %
VOP 1 1 %
BUP 0 0 %
RUS 0
Ubestemt 79 21 %
Total 84 13 %

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

Somatikk 176 9 %

VOP 4 5 %
BUP 23 31 %
RUS 1 5 %
Ubestemt 0 0 %
Total 204 10 %

Nordlandssykehuset HF Somatikk 114 8 %
VOP 3 5 %
BUP 3 6 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 2 33 %
Total 122 8 %

Helgelandssykehuset HF Somatikk 54 6 %
VOP 0 0 %
BUP 1 3 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 55 6 %

Privat Nord HF Somatikk 0
VOP 3 12 %
BUP 0
RUS 2 100 %
Ubestemt 0
Total 5 19 %

Total Somatikk 348 8 %
VOP 11 4 %
BUP 27 14 %
RUS 3 9 %
Ubestemt 81 20 %
Total 470 9 %

HF Sektor

Ordinært avviklede
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Tabell 5 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp4

 
. September 2013. 

 
Tabell 6 Brudd på vurderingsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser. 
September 2013. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 
Tabell 7 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til september 2013. Kilde: Norsk pasientregister 
  

4 Fristbrudd inkluderer henvisninger hvor pasienten er tatt til behandling i perioden, hvor den medisinsk 
satte fristen er overskredet 
∙ pasienter som ved utgangen av perioden venter på behandling, og den medisinsk satte fristen er 
overskredet 
 

641 84 13 % 1510 45 3 %
2126 204 10 % 4687 175 4 %
1581 122 8 % 3757 161 4 %

957 55 6 % 1736 75 4 %
27 5 19 % 60 12 20 %

Total Helse Nord 5 332      470        9 % 10 014      393        4 %
Privat Nord HF

Nordlandssykehuset HF

Antall 
avviklede 
med frist

HF

Universitetssykehuset Nord-

Andel 
fr istbrudd 
ventende

Antall 
fristbrudd 
avviklede

Andel 
fr istbrudd 
avviklede

Antall 
ventende 
med frist

Antall 
fristbrudd 
ventende

Helse Finnmark HF

Helgelandssykehuset HF

3 61 5 %
7 142 5 %

10 111 9 %
0 75

Sum Helse Nord 40 778 5 %
Helgelandssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF

Antall
vurdert

Andel
bruddHF Antall

brudd
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Tabell 8 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til 
september 2013. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

 
Tabell 9 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til september 
2013. Kilde: Norsk pasientregister.  
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Aktivitet 
Somatikk 

 
Tabell 10 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. september 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og 
endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret 
Lovisenberg.  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 434 011 438 943 1,1 %
Totalt antall opphold somatikk 107 860 106 912 -0,9 %
herav
dagopphold poliklinikk 29 753 30 933 4,0 %
dagopphold innlagte 16 080 13 473 -16,2 %
heldøgnsopphold innlagte 62 027 62 506 0,8 %

Polikliniske konsultasjoner 326 151 332 031 1,8 %

UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 193 377 195 813 1,3 %
Totalt antall opphold somatikk 50 609 49 893 -1,4 %
herav
dagopphold poliklinikk 17 575 18 298 4,1 %
dagopphold innlagte 6 814 4 567 -33,0 %
heldøgnsopphold innlagte 26 220 27 028 3,1 %

Polikliniske konsultasjoner 142 768 145 920 2,2 %

NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 122 151 122 830 0,6 %
Totalt antall opphold somatikk 31 359 31 363 0,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 6 695 7 460 11,4 %
dagopphold innlagte 5 974 5 751 -3,7 %
heldøgnsopphold innlagte 18 690 18 152 -2,9 %

Polikliniske konsultasjoner 90 792 91 467 0,7 %

Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 68 891 68 536 -0,5 %
Totalt antall opphold somatikk 13 753 13 483 -2,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 3 081 3 037 -1,4 %
dagopphold innlagte 1 798 1 529 -15,0 %
heldøgnsopphold innlagte 8 874 8 917 0,5 %

Polikliniske konsultasjoner 55 138 55 053 -0,2 %

Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 49 592 51 764 4,4 %
Totalt antall opphold somatikk 12 139 12 173 0,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 402 2 138 -11,0 %
dagopphold innlagte 1 494 1 626 8,8 %
heldøgnsopphold innlagte 8 243 8 409 2,0 %

Polikliniske konsultasjoner 37 453 39 591 5,7 %
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Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige 

 Tabell 11 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. september 
2013, plan og samme periode i fjor 
 

  

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2013 Plan 2013 Avvik 

Resultat  
2012 Endring %

Antall utskrivninger PHV 4 553 5 116 -563 4 722 -4 %
Antall liggedøgn PHV 76 944 82 298 -5 354 81 441 -6 %
Antall dagopphold PHV 4 328 7 211 -2 883 4 719 -8 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 91 455 90 866 589 85 779 7 %
Antall utskrivninger PHBU 296 323 -27
Antall liggedøgn  PHBU 6 985 7 095 -110
Antall dagopphold  PHBU 277 187 90
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 49 900 62 041 -12 141
Antall utskrivninger Rusomsorg 689 726 -37 667 3 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 22 137 23 352 -1 215 21 991 1 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 9 660 10 804 -1 144 7 962 21 %

Akkumulert per september
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Økonomi 
 Resultat 

Tabell 12 Regnskap, budsjett og avvik i september 2013 og hittil i år og budsjett 2013. Kilde: ØBAK pr. 
september 2013. 
 

 
Tabell 13 Budsjettavvik i % av inntekt i september og hittil i år. Kilde: ØBAK pr september 2013. 
 

 
 Tabell 14 DRG-poeng ”sørge for” pr. september2013. Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og 
DRG av biologiske legemidler 
 

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

september september september hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 0,2 0,4 -0,2 -12,5 3,7 -16,3 -23,0 5,0
Nordlandssykehuset HF 0,9 1,8 -0,9 -28,7 16,5 -45,2 -7,6 22,0
UNN HF -1,8 3,4 -5,2 -2,0 30,8 -32,8 -15,0 41,0
Helse Finnmark HF 2,6 0,3 2,3 -7,4 4,1 -11,6 19,6 5,0
Sykehusapotek Nord HF -0,4 -0,8 0,4 1,7 0,3 1,4 -1,0 0,0
Helse Nord IKT -1,7 -0,7 -1,0 1,6 2,1 -0,5 5,1 0,0
Helse Nord RHF 45,2 30,5 14,7 314,1 274,5 39,6 294,9 394,0
SUM Helse Nord 45,1 35,0 10,1 266,7 332,1 -65,4 272,9 467,0

Budsjettavvik 
i % av inntekt

Budsjettavvik i 
% av inntekt

september hittil i år
Helgelandssykehuset HF -0,1 % -1,4 %
Nordlandssykehuset HF -0,3 % -1,7 %
UNN HF -1,0 % -0,7 %
Helse Finnmark HF 1,6 % -0,9 %
Sykehusapotek Nord HF 1,4 % 0,5 %
Helse Nord IKT -4,7 % -0,2 %
Helse Nord RHF 11,3 % 3,3 %
SUM Helse Nord 0,8 % -0,6 %

DRG-poeng hittil 
i 2012

DRG-poeng hittil i 
2013 Plan hiå Årsplan 2013

Avvik fra 
plan hiå % avvik hiå 

Avvik hiå-
hif

% avvik fra 
hif

Helgeland 14172 13836 14281 19085 -445               -3,1 % -336 -2 %
NLSH 29177 28914 29706 39741 -792               -2,7 % -263 -1 %
UNN 48173 47664 48221 64537 -557               -1,2 % -509 -1 %
Finnmark 11198 11264 11620 15469 -356               -3,1 % 66 1 %
RHF 316 284 398 534                           -114               -28,6 % -32 -11 %
Sum 103 036                   101 962                      104 226          139 366                   -2 264            -2,2 % -1 074            -1,1 %
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Tabell 15 Realiserte effekter av omstillingstiltak og periodiserte budsjetterte omstillinger per september 
2013 per helseforetak i Helse Nord.   
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Tabell 16 Resultat september 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. september 2012. Kilde: ØBAK pr. september 2013 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Basisramme 965 194 964 916 278 0 % 8 319 007 8 318 932 75 0 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 135 879 134 784 1 095 1 % 1 159 961 1 186 087 -26 126 -2 %
ISF kommunal medfinansiering 44 288 42 867 1 421 3 % 373 284 387 598 -14 314 -4 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 180 167 177 651 2 516 1 % 1 533 245 1 573 685 -40 440 -3 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 6 441 8 122 -1 681 -21 % 81 207 77 347 3 860 5 %
Gjestepasienter 1 864 5 379 -3 514 -65 % 44 845 42 138 2 707 6 %
Polikliniske inntekter 26 881 27 424 -543 -2 % 238 421 226 173 12 248 5 %
Utskrivningsklare pasienter 1 011 1 936 -925 -48 % 13 200 17 399 -4 198 -24 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 705 5 301 -595 -11 % 47 851 47 199 653 1 %
Andre øremerkede tilskudd 24 872 23 311 1 562 7 % 186 005 228 014 -42 009 -18 %
Andre driftsinntekter 54 560 60 851 -6 291 -10 % 505 840 539 193 -33 353 -6 %
Sum driftsinntek ter 1 265 696 1 274 890 -9 193 -1 % 10 969 622 11 070 080 -100 458 -0,9 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 75 154 76 411 -1 256 -2 % 699 735 658 412 41 323 6 %
Kjøp av private helsetjenester 45 172 58 517 -13 345 -23 % 497 565 519 695 -22 130 -4 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 117 398 109 318 8 080 7 % 998 896 961 128 37 768 4 %
Innleid arbeidskraft 14 581 7 317 7 264 99 % 93 613 63 471 30 142 47 %
Fast lønn 574 727 579 791 -5 064 -1 % 4 919 346 4 986 820 -67 474 -1 %
Overtid og ekstrahjelp 39 430 25 911 13 519 52 % 343 515 302 944 40 571 13 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 115 884 116 087 -203 0 % 1 044 971 1 049 699 -4 728 0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -30 731 -29 863 -868 3 % -315 380 -266 866 -48 514 18 %
Annen lønn 54 642 51 528 3 114 6 % 426 821 412 290 14 531 4 %
Avskrivninger 47 987 50 993 -3 006 -6 % 447 233 457 283 -10 050 -2 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Andre driftskostnader 172 771 197 760 -24 989 -13 % 1 592 730 1 627 626 -34 897 -2 %
Sum driftskostnader 1 227 014 1 243 769 -16 755 -1 % 10 749 044 10 772 503 -23 459 -0,2 %
Driftsresultat 38 682 31 121 7 561 24 % 220 577 297 577 -76 999 -26 %
Finansinntekter 8 201 5 543 2 658 48 % 59 959 47 788 12 171 25 %
Finanskostnader 1 821 1 708 112 7 % 13 847 13 275 572 4 %
Finansresultat 6 381 3 835 2 546 66 % 46 112 34 513 11 599 34 %
Ordinært resultat 45 063 34 956 10 107 29 % 266 689 332 090 -65 401 -20 %

September Akkumulert per September
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Investeringer 

 
Tabell 17 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 9-2013.  
 
Likviditet 

 
Tabell 18 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 
 
 
 
 
 
 
 

  

sept
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2012 2013 2013  hittil 2013
Helse Nord RHF 59,9 93,5 153,4 63,2 41 %
Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 48,6 33 %
UNN 40,6 492,0 532,6 343,8 65 %
NLSH 277,6 596,4 874,0 559,5 64 %
Helgeland 13,1 58,7 71,8 23,2 32 %
Apotek 3,2 3,0 6,2 0,3 4 %
HN IKT 1,5 155,5 157,0 50,0 32 %
SUM Helse Nord 442,1 1502,1 1 944,2 1088,4 56 %
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Personal   
Bemanning 
Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i 1.000. 
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Tabell 19 Kostnad innleie januar-september 2013 
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Tabell 20 Nettolønn januar- september, ekskl. innleie/pensjon/arb.g.avg. 
 
Sykefravær 

 
Tabell 21 Sykefravær januar-august 2012 og 2013. NLSH HF utelatt på grunn av stort etterslep av registrert 
sykefravær.   
 

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær under 
56 dager

Herav under 
16 dager

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær under 
56 dager

Herav under 
16 dager

Helgelandssykehuset HF 6,3% 3,3% 3,0 % 1,4 % 6,7% 2,4% 4,3 % 1,8 %
Nordlandssykehuset HF

Universitetssykehuset HF 8,1% 2,5% 5,6 % 2,6 % 8,6% 4,0% 4,6 % 3,4 %

Helse Finnmark HF 8,2% 3,7% 4,5 % 2,5 % 7,4% 2,5% 4,9 % 2,6 %
Sykehusapotek Nord HF 6,0% 0,9% 5,1 % 2,7 % 3,8% 1,7% 2,1 % 0,5 %
Helse Nord IKT 3,3% 0,6% 2,7 % 1,9 % 5,5% 1,8% 3,7 % 3,3 %
Helse Nord RHF 0,6% 0,0% 0,6 % 0,5 % 0,8% 0,0% 0,8 % 0,8 %
SUM Helse Nord 7,5% 2,6% 4,9 % 0,5 % 7,9% 3,4% 4,5 % 3,0 %

jan-aug 2012 jan-aug 2013
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Tabell 22 Endring sykefravær august 2012 og 2013 
 

 
Figur 1: Sykefraværsprosent januar-august 2012 og 2013 for hele Helse Nord. 
 

 
Figur 2: Antall sykefraværsdager januar-august 2012 og 2013 for hele Helse Nord. 

Totalt 
fravær

Fravær over 56 
dager

Fravær under 
56 dager

Herav under 
16 dager

Helgelandssykehuset HF 0,4% -0,9% 1,3 % 0,3 %
Nordlandssykehuset HF

Universitetssykehuset HF 0,5% 1,5% -1,0 % 0,8 %

Helse Finnmark HF -0,8% -1,2% 0,4 % 0,1 %
Sykehusapotek Nord HF -2,3% 0,8% -3,0 % -2,1 %
Helse Nord IKT 2,2% 1,2% 1,0 % 1,4 %
Helse Nord RHF 0,1% 0,0% 0,1 % 0,3 %
SUM Helse Nord 0,4% 0,7% -0,4 % 2,5 %
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2013/163/123   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 24.10.2013 
 

Styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
I styremøte, den 22. juni 2013 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 72-2013 Plan 
2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan. Denne saken ga føringer og planrammer 
for det konkrete budsjettarbeidet i helseforetakene. Detaljerte krav til helseforetakene 
stilles i oppdragsdokumentet for 2014.  
 
Forslag til Statsbudsjett 2014, som ble lagt fram 14. oktober 2013, gir grunnlag for 
fastsettelse av endelige rammer for 2014. Denne styresaken fremmes for å: 
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2014 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål  
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det tilstrebes å gi så presise 
rammebetingelser og føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på 
kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Den nye regjeringen har signalisert noen endringer i finansiering og krav til 
helseforetak. Adm. direktør vil derfor komme tilbake med en styresak i desember 2013 
som redegjør for endringene og de konsekvenser det vil få for helseforetakene. 
 
Detaljert informasjon om forslag til Statsbudsjett 2014 følger av vedlegg.  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Forslag til Statsbudsjett 2014 medfører omlag 200 mill kroner mer enn forutsatt 
inntektsvekst i styresak 72-2013. De viktigste årsaker til dette er (mill kroner 
mer/mindre enn forutsatt i styresak 72-2013): 
• Styrking av forskningsmidler  + 12,7 mill kroner 
• Redusert inntekt (pensjonskostnad) - 13,9 mill kroner 
• Midler til IKT og MTU  + 31,8 mill kroner 
• Effekter av nasjonal inntektsmodell  + 63,0 mill kroner 
• Større realvekst enn forutsatt  + 98,0 mill kroner  (2,3 % mot forutsatt 1 %) 
 
I styresak 72-2013 ble det holdt av 42 mill kroner til videreutvikling av helsetilbudet og 
14,8 mill kroner til lønnsomme tiltak. Til sammen foreslås om lag 260 mill kroner 
disponert i saken.  
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Statsbudsjettet legger opp til en aktivitetsvekst på nasjonalt nivå på opp mot 2,3 % fra 
anslått aktivitetsnivå for 2013. Dette gjelder samlet for somatisk virksomhet, psykisk 
helsevern og TSB.  
 
Overslagsbevilgningen til Helse Nord innen Innsatsstyrt finansiering (ISF)/kommunal 
medfinansiering (KMF) tilsier at aktivitetsnivå kan videreføres på om lag samme nivå 
som budsjett 2013. Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 er det rom for en mindre 
aktivitetsøkning. Adm. direktør foreslår at overslagsbevilgning 2014 fordeles ut fra 
planlagt aktivitetsnivå for 2013, korrigert for økt aktivitet ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH) som følge av 
funksjonsfordeling herunder kreftbehandling og brystrekonstruksjoner. 
Helseforetakene skal planlegge aktiviteten innenfor disse rammene.  
 
Økonomisk handlingsrom foreslås disponert slik: 
• Generell styrking av øk. bærekraft i helseforetak/ 

oppfølging av fagplaner/krav i statsbudsjett/ 
oppdragsdokument 188,2 mill kroner 

• Samhandling 5,7 mill kroner  
• Igangsatte kvalitetstiltak  12,0 mill kroner  
• Nye kvalitetstiltak 10,0 mill kroner  
• Styrke innkjøpsfunksjon i helseforetakene 3,0 mill kroner 
• Protonterapi (utenlandsbehandling) 5,0 mill kroner  
• Tiltak i RHF (helsenorge.no, Altautredning mv) 8,9 mill kroner 
• Økt kjøp fra private/ideelle 29,0 mill kroner    
• Økt kapitalkompensasjon til helseforetakene 18,0 mill kroner 
 
Adm. direktør legger opp til å fordele det meste av ressursene til helseforetakene. Økte 
rammer skal benyttes til oppfølging av fagplaner, krav i forslag til Statsbudsjett og 
kommende oppdragsdokument til helseforetakene for 2014, og bidra til å styrke den 
langsiktige økonomiske bærekraften.  
 
Ny regjering har blant annet signalisert en økning av ISF-refusjon (fra dagens 40 %-
nivå). Dette forventes å medføre et netto inntektstap for Helse Nord som det ikke er tatt 
høyde for i RHF. Helseforetakene må håndtere evt. endringer innenfor fordelte rammer.  
 
Resultatkravene for helseforetakene ble vedtatt i styresak 72-2014 og endres ikke. 
Dette gir følgende budsjetterte overskudd for 2014:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 367 mill kroner 
Helse Finnmark HF  +15 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF +25 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +10 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0 
Helse Nord IKT  0 
Sum  + 457 mill kroner 
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Medbestemmelse 
Budsjett 2014 – plan og premisser ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 24. oktober 2013 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om foreslått budsjettopplegg for 2014. 
 
2. Partene gir sin tilslutning til at de økte inntektene i forslag til statsbudsjett 2014 i all 

hovedsak videreføres helseforetakene for å styrke økonomisk handlefrihet og følge opp 
krav og føringer i statsbudsjett og oppdragsdokument. 

 
Brukermedvirkning 
Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer ble behandlet i arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 23. oktober 2013. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
Informasjonen om Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer tas til 
orientering. 
 
Konklusjon 
Forslag til Statsbudsjett 2014 gir betydelig større handlingsrom enn forutsatt i styresak 
72-2014. Handlingsrommet foreslås disponert slik at økonomisk bærekraft i 
helseforetakene styrkes, og behandlingstilbudet utvikles og forbedres.  
 
Helseforetakene skal planlegge sin aktivitet innenfor overslagsbevilgningene.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av 
investeringsplan. Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2014. 
 

2. Styret presiserer at økte inntektsrammer til helseforetakene skal brukes til 
a) gjennomføring av regionale fagplaner 
b) oppfyllelse av krav i oppdragsdokument 
c) oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 
d) langsiktig økonomisk bærekraft  
e) oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 

 
3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra 

døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saksutredningen. 
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5. Resultatkrav fastholdes slik de ble vedtatt i styresak 72-2013:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 367 mill kroner 
Helse Finnmark HF  +15 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF +25 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +10 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF   0 
Helse Nord IKT  0 
Sum + 457 mill kroner 

 
6. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
 
 
Bodø, den 24. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning - Sammendrag og oppfølging av forslag til Statsbudsjett 2014 
 Driftsrammer pr. helseforetak  
 
 
  

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 160 571                           274 078        198 159        123 188        334 100        1 090 097        
Pasientreiser 228 725                           189 231        224 845        130 414        23 707           796 923           
Psykisk helse 279 077                           824 515        736 568        203 001        88 840           2 132 001        
TSB (rus) 28 438                              174 215        49 616           35 455           2 000             289 724           
Somatikk 680 158                           2 930 899     1 402 143     681 952        581 016        6 276 167        
Særskilt funksjon 21 651                              30 376           29 655           15 142           96 824             
Kapital 74 546                              272 089        187 318        65 476           377 720        977 148           
Felleskostnader/adm 124 760        124 760           
Totalt 1 473 167                        4 695 403     2 828 303     1 254 628     1 532 143     11 783 643     
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UTREDNING  
 
Oppfølging og sammendrag av forslag til Statsbudsjett 2014 
Forslag til Statsbudsjett for 2014 innebærer betydelig bedre økonomiske 
rammebetingelser enn det som var lagt til grunn i styresak 72-2013. I sum gir forslag til 
Statsbudsjett 2014 Helse Nord om lag 200 mill kroner mer til disposisjon enn forutsatt. 
De viktigste årsaker til dette er (mill kroner mer/mindre enn forutsatt i styresak 72-
2013) 
• styrking av forskningsmidler  + 12,7 mill kroner 
• Redusert pensjonskostnad - 13,9 mill kroner 
• Midler til IKT og MTU  + 31,8 mill kroner 
• Effekter av nasjonal inntektsmodell  + 63,0 mill kroner 
• Større realvekst enn forutsatt  + 98,0 mill kroner (2,3 % mot forutsatt 1 %) 
 
Oppfølging av satsning på IKT og medisinteknisk utstyr (MTU) skjer gjennom ulike 
tiltak, både innenfor driftsrammene (meldingsløft, FIKS m. m.) og investeringsplanen 
(styrking av rammer til MTU, FIKS m. m.).   
 
Særskilte satsningsområder i forslag til Statsbudsjett 2014  
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte vil for 2014 samles i følgende 
hovedområder: 
• kvalitet og pasientsikkerhet 
• tilgjengelighet og brukerorientering 
• personell, utdanning og kompetanse 
• forskning og innovasjon 
• økonomi og aktivitet 
• organisatoriske krav 
• sterkere samordning på tvers av regionene 
 
Satsningsområdene vurderes å være i godt samsvar med styresak 72- 2013.  
 
Ny regjering 
Vi kjenner ikke konsekvensene for oss av kommende forslag fra ny regjering, men 
følgende forhold er nevnt: 
• Slutt på kommunal medfinansiering. Dette vil på kort sikt ikke bety noe for oss, med 

mindre kommunenes adferd endres.  
• Ny inntektsmodell for akuttmedisin, forskning og utdanning. Denne vil ikke være 

klar for 2014 og får derfor ikke betydning for oss nå.  
• Økt ISF andel vil gi negativ effekt på de samlede inntektene.  
• Krav om økt kjøp fra private, særlig TSB og psykiatri. Dette er innarbeidet i vårt 

budsjettopplegg 
• Økte kompetansekrav (akuttmottak) 
• Fritt behandlingsvalg 
• Fritt rehabiliteringsvalg 
• Behandlingstid 
• Etablere eget nasjonalt selskap med ansvar for bygging og drift av sykehus. Dersom 

dette blir realisert innebærer dette en stor endring.  
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• Opptrappingsplan TSB og psykiatri 
• Overføre oppgaver til kommunene  
 
Viktige forhold i forslag til Statsbudsjett 2014 
Låneopptak  
Helse Nord gis anledning til å ta opp investeringslån i 2014 på til sammen 507 mill 
kroner til Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø, NLSH Vesterålen, Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) Tromsø A-fløy og Kirkenes sykehus. Siste rest av lån til nytt sykehus 
i Vesterålen tas opp i 2014.  
 
Aktivitetsforutsetninger og overslagsbevilging   
Statsbudsjettet legger opp til en vekst på nasjonalt nivå på opp mot 2,3 % fra anslått 
aktivitetsnivå for 2013. Dette gjelder samlet for somatisk virksomhet, psykisk helsevern 
og TSB.  
 
Overslagsbevilgningen til Helse Nord innen Innsatsstyrt finansiering/kommunal 
medfinansiering tilsier at aktivitetsnivå kan videreføres på om lag samme nivå som 
budsjett 2013. Aktiviteten er noe lavere enn plan hittil i 2013, og sammenlignet med 
realisert aktivitet i 2013 kan nivået i 2014 økes med om lag 0,5 %.  
 
Poliklinisk virksomhet kan økes med om lag 1 % fra budsjettert nivå i 2013.  
 
Adm. direktør foreslår at overslagsbevilgning 2014 fordeles ut fra planlagt 
aktivitetsnivå for 2013, korrigert for økt aktivitet ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF som følge av funksjonsfordeling herunder 
kreftbehandling og brystrekonstruksjoner. Helseforetakene skal planlegge aktiviteten 
innenfor disse rammene.  
 

 
 

 
 
DRG-satsen er justert med 3,3 % til kr 40.772,-.  

ISF og KMF Budsjett 2013 Budsjett 2013 Fordeling bev. 2014 Funk. Fordeling*
helseforetak (i 1000 kr) andel (i 1000 kr) (i 1000 kr) i kroner i DRG-poeng
RHF 8 420                  0,4 % 8 625                             -2 000                     6 625                                            406                     
Finnmark 244 074             11,1 % 250 021                         -3 500                     246 521                                        15 116               
UNN 1 020 305          46,3 % 1 045 163                     6 000                      1 051 163                                    64 454               
NLSH 630 212             28,6 % 645 567                         3 000                      648 567                                        39 768               
Helgeland 301 127             13,7 % 308 464                         -3 500                     304 964                                        18 699               
Sum 2 204 138          100,0 % 2 257 840                     -                          2 257 840                                    138 443             
* herunder kreftomsorg og brystrekonstruksjon

Overslagsbevilgning 2014

Poliklinikk Budsjett 2013 Budsjett 2013 Overslagsbevilgning 2014
helseforetak (i 1000 kr) andel (i 1000 kr) 
RHF
Finnmark 29 357               8,2 % 30 536                                        
UNN 190 797             53,0 % 198 461                                      
NLSH 92 662               25,7 % 96 384                                        
Helgeland 47 260               13,1 % 49 159                                        
Sum 360 075             100,0 % 374 540                                      
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Oppdatering av nasjonal inntektsmodell 
Helse Nord får samlet +21 mill kroner ved oppdatering av modellen. Oppdatering av 
befolkningsdata og sosiale kriterier i modellen medfører -33 mill kroner (estimert -42 
mill kroner i styresak 72-2013). Oppdatering av regnskapsandeler, 
gjestepasientoppgjør og oppgaveendringer medfører +54 mill kroner. Disse postene er 
svært vanskelige å vurdere og det må antas at de ved fremtidige oppdateringer vil 
kunne medføre redusert ramme for Helse Nord.  
 
Forskning 
Helse Nord har fått en realvekst i forskningstildelingen på 12,7 mill kroner.  
  
Pensjonskostnader  
Rammen er redusert med 13,9 mill kroner som følge av at pensjonskostnadene 
reduseres sammenlignet med vedtatt budsjett 2013. Redusert ramme fordeles mellom 
helseforetakene basert på total inntektsmodell.  
 
Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 3,1 %, hvorav lønnsvekst 3,5 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,2 %.  
 
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en 
styrking av kapitaltilskuddet.  
 
Tilskudd til ”raskere tilbake” videreføres  
Ordningen videreføres i 2014, men rammene mellom regionene fordeles ikke i forslag 
til Statsbudsjett. Det forventes at rammene for 2013 prisjusteres. Helse Nord RHF vil i 
dialog med helseforetakene fordele rammene fram mot desember.  
 
Troms militære sykehus 
Troms militære sykehus nedlegges som militær avdeling i 2014 og den militære driften 
av sykehuset opphører, jf. Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid. I forslag til 
Statsbudsjett står det at: Det (…)  i 2014 etableres en overgangsordning hvor roller, 
ansvar og kostnader er klargjort og fordelt på en måte som konstruktivt og fremtidsrettet 
tilrettelegger for etableringen av et nytt medisinsk senter. 
 
Forslag til prioriteringer  
I styresak 72-2014 ble det holdt av 42 mill kroner til utvikling av helsetilbudet, samt 
14,8 mill kroner lønnsomme prosjekter. Sammen med økt handlefrihet foreslås 
følgende disponeringer: 
 
Protonterapi (utenlandsbehandling) 5 mill kroner  
De regionale helseforetakene utreder opprettelse av regionale sentre for 
Protonterapi. Inntil videre foreslås satt av 5 mill kroner til kjøp av protonterapi fra 
utlandet.   
  
Styrking innkjøpsfunksjon i helseforetakene  
Adm. direktør foreslår å styrke innkjøpsfunksjonen i helseforetakene med 3 mill kroner.  
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Økt kjøp av private/ideelle helsetjenester 29 mill kroner  
I forslag til Statsbudsjett 2014 står det: De regionale helseforetakene skal kjøpe mer 
Behandlingskapasitet fra ideelle virksomheter. Det er en målsetting å øke antall plasser 
med om lag 200 totalt i de fire helseregionene, og den økte kapasiteten skal rette seg mot 
pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser (rop-pasienter), pasienter med behov for 
akutt- /øhjelps-/abstinensbehandling, gravide/småbarnsfamilier der foreldre har 
rusproblemer og unge med omfattende hjelpebehov.  
 
Adm. direktør foreslår å sette av 29 mill kroner for å følge opp økt kjøp av 
private/ideelle helsetjenester.  
 
Styrking av helseforetakene  
Adm. direktør foreslår å fordele 188,2 mill kroner mellom helseforetakene. Det 
forutsettes at økte inntektsrammer skal brukes til 
a) gjennomføring av regionale fagplaner 
b) oppfyllelse av krav i oppdragsdokument 
c) oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 
d) langsiktig økonomisk bærekraft  
e) oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 
 
Kvalitet  
Adm. direktør foreslår at det settes av 10 mill kroner til videre arbeid med forbedring 
av kvalitet. Det foreslås videre at adm. direktør gis fullmakt til å disponere midlene.   
 
Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe)  
Innføring av VAKe som gjennomgående kommunikasjonsløsning i akuttberedskapen i 
alle helseforetak er under planlegging. Arbeidet ledes av UNN og 0,5 mill kroner foreslås 
bevilget til prosjektet. 3,5 mill kroner til investeringer foreslås bevilget i sak om 
rullering investeringsplan.   
 
Styrking av RHF-rammen 
Det foreslås rammen til Helse Nord RHF styrkes med 8,9 mill kroner for å finansiere 
blant annet etablering av helsenorge.no, prosjekt FUNNKe og utredning Alta.   
 
Andre endringer som følge av forslag til statsbudsjett 
Sykestuer i Nord-Troms  
I forslag til Statsbudsjett står det: Helse Nord RHF skal innenfor sine ordinære 
inntektsrammer sikre fortsatt drift av sykestuene i Nord-Troms.  
 
Adm. direktør foreslår at 5,7 mill kroner fordeles mellom helseforetakene til 
samhandling med kommunene, herunder sykestuene i Nord-Troms. Helse Nord gir i dag 
et tilskudd til sykestueplassene i Finnmark på 228.000 kroner pr. plass. I tillegg bidrar 
HOD med et tilsvarende beløp. HOD vil ikke bidra med tilskudd ut over basisrammen, 
derfor foreslås det at UNN får 456.000 kroner pr. plass til sine 9 plasser. For å bidra til 
finansiering av sykestueplassene i Nord Troms bevilget styret i budsjett 2013 1,5 mill 
kroner til UNN. For å sikre likebehandling av innbyggerne i alle kommuner bevilget 
styret et relativt like stort beløp til NLSH og Helgelandssykehuset HF, til sammen 3,3 
mill kroner. Dette beløpet økes nå med 5,7 mill kroner til 9 mill kroner.   

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 54



Konsekvensjustering brystrekonstruksjon 
I 2013 ble det gjennomført en ekstra innsats for pasienter som venter på 
brystrekonstruksjon. Rekonstruksjon av bryst etter brystkreftbehandling skal fra 2014 
håndteres innenfor de ordinære inntektsrammene. Bevilgningen på 8,9 mill kroner dras 
tilbake. Adm. direktør foreslår at særskilt bevilgning til helseforetakene i Helse Nord 
opphører. Tilbudet skal finansieres innenfor ordinær basisbevilgning og ISF.  
 
Barn som pårørende  
Tiltaket er i dag finansiert særskilt og tilskuddet flyttes til basisrammen fra 2014 (4,1 
mill kroner).  Fordeling fra 2013 videreføres.  
 
I tillegg økes bevilgningen med 2 mill kroner til etablering av nye 
lavterskeltilbud til gravide, mødre/ foreldre med rus/og eller psykiske problemer fra 
barnets fødsel til skolealder. Det skal særlig legges vekt på langsiktig oppfølging av 
familier med føtalt alkoholsyndrom og barn av mødre i lar-behandling. Målet (…) er å 
styrke foreldrekompetansen, barnets omsorgssituasjon og tilknytningsprosessen mellom 
foreldre og barn, og på denne måten bidra til at rusrelaterte skader og psykososiale 
vansker hos barna forebygges. Tilbudene skjer i nært samarbeid med brukere og 
kommunale tjenester.  
 
Adm. direktør foreslår at bevilgningen budsjetteres sentralt for senere fordeling.  
 
Rusmesteringsenheter i fengsel  
Enhetene i Tromsø og Bodø er i dag finansiert særskilt og tilskuddet flyttes til  
basisrammen fra 2014. Fordeling fra 2013 videreføres.  
 
Øyeblikkelig hjelp i kommunene  
Redusert basisramme som følge av delfinansiering av nye ø-hjelpsplasser i kommunene 
er 0,4 mill kroner større enn forutsatt i styresak 72-2013. Rammereduksjon foreslås 
fordelt mellom helseforetakene basert på inntektsmodellen.  
 
Spesialproduksjon av legemidler ved IFE  
For å kompensere for økte utgifter ved helseforetakene knyttet til omlegging av 
finansiering av spesialproduksjon av legemidler ved Institutt for energiteknikk er 
basisbevilgningen økt med 0,3 mill kroner. Dette foreslås fordelt etter inntektsmodellen 
for somatikk.  
 
Kreftlegemidler til RHF- ene 
Sykehusene har ansvar for utgifter til legemidler brukt i forbindelse med 
sykehusopphold og poliklinisk behandling. Folketrygden dekker legemidler som 
pasienten selv kan ta hjemme. Dette gjelder selv om behandlingen er foreskrevet og 
styrt av spesialister i sykehus. Denne delte finansieringsløsningen kan motvirke målet 
om riktig medisinsk og økonomisk bruk av legemidler. Gruppen av legemidler med 
overført finansieringsansvar utvides derfor 
med tre kreftlegemidler: 
– vemurafenib (Zelboraf) til behandling av hudkreft med spredning 
– abirateron (Zytiga) til behandling av prostatakreft med spredning 
– denosumab (Xgeva) til behandling av kreft med spredning til skjelett 
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Basisbevilgningen er økt med 38,1 mill kroner som foreslås fordelt basert på 
inntektsmodellen for somatikk.  
 
Nevromuskulært kompetansesenter  
Finansieringsansvar og bevilgning er overført Helse Sør-Øst. Noe av bevilgningen til 
kompetansesentrene er udisponert og det vil foretas en gjennomgang av tilgjengelige 
ressurser.  
 
Behandlingshjelpemidler  
Basisrammen er økt med 0,1 mill kroner som fordeles mellom helseforetakene 
 
Kvalitetsbasert finansiering 
Det foreslås å sette i gang en nasjonal forsøksordning med kvalitetsbasert finansiering 
av sykehusene fra 2014. Dette innebærer at en andel av budsjettet gjøres avhengig av 
måloppnåelse på kvalitetsindikatorer. Etter tre år foretas en helhetlig evaluering av 
ordningen.  
 
Adm. direktør foreslår at basisrammen reduseres på helseforetaksnivå basert på 
inntektsmodellen for somatikk, samtidig som tilsvarende beløp legges tilbake til 
helseforetakene innenfor ordningen kvalitetsbasert finansiering. Helse Nords gevinst av 
ordningen i 2014 (2,6 mill) settes av sentralt for senere fordeling til helseforetakene 
som kommer best ut på kvalitetsmålene. Netto effekt av kvalitetsbasert finansiering i 
2014 er sannsynligvis ikke noe vi kan regne med blir varig. Årsaken til at Helse Nord får 
en pluss i 2014, er ikke at vi skårer bedre enn gjennomsnittet på måleparametrene, men 
at andre regioner er trukke på grunn av mangelfull rapportering. 
 
Økte egenandeler, pasientreiser og ISF-somatikk 
Basisbevilgningen er redusert med 5 mill kroner som følge av økte egenandeler. 
Reduksjonen foreslås fordelt mellom helseforetakene 50 % er fordelt etter 
inntektsmodell for somatikk og 50 % fordelt etter nøkkel for pasientreiser.  
 
Økt refusjonssats for overnatting på pasienthotell 
Etter syketransportforskriften er overnattingsgodtgjørelsen i dag 350 kroner per døgn. 
Dagens sats for overnatting ligger langt under det pasienten må betale for en 
hotellovernatting. Satsen gir urimelige utslag, særlig for pasienter med lang reisevei til 
behandler, f.eks. i Helse Nord. Det foreslås å doble overnattingsgodtgjørelsen fra dagens 
350 kroner til 700 kroner per døgn fra 1. januar 2014 og basisbevilgningen til Helse 
Nord økes med 4,3 mill kroner. Økningen foreslås fordelt mellom helseforetakene 
basert på nøkkel for pasientreiser.  
 
Egenandeler - kompensasjon RHF for manglende prisjustering 
Basisrammen er økt med 10,2 mill kroner som følge av lavere prisjustering av 
egenandelene. Foreslås fordelt mellom helseforetakene basert på inntektsmodellen for 
somatikk.   
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Vridning fra døgn til dag innen psykisk helsevern for voksne  
For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern, er Helse Nords basisbevilgning redusert med 6,3 mill kroner. Reduksjonen 
foreslås videreført helseforetakene basert på inntektsmodellen for psykisk helse.  
 
Drop out 
En betydelig andel av rusavhengige i behandling faller fra behandling (drop out), før 
behandling er planlagt avsluttet. Det foreslås et tilskudd på 10 mill. kroner til etablering 
av prøveprosjekter i alle helseregioner (to i Helse Sør-Øst) for å redusere drop out 
innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Formålet er å etablere egne team 
som skal utvikle metoder og systemer som bidrar til å redusere drop out innen TSB. 
Helse Nord RHF er bevilget 2 mill kroner til formålet som foreløpig budsjetteres 
sentralt. Fra 2015 vil tilskuddet bli flyttet til basisrammen.  
 
Prostatasenter 
Prostatasentre vil kunne gi pasienter med symptomer på prostatakreft en rask 
avklaring av diagnose og god informasjon om videre oppfølging og behandling. Helse 
Nord er tildelt 3,1 mill kroner for å etablere prostatasenter. For 2014 gis tilskuddet som 
særskilt bevilgning med sikte på innfasing i basisrammen fra 2015. Helse Nord er også 
gitt en øremerket bevilgning på 2 mill kroner i 2013.  
 
Utleveringskostnader i lar 
Legemiddelassistert rehabilitering (lar) er en del av spesialisthelsetjenesten og alle 
kostnader til legemidlene i lar dekkes av helseforetakene. Det er imidlertid store lokale 
forskjeller om det er helseforetakene eller kommunene som dekker kostnadene ved 
utlevering. Forslag til Statsbudsjett legger opp til at finansieringen av 
utleveringskostnadene blir lagt til helseforetakene fra 2014. 
 
Etablering av regionalt behandlingstilbud ved tvangslidelse for barn og unge ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Helse Nord RHF bevilger 0,3 mill kroner til UNN HF for å etablere et regionalt 
behandlingstilbud ved tvangslidelser hos barn og unge. Disse midlene skal brukes til 
kostnader knyttet til opplæring og innkjøp av utstyr (Tilbudet gis på telematikk utenfor 
Troms – regionen). Tilskuddet finansieres av ubrukte midler fra opptrappingsplan for 
psykisk helse.  
 
 
Detaljerte endringer inntektsrammer fremkommer av vedlegg. Funksjonsfordelte 
rammer fremkommer nedenfor (i 1000 kr)  
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Budsjett Helse Nord RHF (morselskap)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 160 571                           274 078        198 159        123 188        334 100        1 090 097        
Pasientreiser 228 725                           189 231        224 845        130 414        23 707           796 923           
Psykisk helse 279 077                           824 515        736 568        203 001        88 840           2 132 001        
TSB (rus) 28 438                              174 215        49 616           35 455           2 000             289 724           
Somatikk 680 158                           2 930 899     1 402 143     681 952        581 016        6 276 167        
Særskilt funksjon 21 651                              30 376           29 655           15 142           96 824             
Kapital 74 546                              272 089        187 318        65 476           377 720        977 148           
Felleskostnader/adm 124 760        124 760           
Totalt 1 473 167                        4 695 403     2 828 303     1 254 628     1 532 143     11 783 643     

Budsjett 2014 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2012 Vedtatt budsjett 2013 Budsjettforslag 2014

Basistilskudd 10 916 691 11 352 735 11 909 357
Kvalitetsbasert finansiering 63 500
Aktivitetsbasert inntekt 2 518 465 2 545 129 2 639 755
Annen driftsinntekt 476 478 578 843 666 149
Sum driftsinntekter 13 911 635 14 476 707 15 278 761

Kjøp av helsetjenester 12 923 414 13 393 557 14 177 341
Varekostnad 0 0 0
Lønnskostnader 179 486 198 897 224 242
Avskrivninger og nedskrivninger 64 541 76 686 84 109
Andre driftskostnader 312 080 492 927 498 225
Sum driftskostnader 13 479 521 14 162 067 14 983 916

Driftsresultat 432 114 314 640 294 845

Finansinntekt 106 877 115 660 140 160
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler -47 161
Annen finanskostnad -51 990 -53 300 -68 005
Årsresultat 439 840 377 000 367 000
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Vedlegg Inntektsrammer 2014 
Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt ramme 2013 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820
Nas jonal  inntektsmodel l  - es timat -42 000 -42 000
Forventet rea lvekst 104 000 104 000
Reserver og avs lutning pros jekter RHF -48 000 48 000 0
Endringer gjestepas ientoppgjør mel lom regioner 2 000 -2 000 0
Liverpool  Care Pathway 1 600 -1 600 0
Engangsbevi lgning radiologi  MR SSJ 1 000 -1 000 0
HDO nødnett 31 000 -31 000 0
Kapita lkompensas jon Vesterå len -10 000 10 000 0
Kreftplan -2 000 314 775 564 347 0
Lungeplan -2 500 395 965 705 435 0
Nyreplan -2 500 395 965 705 435 0
Revmatologi -1 000 1 000 0
Pas ients ikkerhet 1 450 -1 450 0
Styrking regionale kompetansesentra -250 250 0
Mi l jøgi ftsenter -800 800 0
Nas j.komp.senter for kl inisk pas ients ikkerhet -1 400 1 400 0
Svalbard, bortfa l l  av gjestepas ientinntekter -1 200 1 200 0
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 500 -2 500 0
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. -2 500 2 500 0
Tromsø 7 undersøkelse -3 000 3 000 0
Dri ft av nas jonale regis tre, nakke/rygg-regis ter og HISREG -1 700 1 700 0
Brystrekonstruks jon -8 900 6 811 1 633 456 0
Fagansvarl ig helsefaglærl inger -2 000 500 500 500 500 0
Samarbeidspros jekt e-læring i  hjemmerespiratorbehandl ing -250 250 0
Nytt Ambulansehel ikopter Hålogaland 10 000 -10 000 0
Samhandl ingsreform - Ø-hjelp -990 -3 306 -1 940 -1 064 -7 300
Inntektsmodel l  psykisk helsevern -3 603 -6 146 -6 346 16 096 0
Inntektsmodel l  TSB -4 749 158 -3 896 8 488 0
Styrking HF (inntektsmodel l  somatikk) -20 000 20 000 0
Kompensas jon kostnadsføringer FIKS -8 000 1 232 3 501 2 038 1 229 0
Kompensas jon FIKS del takelse -10 000 1 345 4 544 2 648 1 463 0
Pros jekter RHF 20 000 -20 000 0
Utredning utvikl ing Helgelandssykehuset -2 000 2 000 0
Styrking forskning 3 000 -3 000 0
Sum basisramme 2014 per juni 2013 1 152 002 345 800 1 400 668 4 495 223 2 699 197 1 187 631 11 280 520
Lavere pens jonskostnad -2 193 -5 777 -3 927 -2 003 -13 900
Konsekvens justering brystrekonstruks jon -6 811 -1 633 -456 -8 900
Lønns- og priskompensas jon 35 712 10 720 41 356 128 483 77 446 35 553 329 270
Styrking kapi ta l ti l skudd 2 241 8 181 5 632 1 969 18 024
Nas jonal  inntektsmodel l  (avvik fra  forutsetning i  sak 72-2013) 63 459 63 459
Realvekst (avvik fra  forutsetning i  sak 72-2013) 97 570 97 570
Samhandl ingsreform - Ø-hjelp (avvik fra  forutsetning i  sak 72-2013) -54 -181 -106 -58 -400
Barn som pårørende 339 2 857 571 333 4 100
Rusmesteringsenheter i  fengsel 1 091 809 1 900
Spes ia lproduks jon av legemidler ved IFE 48 126 79 48 300
Kreftlegemidler ti l  RHFene 6 090 15 964 9 980 6 066 38 100
Behandl ingshjelpemidler 16 42 26 16 100
Kval i tetsbasert finans iering -10 150 -26 607 -16 633 -10 110 -63 500
Økte egenandeler, pas ientreiser og ISF-somatikk -1 139 -1 659 -1 382 -820 -5 000
Økt refus jonssats  for overnatting på  pas ienthotel l 1 272 1 052 1 250 725 4 300
Egenandeler - kompensas jon RHF for manglende pris justering 1 630 4 274 2 672 1 624 10 200
IKT og MTU 31 800 31 800
Vridning fra  døgn ti l  dag PHV -1 046 -2 482 -1 751 -1 021 -6 300
Barn som pårørende 2 000 2 000
Økt kjøp av private/ideel le helsetjenester 29 000 -29 000 0
Samhandl ing -5 700 2 600 1 900 1 200 0
VAKe -500 500
Styrking HF, oppfølging fagplaner/krav i  oppdragsdokument -188 245 32 559 74 810 51 367 29 510 0
Korrigering av fei l  (bevi lgning fei laktig trukket ut i  sak 72-2013 -1 000 1 000 0
Protonterapi  5 000 -5 000 0
Kval i tets ti l tak 10 000 -10 000 0
Kval i tetsmidler ti l  HF (engangsbevi lgning) 3 528 -12 003 1 050 2 460 2 020 2 945 0
Styrking RHF (helsenorge.no, Al tautredning med mer) 8 900 -8 900 0
Styrking av innkjøpsfunks jon -3 000 480 1 257 786 478 0
Sum basisramme 2014 per oktober 2013 1 241 142 291 000 1 473 167 4 695 403 2 828 303 1 254 629 11 783 644
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Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 763                  50 794      26 286      77 844         
Sykestuepros jekt 8 900        8 900           
Kvalitetsregistre (estimat) 30 710             30 710         
Prostatasentre 3 100            3 100           
Dropouts 2 000            2 000           
Tilskudd til turnustjeneste(estimat) 151                  757           1 754       1 268       772           4 701           
SUM 31 625             5 100            9 657        52 548      27 554      772           127 255       

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Fra  bas is ramme 10 150      26 607      16 633      10 110      63 500         
Omfordel ing kva l i tetskri terier 2 650            2 650           
SUM -                   2 650            10 150      26 607      16 633      10 110      66 150         

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 34 828      34 828         
Senter for antibiotikares is tens  (nas jonal  tjeneste) 3 533        3 533           
NMK (nasjonal tjeneste) finansiering fra Helse Sør-Øst fra 2014 0               0                  
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 130               2 130           
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 130        2 130           
Regionsentere for døvbl inde 38 888             6 991        45 880         
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 578        2 578           
Ufordel t kompetansesentra  3 122            3 122           
Forskning resul tatbasert 82 300             82 300         
Regional t behandl ingsti lbud ved tvangs l idelser hos  barn og unge 300           300              
Forsøksordning tannhelsetjenester -               
SUM 123 318           3 122            -            50 360      -            -            176 800       

TOTAL SUM 1 396 085 301 872 1 492 974 4 824 917 2 872 490 1 265 511 12 153 850
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trine B. Amundsen, 75 51 29 48  Bodø, 24.10.2013 
 

Styresak 112-2013 Budsjett 2014 Helse Nord RHF 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å behandle og vedta budsjett 2014 for Helse Nord RHF 
(RHF-administrasjonen), inklusive Helse Nord IKT. 
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og 
respekt. Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet. 
 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering 
av investeringsplanen. 
 
Detaljert informasjon om forslag til budsjett for Helse Nord RHF inkl. Helse Nord IKT 
2014 følger av vedlegg.  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Basisrammen for RHF-et ble i styresak 72-2013 fastsatt til kroner 1,152 mrd kroner. 
 
I denne saken ble RHF-budsjettet redusert med 48 mill kroner på grunn av prosjekter 
som er besluttet avsluttet. I samme styresak ble RHF tilført følgende: 
• 31 mill kroner for å dekke kostnadsøkninger i forbindelse med HDO1

• 20 mill kroner til å dekke felleskostnader, nye prosjekter og stillinger 
 nødnett 

• 10 mill kroner for å dekke inn økte kostnader ved nytt ambulansehelikopter i Midtre 
Hålogaland 

• 3 mill kroner til styrkning av forskning 
• 2,5 mill kroner øremerket nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 

funksjonsnedsettelse 
• 2 mill kroner til å dekke opp for endringer gjestepasientoppgjøret regionene mellom 
• 1,45 mill kroner øremerket pasientsikkerhet. 
 
I denne styresaken foreslås det å styrke rammen til RHF-et med ytterligere 56,4 mill 
kroner ut over rammen gitt i styresak 72-2013. I tillegg holdes det av 20 mill kroner 
som skal fordeles til helseforetakene som et bidrag til å gjennomføre FIKS-prosjektet. I 
sum disponeres 96,4 mill kroner, samt 4,95 mill kroner som er omdisponerte midler i 
RHF.  
 
  

1 Helseforetakenes driftsorganisasjon for nytt nødnett 
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Økningen skal benyttes til å finansiere: 

  
 

 
Budsjettopplegget videreføres som forutsatt i styresak 72-2013 Plan 2013-2017, inkl 
rullering  av investeringsplan. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2014 Helse Nord RHF vil bli drøftet med lokale tillitsvalgte og vernetjenesten i 
Helse Nord RHF, den 28. oktober 2013. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli 
ettersendt/lagt frem ved møtestart.  
 
Konklusjon 
Forslag til budsjett for Helse Nord RHF inkludert Helse Nord IKT for 2014 gir større 
handlingsrom enn planlagt i styresak 72-2013. Handlingsrommet foreslås disponert til: 
• Styrking av administrasjonen.  
• Det planlegges økt kjøp av helsetjenester fra nivået i 2013, noe som skal bidra til å 

redusere fristbrudd og ventetider og ivareta Helse Nords ”sørge-for-ansvar”. 
•  Midler til prosjekter som er avsluttet trekkes inn, pågående prosjekter videreføres, 

og det foreslås noen nye.   

Midler satt av til: Beløp
Økt kjøp helsetjenester 42 700kr           
Avsatt for utdeling til Helseforetakene for deltakelse i FIKS-prosjektet 20 000kr           
Kvalitetsmidler 13 500kr           
Disposisjon uforutsette forhold 6 500kr              
Styrking RHF Administasjonen 5 280kr              
Helsenorge.no 5 000kr              
Alta prosjektet 3 000kr              
FUNNKE 1 500kr              
Videreføring av utdanningsprogram Psykiatri 1 400kr              
Norsaftey AS 1 400kr              
Doman 900kr                 
Miljøsertifisering 200kr                 
SUM 101 380kr         

Finansiering av midlene: Beløp
Styresak 72-2013 20 000 000       
Omdisponerte forskningsmidler 20 000 000       
Enngangsbevilgning 3 500 000          
Basisramme, økt i forslag til statsbudsjett 2014 29 000 000       
Midler omdisponert fra styresak 72-2013 23 900 000       
Omdisponerte reserver RHF 4 950 000          
SUM 101 350 000     
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• I tillegg er det satt av midler som skal deles ut til helseforetakene for å styrke deres 
deltakelse i gjennomføringen av FIKS-prosjektet.  

• Det legges opp til et utstrakt arbeid for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen, 
samt møte økt behov for kvalifisert personell.  

 
 

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

Styret i Helse Nord godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF 
inkludert Helse Nord IKT for 2014. 
 
 
Bodø, den 24. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Budsjett 2014 Helse Nord RHF inkl Helse Nord IKT 
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Budsjett 2014 Helse Nord RHF inkl HN IKT. 
 
Ramme Helse Nord RHF 2014 
Basisrammen for RHF-et for 2014 ble i styresak 72-2013 fastsatt til kroner 1,152 mrd 
kroner. 

 
 
Rammen på 1,141mrd kroner ble redusert med 59,15 mill kroner, se oversikt i tabell 
under*. I styresak 72-2013 fikk RHF-et tilført midler på til sammen 69,95 mill kroner 
for 2014. I denne styresaken foreslås rammen økt ytterligere. 
 
* 

  
 
- 48 mill kroner ble trukket ut p.g.a prosjekter som er besluttet avsluttet i 2014. 
- 2,0 mill kroner knyttet til fagansvarlig for helsefaglærlingene ble trukket ut fra RHF 

budsjettet og lagt inn i budsjettene til helseforetakene, fordelt med ¼ til hvert 
foretak, jf styresak 153-2012 og 72-2013. 

- 0,25 mill kroner er trukket inn fra RHF-budsjettet og lagt til UNN. Det er midler som 
er øremerket samarbeidsprosjektet e-læring i hjemmerespiratorbehandlingen. 

- I tillegg er styrets disposisjonskonto på 63 mill kroner trukket inn og inngår i 
salderingen for 2014. (jfr sak 72/2013). 

 
Nærmere om forslag til budsjett 2014 
I denne styresaken foreslås det å styrke rammen til RHF-et med ytterligere 56,4 mill 
kroner, samt en omprioritering av midler i RHF-et på 4,95 mill kroner. I tillegg holdes 
det av 20 mill kroner som skal fordeles til helseforetakene som et bidrag til å 
gjennomføre FIKS-prosjektet, se oversikt i tabell under: 
 

Vedtatt ramme 2013 1 141 202kr      

Reduksjon vedtatt ramme 2013 * -59 150kr          
Nødnett HDO, dekke kostnadsøkninger 31 000kr           
Midler til styrking av RHF-et, nye proskjekter 20 000kr           
Ambulansehelikopter Midtre Hålogaland 10 000kr           
Styrkning av forskning 3 000kr              
Nasj. kompetansetjeneste for barn/unge med funksjonsnedsettelse 2 500kr              
Endringer gjestepasientoppgjør mellom regionene 2 000kr              
Pasientsikkerhet 1 450kr              
Sum basisramme 2014 1 152 002kr      

Reduksjon ramme består av Beløp
Reserver og avsluttede prosjekter RHF -48 000kr          
Brystrekonstruksjon -8 900kr            
Fagansvarlig helsefaglærlinger -2 000kr            
Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandlingen -250kr               
SUM -59 150kr          
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Følgende finansiering foreslås for å dekke opp for styrking av rammen for 2014: 

 
 
Forslag til statsbudsjett for 2014 innebærer bedre økonomiske rammebetingelser enn 
det som var lagt til grunn i styresak 72-2013, jf egen sak.  
 
Krav i statsbudsjettet om økt kjøp fra private/ideelle institusjoner vil bli fulgt opp ved 
at det i budsjettet er satt av 29 mill kroner knyttet til økt kjøp fra private institusjoner. I 
første omgang er midlene budsjettert på RHF.  
 
Budsjettopplegget videreføres som forutsatt i styresak 72-2013 Plan 2013-2017, inkl 
rullering  av investeringsplan. 
 
Driftsbudsjett 2014 
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF (inkl styrets disposisjonskonto) økes reelt med 60 
mill kroner fra 2013, inkludert alle endringene som er beskrevet tidligere.  
 

Midler satt av til: Beløp
Økt kjøp helsetjenester 42 700kr           
Avsatt for utdeling til Helseforetakene for deltakelse i FIKS-prosjektet 20 000kr           
Kvalitetsmidler 13 500kr           
Disposisjon uforutsette forhold 6 500kr              
Styrking RHF Administasjonen 5 280kr              
Helsenorge.no 5 000kr              
Alta prosjektet 3 000kr              
FUNNKE 1 500kr              
Videreføring av utdanningsprogram Psykiatri 1 400kr              
Norsaftey AS 1 400kr              
Doman 900kr                 
Miljøsertifisering 200kr                 
SUM 101 380kr         

Finansiering av midlene: Beløp
Midler omdisponert fra styresak 72-2013 23 900kr           
Styresak 72-2013 20 000kr           
Omdisponerte forskningsmidler 20 000kr           
Basisramme, økt i forslag til statsbudsjett 2014 29 000kr           
Enngangsbevilgning 3 500kr              
Omdisponerte reserver RHF 4 950kr              

SUM 101 350kr         
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*)Budsjett for tillitsvalgte er skilt ut på egen linje. Det er gjort en justering mellom 
tjenestekjøp og administrasjon. For at tallene skal være sammenlignbare, er justeringen 
også gjort for 2013. 
 
Årsaken til økningen i prosjektporteføljen er i hovedsak at det er bevilget 31 mill kroner 
til å dekke opp kostnader i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av det gamle 
nødnett, inntil det nye nasjonale nødnett er ferdig utbygd.  
 
Årsak til nedgang i tjenestekjøp er at det i 2013 lå en tilbakeholdt reserve på styrets 
disposisjonskonto på 63 mill kroner. Reserven er i 2014 trukket ut.  
 

 
 
 
 
  

Vedtatt budsjett Forslag Realvekst
2013 2014

Styret 3 479                        3 600                      13
Internrevisjon 3 607                        3 733                      14
Brukerutvalg 5 100                        5 280                      22
Tillitsvalgte*) 4 875                        5 046                      20
Adm RHF*) 74 122                      81 622                    5 202
SKDE 42 453                      47 386                    3 617
HN - IKT 302 581                    339 266                 27 305
Prosjekter RHF 63 804                      114 880                 49 098
Tjenestekjøp RHF 1 234 581                1 248 163              -24 690
Sum 1 734 602                1 848 976              60 601                

Budsjett 2014 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2012 Vedtatt budsjett 2013 Budsjettforslag 2014
inkl HN IKT
Basistilskudd 1 443 063 1 543 101 1 567 326
Aktivitetsbasert inntekt 6 037 19 420 13 306
Annen driftsinntekt 367 432 486 721 563 189
Sum driftsinntekter 1 816 533 2 049 242 2 143 821

Kjøp av helsetjenester 828 311 966 092 1 042 401
Varekostnad 0 0 0
Lønnskostnader 179 486 198 897 224 242
Avskrivninger og nedskrivninger 64 541 76 686 84 109
Andre driftskostnader 312 080 492 927 498 225
Sum driftskostnader 1 384 419 1 734 602 1 848 976

Driftsresultat 432 114 314 640 294 845

Finansinntekt 106 877 115 660 140 160
Annen finanskostnad -51 990 -53 300 -68 005
Årsresultat 487 001 377 000 367 000
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Bemanning i Helse Nord RHF 

 
 
I forhold til budsjett 2013 slik det ble vedtatt i styresak 116-2012 Budsjett 2013 Helse 
Nord RHF (styremøte, den 31. oktober 2012), planlegges en økning av bemanningen i 
Helse Nord RHF i 2014 samlet med 56,2 årsverk, noe som tilsier en økning på 20 %. 
Økningen skyldes: 
• FIKS: Fem årsverk i 2013 har bare halvårseffekt og gjelder forprosjektet. Det er satt 

av egen investeringsramme til hovedprosjektet for Testregime i IKT-
investeringsplan, men rammen søkes først utløst etter at forprosjektet er ferdigstilt 
ved årsskifte 2013/14. 

• Helse Nord IKT: Årsaken til økningen fra 2013 skyldes i hovedsak den store 
prosjektaktiviteten hos Helse NOrd IKT.  

 
Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 
Styret pekte i styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, på 
Helse Nords seks viktigste mål i perioden. Nedenfor er det i korte trekk beskrevet 
hvordan man planlegger arbeidet i budsjett 2014 for å nå Helse Nords viktigste mål i 
perioden. 
 
1. Realisere kvalitetsstrategien 
Kvalitetsstrategien følges opp aktivt og har høy ledelsesmessig fokus. 
 
I 2014 starter et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet. Programmet bygger 
videre på tiltak fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. 
 
Felles innføring kliniske IKT-systemer (FIKS) ble i 2012 organisert som en egen seksjon 
under eieravdelingen i Helse Nord RHF. FIKS-prosjektet skal både ivareta 
standardisering og felles plattform for kliniske IKT-systemer, og minst like viktig: 
Muliggjøre effektive pasientforløp. Programmet skal bidra til økt pasientsikkerhet, 
kortere ventetid og bedre ressursutnyttelse.  
 
I budsjettet for 2014 er det tatt høyde for at det kan investeres for 83,7 mill kroner i 
tillegg til ubenyttede rammer fra tidligere år. Det vil fordeles ytterligere 20 mill kroner 
til helseforetakene for deltakelse i utviklingen og implementeringen av FIKS.  
 
Fra 2013 er det besluttet at kostnader som tilhører fellesområde og programledelse 
ikke skal være en del av investeringen, men kostnadsføres og viderefaktureres 
helseforetakene månedlig. Helseforetakene har fått økt bevilgning fra RHF for å dekke 
denne kostnaden. For 2014 er det spilt inn fra FIKS at denne kostnaden beløper seg til i 

Årsverk Helse Nord RHF Regnskap Vedtatt budsjett:
2012 2013 2014

RHF administrasjon 53,2 56,4 58,6
FIKS 14,4 15,3 26,5
SKDE 13,3 15,3 15,3
HN IKT 199 181,5 226
Sum 279,9 268,5 324,7
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underkant av 8,4 mill kroner. På lik linje med tidligere år videreføres det et budsjett på 
1 mill kroner til å dekke eventuelle ytterligere driftskostnader i prosjektene. For FIKS 
har 2013 omhandlet arbeid for å sluttføre planleggings- og forprosjektfasen. I 2014 vil 
innføringsfasen prege prosjektene. 
 
Videreutvikling av kvalitetssystemet Docmap fortsetter i 2014. Dette er 
foretaksgruppens dokumentstyringsverktøy som skal sikre god avvikshandtering og 
tilgjengelige retningslinjer og prosedyrer. 
 
Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd innenfor områder som gynekologi, 
ortopedi, radiologi, kardiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin, rus 
og psykisk helsevern voksne/psykisk helsevern for barn og unge. I tillegg er det for 
2014 opprettet tre nye fagråd innen kreft, lunge og nyre, der det er avsatt 70 000 
kroner pr. fagråd til drift. 
 
Prosjekt Nordområdesatsing, som bidrar til å styrke samarbeidet mellom landene i 
Barentsregionen, viderefører sitt budsjett på 1 mill kroner. Midlene benyttes til 
nettverksbygging, konferanser og delvis støtte til enkeltprosjekter. 
 
Regional perinatalkomité videreføres i 2014 med en budsjettramme på 0,3 mill kroner. 
Komiteen har en sekretær i 50 % stilling. Komiteen er organisert med en 
regionalkomité og to lokale komiteer: 
• Nord – bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. 
• Sør – bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. 
 
2. Utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med føringer 
Kjøp fra private 
Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å 
oppfylle Helse Nords ”sørge-for-ansvar” for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et 
viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. Helse Nord kjøper helsetjenester fra 
private helseinstitusjoner, og planlegger i 2014 å øke volumet med 17,5 mill kroner 
utover eksisterende avtaler i 2013. Budsjettet er foreslått økt med 5 mill kroner 
samtidig som det omdisponeres 12,5 mill kroner fra radiologi hvor etterspørselen er 
lavere enn inngått rammeavtale. I tilegg er det satt av 29 mill kroner for å oppfylle 
kravene i statsbudsjettet. 
 
Helse Nord inngikk 1. februar 2013 nye avtaler om kjøp av private somatiske 
sykehustjenester.  Her ble det samlede tilbudet innen ortopedi, øre-nese-hals og 
plastikkirurgi opprettholdt, samtidig som det ble gitt nytt privat tilbud innen søvnapne. 
 
Med virkning fra 27. april 2013 er det inngått nye avtaler innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Sammen med nye døgnplasser i Bodø og Mo i Rana i egne helseforetak, 
er tilbudet på døgnplasser for denne pasientgruppen styrket de siste par årene. 
 
Det er også inngått avtale om økt kjøp av rehabiliteringstjenester for MS-pasienter i 
løpet av 2013. 
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Kjøp av helsetjenester i utlandet foreslås økt med ytterligere 5 mill kroner i forhold til 
budsjett 2013 på 13 mill kroner. Midlene skal brukes til protonterapi. 
 
Helse Nord har driftsavtaler med avtalespesialister tilsvarende ca. 67 årsverk fordelt på 
lege- og psykologspesialister. I 2013 er antall hjemler økt med 3,75 legespesialister og 
0,75 psykologspesialister2

 

.  Fra 2014 legges det opp til å opprette ny 
legespesialisthjemmel innen kardiologi i Tromsø, samt tre nye psykologspesialister. 
Budsjettet økes med 3 mill kroner.  

Utredningen av Alta er for 2014 budsjettert med 3 mill kroner. Prosjektet skal bidra til 
en vesentlig styrking av helsetilbudet for befolkningen i Alta og Vest-Finnmark. 
 
Forskningsaktiviteten kan styrkes videre i 2014. Adm. direktør legger opp til å 
finansiere deler av aktiviteten i 2014 med tidligere ubrukte forskningsmidler (23 mill 
kroner).  Dette frigjør tilsvarende beløp som benyttes til FIKS og styrking av 
innkjøpsfunksjon i helseforetakene.  
 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2014 og økes med 0,9 mill 
kroner i forhold til budsjettramme for 2013 på 1,6 mill kroner. 
 
I tillegg videreføres budsjettet til det Regionale brukerutvalg med 5,28 mill kroner i 
2014, noe som er en styrking på 0,18 mill kroner i forhold til budsjett 2013. 
 
3. Implementere samhandlingsreformen 
Den regionale arbeidsgruppen med deltakere fra RHF-et og helseforetakene, som 
koordinerer implementeringen av reformen, videreføres i 2014. Prosjektet har et 
overordnet ansvar i forhold til avtaleinngåelse med kommunene og en koordinerende 
rolle for å sikre en helhetlig praksis. 
 
Det settes av 1,5 mill kroner til prosjekt FUNNKe3

 

 for 2014. Det er et regionalt program 
for implementering av elektronisk meldingsutveksling av helseopplysninger. Nasjonalt 
senter for Samhandling og Telemedisin ved UNN leder prosjektet, mens Helse Nord er 
eier. FUNNKe er finansiert av HOD og Helse Nord. 

4. Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 

• 

Helse Nord har fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell. 
Viktige tiltak for å arbeide både strategisk og konkret med å sikre nok personell er: 

• 
Fortsette arbeidet med strategisk kompetanseplan, 1 mill kroner i 2014. 

 

Videreføre utdanningsprogrammene innen BUP (barne- og ungdomspsykiatri), VOP 
(voksenpsykiatri) og gynekologi på samme nivå som i 2013. 

2 I samsvar styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister. 

Helse Nord RHF har for 2014 inngått et 2-årig samarbeidsprosjekt, ”Tilflytningsprosjekt 
Nordland”, med Nordlands fylkeskommune for å rekruttere medarbeidere med 
kompetanse som det i dag er utfordrende å skaffe. Det gjelder i hovedsak sykepleiere og 
leger. 

3 Fastleger-UNN-Kommuner-elektronisk meldingsutveksling 
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5. Økonomisk kontroll og konsolidering av økonomisk handlingsrom 
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav. 
 
Det planlegges et sentralt overskuddskrav på 367 mill kroner og i foretaksgruppen et 
samlet overskuddskrav på 457 mill kroner. 
 
6. Oppgradere og utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling 
 Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 367 mill kroner i 2014. Dette for å 
styrke foretaksgruppens mulighet til å investere. 
 
Prosjekt ”Klima og miljø” viderefører sitt budsjett på 0,6 mill kroner. Regjeringen har i 
sin eierskapspolitikk uttrykt klare forventninger til at statlig eide virksomheter skal 
være ledende i arbeidet med samfunnsansvar. Helse- og omsorgsdepartementets 
målsetting er å oppnå tryggere og mer helsefremmende miljø.  
 
Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS kan bli det tredje miljøsertifikat som 
utstedes i 2013 i Helse Nord. Luftambulansetjenesten og HINAS er godkjent 
miljøsertifisert etter ISO 14001. Helse Nord RHF har sertifiseringsrevisjon høsten 2013. 
 
Helse Nord RHF fortsetter arbeidet med koordinering i det regionale miljønettverk av 
øvrig miljøarbeid/-sertifisering ved helseforetakene.  
 
Øvrige endringer i Helse Nord RHF 
• Styrets budsjett videreføres som i 2013. 
• Internrevisjon videreføres som i 2013. 
• Regionalt brukerutvalgs budsjett videreføres. 
• Administrasjonen i RHF styrkes.  
• Budsjett for konserntillitsvalgte og konsernverneombud videreføres som i 2013. 
• SKDE 
• Helse Nord IKT øker budsjetterte inntekter fra 309 mill kroner til 339 mill kroner. 
• Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et. 
• Det er økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer, i hovedsak 

som følge av nytt Lønns- og personalsystem.  
• Vedr. tjenestekjøp er de største økningene i budsjettet gjort innenfor kjøp fra 

private. 
 

a) Styret i Helse Nord RHF 
Styrets budsjett er økt med 3,5 % prisvekst. 
 
b) Internrevisjon 
Plan for internrevisjon 2014/15 vil bli vedtatt av styret i desember 2013, og vil 
danne grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2014. Etter prisjustering er 
internrevisjonens budsjett for 2014 på 3,7 mill kroner. 
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c) Regionalt brukerutvalg 
For 2014 er budsjettet prisjustert og har en ramme på 5,28 mill kroner og har en økning 
fra 2013 på 0,18 mill kroner. Av dette planlegges det med 3,57 mill kroner i utbetaling 
av brukertilskudd. 

 
d) Administrasjonen i RHF. 
Det foreslås noen endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen, jf tabell under. 
   
I fagavdelingen er det opprettet to nye stillinger. Det pågår en jobb for å ansette ny 
fagsjef. Fagsjef skal i tillegg til å være fagdirektørs stedfortreder ivareta fagavdelingens 
interne drift og oppgaver.  
 
Det pågår en prosess for å ansettes en prosjektmedarbeider i 2-årig engasjement i 
forbindelse med RHF-ets samarbeidsprosjekt med Nordlands fylkeskommune, jf. 
beskrivelse over under punkt 4. sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
 

 
 
Det videreføres et engasjement på fagavdelingen knyttet til kompetanseplan, del II. 
 
Det er gjort flere organisatoriske endringer internt i Helse Nord RHF: 
• Det er opprettet en ny seksjon for forskning og utvikling i fagavdlingen. Det er flyttet 

tre årsverk til den nye seksjonen. 
• Stillingshjemmelen tilknyttet leder for samhandling og beredskap er flyttet fra 

fagavdelingen og inn i stab til adm. direktør.  
• Juridisk seksjon er flyttet fra eieravdelingen og inn i stab til adm. direktør. 
 
e) Konserntillitsvalgte/konserverneombud 
KTV/KVOs budsjett for 2014 er prisjustert og forutsetter uendret aktivitet fra 2013. 
 
Helse Nord har for tiden ett konsernverneombud og fem konserntillitsvalgte. De 
tillitsvalgte representerer LO Stat, YS, UNIO, SAN og Akademikerne. 
 
f) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Budsjettforslag 2014 for SKDE er basert på at driften videreføres på 2013-nivå for det 
nasjonale oppdraget (kostnadssted 3100 Nasjonalt servicemiljø). Rammen blir fra 
Helse- og omsorgsdepartementet ikke lønns- og prisjustert og er dermed uendret siden 
2009 og videreføres med 11 mill kroner.  
 
Helse Nord RHF har det regnskapsmessige ansvaret for øremerkete midler til fordeling 
mellom RHF-ene til felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Det er planlagt en ny stilling som regional registerkoordinator (regional registerenhet), 
mens en deltidsstilling avvikles fra 1.1.2014.  

Avdeling Stilling Formål
Fagavdelingen Fagsjef Fagdirektørs stedfortreder. 
Fagavdelingen Rådgiver Analysearbeid
Fagavdelingen Prosjektstilling 10% Engasjement knyttet til reg. av forebygging av skader og ulykker
Eieravdelingen Prosjektstilling 50% Engasjement knyttet til rekruttering og kompetanse
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Gjeldende avtale med Helse Nord IKT om kjøp av utviklerkapasitet videreføres. Det 
planlegges utvidet kjøp av utviklerkapasitet slik at beløpet i 2014 økes fra 2013 nivå.      
I budsjett 2014 er det tatt høyde for ønsket kompetanseheving og mulighet for økt 
stillingsbrøk for allerede tilknyttede eksterne ressurser ved behov. 
 
g) Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT har lagt frem budsjett for 2014 i balanse.  
 
Helse Nord IKT er i en krevende periode hvor balansen mellom bidrag til 
utviklingsprosjekter og bidrag til stabil drift må veies opp mot hverandre. Den økte 
andelen av prosjektfinansiering øker risikoen for at resultatet kan avvike fra 
balansekravet, men vi anser at det må tas nødvendig risiko for å realisere Helse Nords 
ambisiøse mål innen IKT- området. 

 
Helse Nord IKTs bidrag til å nå regionens målsetninger kan deles inn i tre områder: 
 
1. Sørge for stabile og kostnadseffektive IKT-løsninger 
Helseforetakene blir stadig mer avhengige av IKT-løsninger i pasientbehandlingen. Det 
stilles derfor strenge krav til tilgjengelighet til de kritiske systemene, både hva gjelder 
oppetider og feilrettingstider. Helse Nord IKT må sørge for kvalitetsmessig god IKT drift 
av systemene, gjennom proaktive reinvesteringer, etablerte endringshåndtering og 
høy teknisk IKT. I tillegg er det avgjørende å ha gode rutiner for feilhåndtering, både for 
å håndtere enkeltbrukeres utfordringer, men også for å håndtere eventuelle uplanlagte 
driftstanser. 
 
Den standardisering Helse Nord IKT har gjennomført gjennom plattformprosjektet og 
den videre standardisering av applikasjonsporteføljen er derfor en vesentlig 
forutsetning for det fremlagte budsjettet og Helse Nord IKT s kostnadseffektivitet. 
 
2. Bidra til utvikling av eksisterende og nye IKT-løsninger 
Det er etablert flere prosjekter i regionen, som skal sørge for bedre å understøtte 
pasientbehandlingen. Her nevnes særlig FIKS-programmet og elektronisk kurve- og 
medikasjonsprosjektet. Prosjektene har gitt behov for ytterligere investeringer i IKT-
infrastrukturen og endringer i applikasjonsporteføljen. Dette er prosjekter som å 
opprette datasenter, nytt operativsystem og ny integrasjonsløsninger. Prosjektene er 
bidrag til både å realisere målsettinger i kvalitetsstrategien og sørge for utvikling av 
helsetjenesten.  
 
Helse Nord IKT bidrar med ressurser i FUNNKe-prosjektet og gjennomfører eget 
prosjekt for å sikre samhandlingen med primærhelsetjenesten (TJENBAR). Begge 
prosesser bidrar til implementering av samhandlingsreformen.  
 
Økning av andel byggeprosjekter i Helse Nord krever at Helse Nord IKT i større grad 
bidrar til planlegging av og investerer i IKT i nybyggene. Det er viktige bidrag for å i 
fremtiden kunne både ha effektiv IKT-drift og understøtte nye krav og behov som 
nybygging representerer.  
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For Helse Nord IKT er det en utfordring å balansere behovet for å delta i utforming av 
nye løsninger i den størrelse regionene har besluttet, samtidig som kravene til stabil 
drift opprettholdes. Dette vil for 2014 kreve en streng prioritering og god planlegging 
av ressursene. 
 
3. Sørge for dokumentert effektivitet 
Veksten i kostnader kan forklares gjennom økte investeringer i blant annet 
plattformprosjektet (30 mill kroner), bestilte tjenesteøkninger (14 mill kroner) og pris 
og lønnsvekst på 16 mill kroner. Dette viser at Helse Nord IKT på IKT-drift ligger på 
samme kostnadsnivå som for 2006. Siden 2006 og frem til i dag har det vært en kraftig 
volumøkning innenfor IKT-området, både i antall komponenter men også i omfang av 
IKT-systemene.  
 
Resultatbudsjett 
Tabellen under viser resultatbudsjett med inntekter og kostnader for Helse Nord IKT 
for 2014 med sammenlikningstall for 2013 (pr. 1.10.2013).  
 

 
 
Nærmere om endringer i resultatbudsjettet fra 2013-2014: 
Økningen i SLA- inntektene for 2014 skyldes i hovedsak: 
• Helårsvirkning av nye avtaler inngått i 2013 
• Indeksregulering  
• Forventning om økte inntekter som følge av nye forvaltnings- og driftsoppgaver i 2014. 
 
Avskrivninger og lisensvedlikehold: 
• Økningen i budsjetterte avskrivninger 2014 må ses i sammenheng med planlagt 

driftsetting av nye systemer i FIKS- prosjektet, investeringer i midlertidig datasenter og 
at Windows 7-prosjektet etter planen ferdigstilles medio 2014. 

• Økningen i budsjetterte kostnader til lisensvedlikehold i 2014 skyldes implementering 
av nye systemer i regi av FIKS samt delvis underbudsjettering i 2013.  

 

 

2013 2014

SLA -inntekter 152 800 164 600

Felles kliniske systemer- lisensvedlikehold 48 800 58 900

Avskrivninger 61 300 69 500

Prosjekt- og oppdragsinntekter 46 700 46 300

Sum inntekter 309 600 339 300

Lønn og andre personalkostnader (art 5-serien) 137 500 146 000
Andre driftskostnader 103 500 117 000
Avskrivinger 62 900 70 300
Rentekostnader 5 700 6 000

Sum Kostnader 309 600 339 300

Resultat 0 0

Resultatbudsjett Helse Nord IKT 2014

Inntekter

Kostnader
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Økningen i kostnadsbudsjettet skyldes i hovedsak: 
• Økning i lønns- og personalkostnader skyldes generell lønnsøkning og økning antall 

stillinger knyttet til nye drifts- og prosjektoppgaver. 
• Økning I andre driftskostnader skyldes økte lisenskostnader og generell prisstigning. 
 
h) Prosjekter i regi av RHF 
Følgende prosjekter avsluttes i 2014, fordi de er avsluttet eller de vedrører systemer 
som går over i en implementeringsfase: 

 
 
Prosjekter i tabell under videreføres i 2014. Disse er i hovedsak omtalt nærmere 
tidligere i dokumentet. 

 

Prosjektnavn Beløp som trekkes inn
Oppdragsforskning 5 000 000kr                          
Samhandling, folkehelse, kvalreg 7 400 000kr                          
Geriatri 600 000kr                              
EU-prosjekt 500 000kr                              
Helseatlas 500 000kr                              
Kompetanseutv.strat 44 000kr                                
Kreftplan 200 000kr                              
AMK sturktur 200 000kr                              
Tvang psykisk helse 500 000kr                              
Klima og miljø 100 000kr                              
Indikatroprosjektet 100 000kr                              
Klima og miljø 100 000kr                              
LEAN 500 000kr                              
Sum 15 744 000kr                        

Prosjektnavn Budsjett 2013
Nasjonalt nødnett 41 000 000kr                        
Nasjonal IKT 9 500 400kr                          
Doman 2 500 000kr                          
Internasjonal helse 2 000 000kr                          
Nordområdesatsning 1 025 000kr                          
Utdanningsprogram gynekologi 1 000 000kr                          
FIKS 1 000 000kr                          
Kompetanseplan, del II 1 000 000kr                          
Utdanningsprogram VOP/BUP 1 400 000kr                          
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 600 000kr                              
Klima og miljø 525 000kr                              
Regional perinatalkomité 300 000kr                              
Samhandlingsutvalg for fastleger 300 000kr                              
Samhandlingsreformen 100 000kr                              
Sum 62 250 400kr                        

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 74



Nasjonalt nødnett er styrket med 31 mill kroner i 2014. 
 
Nye prosjekter med oppstart i 2014 er satt opp i tabell under.  Prosjektene er i 
hovedsak omtalt tidligere i dokumentet: 

 
 
i) Felles IKT systemer 
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de 
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT. 
 
j) Kjøp av tjenester 
Det er flere områder der Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på 
områder med stor økonomisk betydning. Eksempler på dette er: 
• Luftambulansen 

Budsjettrammen for 2014 er på 355 mill kroner etter prisjustering, noe som tilsier 
en økning på 21,7 mill kroner fra 2013. 
I styresak 72-2013 ble det tilført 10 mill kroner i forbindelse med etableringen av 
ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland.                

• Helseradionett 
Budsjettrammen for 2014 er på 50,8 mill kroner etter prisjustering, noe som tilsir 
en økning i budsjettrammen fra 2013 på 34,2 mill kroner. 
Inntil det nye nasjonale nødnettet er ferdig utbygd, må det beregnes vedlikehold og 
oppgradering av det gamle. Det ble i styresak 72-2013 tilført 31 mill kroner for å 
dekke opp økte kostnader for nødnettet.  

• Utenlandsbehandling 
Budsjettet for pasientbehandling i utlandet er for 2014 på 18 mill kroner. Det er 
styrket med 5 mill kroner til protonterapi i forhold til 2013. 

• Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen 
helsetjenesten, og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Helse 
Nord RHF viderefører budsjettet i 2014, med en ramme på 108 mill kroner. 

• Kjøp av private helsetjenester har økt fra 2013 og har for 2014 en foreslått netto 
ramme på 363 mill kroner. 

• Kjøp av tjenester fra private avtalespesialister er fra 2014 foreslått økt med 5 mill 
kroner og har da en ramme på 70 mill kroner. 
 
 
 

Prosjektnavn Budsjett 2013
Helsenorge.no 5 000 000kr                          
Alta prosjektet 3 000 000kr                          
Meldningsløft FUNNKE 1 500 000kr                          
Tilflytningsprosjekt Nordland 500 000kr                              
Ny plan avtalespesialister 500 000kr                              
Registrering forebygging av ulykker 130 000kr                              
Sum 10 630 000kr                        
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• Nasjonalt gjestepasientoppgjør 
Det er opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet at økte pensjonskostnader ikke 
dekkes gjennom ISF-ordningen, og derfor må håndteres særskilt av RHF-ene. For 
2014 er det i budsjettet til Helse Nord RHF satt av 20,6 mill kroner til å dekke dette 
kravet. 

• Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 45,9 mill 
kroner inklusive regionssenter på UNN.   

 
k) Investeringer 
Helse Nord RHF planlegger følgende større investeringer i 2014: 
• Felles innføring kliniske system (FIKS) har en investeringsramme på 83,7 mill kroner 

i 2014. Total investeringsramme i perioden 2011-2016 er 344,6 mill kroner. 
 
I styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, satt av 10 mill 
kroner til investeringer i RHF-et.  
• Agresso fakturabehandlingssystem: Helse Nord skal bytte fakturabehandlingssystem 

og RHF-et forventer å investere er for 3,2 mill kroner. 
• Eierandel nasjonal IKT: Ved opprettelse av nytt selskap, Nasjonal IKT, er det 

forventet at Helse Nord vil investere for 1,3 mill kroner for kjøp av eierandeler. 
Selskapet eies med ¼. 

• Diverse investeringer: Egenkapital KLP, ny sentralbordløsning, oppgradering 
saksbehandlersystem m. m.   
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2011/299-72/012  Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 24.10.2013 
 

Styresak 118-2013 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf. Fvl. § 13.1. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
 
 
 
 
 
 



Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anca Heyd, 75 51 29 00   Bodø, 24.10.2013 
 

Styresak 119-2013/4 Organisering av intensivmedisintilbud til svært 

for tidlig nyfødte i Helse Nord – høring, 

oppfølging av styresak 86-2013 

    Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere  
    utsendt saksliste. 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til 
svært for tidlig nyfødte i Helse Nord i styremøte, den 29. april 2013. Styret fattet følgende 
vedtak: 
1. Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) 

samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø om å samarbeide om behandling av premature nyfødte i 
regionen ved blant annet å utarbeide felles rutiner og kriterier for behandling inkl. 
rutiner for overflytting til Bodø når den medisinske tilstanden tilsier det og i samråd 
med de pårørende. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å opprettholde og 

utvikle kompetansen ved barneavdelingen i Nordlandssykehuset Bodø, f. eks. gjennom 
hospitering. 

 
I etterkant ble det stilt spørsmål rundt prosessen i forkant av styrets behandling. Som 
konsekvens av dette ble det i styresak 86-2013 vedtatt å sende saken på høring i 
Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Helse Finnmark HF.  
 
Saken legges nå frem for styret etter at det er foretatt en høring og en ny 
helhetsvurdering av organiseringen av dette intensivtilbudet i regionen. Vurderingen er 
basert på tidligere saksfremlegg, høringssvar, ekstern informasjon1

 

 og oppdatert 
medisinskfaglig litteratur. Konklusjonen er en anbefaling om at tidligere vedtak 
opprettholdes. 

  

1 Organisering av tilbudet til svært for tidlig nyfødte i de andre regionene i Norge 
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Handlingsalternativer med konsekvenser 
Oppsummering av høringssvar 

Nordlandsykehusets argumenter er: 
Nordlandssykehuset (vedlegg 1) 

• Det finnes ikke vitenskapelige eller epidemiologiske data som tilsier at resultatene i 
Nord-Norge/Nordlandssykehuset er dårligere sammenliknet med resten av Norge 
eller internasjonale avdelinger.  

• Det finnes ikke vitenskapelige publikasjoner fra andre land som konkluderer med at 
kvalitet er avhengig av et visst volum.  

• Det er tungtveiende grunner til å beholde behandlingstilbudet til denne gruppen, 
siden den representerer 35 % av all respiratorbehandling som gis i avdelingen, og 
dermed sikrer erfaringsgrunnlag for behandling av de øvrige barna som trenger 
intensivbehandling.  

• Sentralisering av gruppen under 26 ukers svangerskapslengde vil være negativt for 
gravide/foreldre/barn, og at det vil være i konflikt med familiebasert behandling av 
syke nyfødte.  

• Man vil miste en viktig bufferkapasitet ved at to avdelinger kan avlaste hverandre 
ved kapasitetsproblemer.  

• Sentralisering vil ha negativ virkning for kompetanse i fødeavdelingen i 
Nordlandssykehuset.  

• Sentralisering vil medføre svekket generell kompetanse innenfor 
intensivbehandling på barneavdelingen og dermed gå ut over akuttmedisinsk 
klinikk.  

• Sentralisering medfører at personell i hentetjenesten for syke nyfødte ikke vil kunne 
ha tilstrekkelig kompetanse.  

 

Helgelandssykehuset påpeker: 
Helgelandssykehuset (vedlegg 2) 

• Det er viktig at henteteam opprettholdes.  
• Transport av fødende til Tromsø vil ta lenger tid og er mer utsatt for værproblemer.  
• Sentralisering vil belaste familier i større grad enn nå.  
• Viktigheten av godt samarbeid mellom UNN, NLSH og lokalsykehusene med 

omforente prosedyrer og rutiner.  
 

Brukerutvalgets kommentarer: 
Brukerutvalget i Nordlandssykehuset (vedlegg 3) 

• Sentralisering vil medføre endringer i et behandlingstilbud som ikke er 
dokumentert å være dårligere enn det tilbudet som gis ved UNN Tromsø og i resten 
av Norge. 

• Endringen i behandlingstilbud har stor kompleksitet med mange risikoforhold. 
• Ber om at det gjøres en grundig risikovurdering i forhold til å ivareta den 

nødvendige kompetansen i Bodø, også med tanke på å kunne opprettholde tilbudet 
om hentetjenesten.  

• Før vedtaket settes i verk, må det utarbeides en plan for hvordan man skal sikre at 
gravide/fødende blir tilbakeført til Bodø etter uke 26+0 og at de svært tidlig fødte 
flyttes tilbake til Bodø så snart som det er mulig og medisinskfaglig forsvarlig. 
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• Overflytning mellom avdelingene vil medføre en stor ekstra belastning og må 
baseres på frivillighet. 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge hevder/påpeker: 
Universitetssykehuset Nord Norge (vedlegg 4) 

• Det er tungtveiende faglige grunner for sentralisering, ikke bare for gruppen under 
26 ukers svangerskapslengde, men også for gruppen mellom 26-28 uker.  

• En sentralisering er nødvendig for å sikre robuste fagmiljøer samt forskning og 
fagutvikling.  

• Betydningen av robust transporttjeneste fra UNN, viktigheten av kompetanse i 
fostermedisin, at det allerede nå er en del barn i inntaksområdet til Bodø som fødes i 
Tromsø.  

• I Tromsø er det faglig tunge og robuste fagmiljø i viktige støttefunksjoner innen 
mage-/tarmkirurgi, thoraxkirurgi, nevrokirurgi, øyesykdommer 
(diagnostikk/laserbehandling), barneradiologi, transfusjonsmedisin etc. 

 
Vurdering 

Styresaken fra Helse Nord omhandlet gruppen nyfødte <26 uker.  Gruppen er liten (om 
lag 8 pr. 5000 fødte). Behandlingen av disse barna er høyintensiv de første 2-4 ukene. 
Alle barna får respiratorbehandling, avansert ernæring med intravenøs tilgang, mange 
trenger blodtrykksstimulerende behandling og mange trenger avansert behandling for 
å unngå blodsukker-problemer.  

Kvalitet versus volum 

 
I tillegg er det behov for høyspesialiserte fagmiljøer i barnerøntgen, barnekirurgi, 
nevrokirurgi og laboratoriemedisin. Disse finnes i Helse Nord ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.  
  
Det argumenteres mot sentralisering ved å peke på at resultatene er gode nok i en 
desentralisert organisasjon. I gruppen under 26 ukers GA2

 

 er det en dødelighet på om 
lag 26 %. Tallene i Nord-Norge er så små at argumenter vedrørende gode eller mindre 
gode resultater i Helse Nord har meget liten statistisk styrke.  

Det finnes ingen studier som viser at det er bedre resultater ved avdelinger som 
behandler 2-10 pasienter pr. år sammenliknet med avdelinger som behandler 1-5 
pasienter pr. år. Helse Nord RHF har gjort en gjennomgang av publiserte studier de siste 
fem år vedrørende utfallet for nyfødte med ekstrem lav fødselsvekt (<1000g – 
tilsvarende ca 26 uker). Selv om tallene internasjonalt er betydelig høyere enn i Norge 
konkluderer alle studier med at det er en sterk sammenheng mellom antall nyfødte 
behandlet pr. år og positivt utfall for barnet (vedlegg 5).  
 
Kompleksiteten i handteringen av denne gruppen er så krevende at en mener det vil 
være svært vanskelig å opprettholde et robust tverrfaglig miljø som har tilstrekkelig 
kunnskap og erfaring til å sikre en forsvarlig behandling døgnet og året rundt.  
 
 

2 Gestasjonsalder: Tiden siden begynnelsen av svangerskapet 
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Prognosen for ekstremt premature blir bedre for hver dag det er forsvarlig at 
svangerskapet forlenges etter 23 uker. Medikamentell utsettelse av for tidlig fødsel, og 
vurdering av riktig tidspunkt for forløsning er avhengig av spesialisert obstetrisk 
kompetanse.  Det er i Helse Nord kun kvinneklinikken i Tromsø som har en regional 
funksjon på prenatal diagnostikk og avansert kompetanse på hemodynamiske

Prenatal behandling og vurdering av forløsningstidspunkt  

3

 

 
forandringer. 

Å føde et barn meget tidlig i svangerskapsforløpet er en påkjenning og stor belastning 
for familien. Det å være langt borte fra familien kan øke belastningen ytterligere, likeså 
transport tilbake til modersykehuset.  

Forholdene for familiene ved sentralisering  

 
Fordelen ved sentralisering av ekstremt premature er at de kan knytte kontakt med 
andre familier i samme situasjon. God informasjon og samhandling er viktig for å gi 
pårørende trygghet i den vanskelige situasjonen.  
 
Adm. direktør vurderer det slik at denne belastningen i en begrenset tid veies opp ved å 
sikre avansert behandling av god kvalitet i et robust fagmiljø. 
 

Det er enighet om at nærhet mellom syke nyfødte og foreldre er en viktig del i 
behandlingen. Dette for å oppnå et best mulig resultat. Nye nyfødtavdelinger bygges 
med dette for øyet og slik at foreldrene kan sove sammen med barnet sitt og i stor grad 
delta og etter hvert overta ansvaret for stell og observasjon. Dette gjelder i særlig grad 
senere i forløpet etter at den første høyintensive fasen er gjennomgått. Barn født før uke 
26 vil vanligvis overflyttes lokalsykehus, når den første høyintensive fasen er over- og 
forholdene ligger til rette for familiebasert behandling nærmere hjemmet.  

Familiebasert behandling av syke nyfødte 

 

Nordlandssykehuset argumenterer mot sentralisering siden denne gruppen på 1-5 
pasienter pr. år gir en viktig nyfødtintensivmedisinsk erfaring som kommer andre 
intensivtrengende nyfødte og barn til gode. Det fremheves at denne gruppen på tross av 
et svært lavt antall representerer 35 % av alle respiratordøgn i avdelingen, og at 
dersom man ikke har denne erfaringen, vil det kunne svekke tilbudet til de andre 
intensivtrengende barna. I dette argumentet ligger det en erkjennelse av at volum er 
viktig for å opprettholde kompetanse. Optimal behandling av gruppen ekstremt 
premature født før uke 26 representerer store tekniske utfordringer som er spesielle 
for denne gruppen. Barna vil bli flyttet tilbake til modersykehuset, når den første 
høyintensive fasen er over, dvs. etter ca 2-4 uker. Adm. direktør mener dette vil sikre 
god kompetanse/erfaring ved nyfødtintensivavdelingen i Bodø.  

Forholdet til intensivkompetanse for andre grupper pasienter 

 
  

3 hemodynamisk: Forhold som vedrører krefter involvert i sirkulasjon av blod gjennom kroppens 
åresystem. 
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Transport  
Helgelandssykehuset HF viser i sin høringsuttalelse til økt transporttid, hvis vedtaket 
om sentralisering opprettholdes og ser risiko knyttet til pasienter som har stor 
hastegrad. Nordlandssykehuset på sin side viser til risiko for det nyfødte barnet ved 
tilbaketransport til modersykehuset. Denne risikoen kan reduseres ved å sikre at det 
foretas en medisinsk vurdering før transport vedtas, og at det foreligger klare rutiner og 
kriterier for behandling og transport. I disse skal alternative løsninger for akutte 
tilstander inngå, likeså transport tilbake til modersykehuset. En studie fra 2007 som 
undersøkte effekten av tilbaketransport til moderavdelingen for knapp 5000 nyfødte 
mellom 400 og 1000g viste at vekst og nevrologisk utvikling er lik enten behandlingen 
ble fullført ved en høyspesialisert enhet, eller ved moderavdelingen4

 
. 

Henteteam 
Tall fra både høringsuttalelser og tidligere rapport fra perinatalkomiteene viser at 
henteteamene i regionen i all hovedsak transporterer større barn. Sentralisering av de 
minste nyfødte vil dermed ikke ha noen praktisk betydning for volumet av transporter. 
Store avstander i regionene og den vedtatte organiseringen for fødselsomsorg (to 
kvinneklinikker) vil også i fremtiden gjøre det nødvendig å ha to henteteam, et 
tilknyttet hver kvinneklinikk og nyfødt intensivavdeling. God kompetanse kan sikres 
ved et tett samarbeid mellom de to nyfødtavdelingene ved UNN Tromsø og NLSH Bodø. 
 
Forskjeller i behandling og argumenter for sentralisering av barn født før uke 26 og 
barn født før uke 28 
Behandlingen av barn født før uke 26 er høyspesialisert og krevende og forskjellig fra 
behandlingen av barn født fra uke 26 til 28. I helse Sør Øst er det enighet om at alle barn 
født før uke 26 skal behandles i OUS, mens det gis åpning for at barn født i uke 26-28 
kan behandles i flere avdelinger (3b avdelinger). Dette forutsetter krav til avdelingene 
hvor leger i døgnkontinuerlig vakt skal ha nyfødtkompetanse (ha jobbet minst 1 år i 
større avdelinger med behandlingsansvar for ekstremt premature) og sykepleiere og 
infrastruktur som kan ivareta denne pasientgruppen skal være tilgjengelig.  Derfor er 
diskusjonen omkring funksjonsfordeling for behandling av barna født i perioden 
mellom 26-28 ukers svangerskap langt mer nyansert. Dette gjelder særlig med tanke på 
geografiske forhold hvor avstander er utfordrende. Administrerende direktør har 
derfor ikke valgt å flytte grensen for sentralisering oppover til 28 uker.   
 
Konklusjon 
• Saken gjelder de aller mest sårbare pasientene i norsk helsevesen med stor 

dødelighet og stor fare for senskader. Pasientene kan ha et langt liv foran seg! 
• Det er ingen vitenskapelige studier som viser eksakt sammenheng mellom volum og 

kvalitet for denne gruppen. Dette gjelder særlig ved så små tall som vi har i Nord-
Norge. Tilgjengelige studier indikerer sterkt at optimal kvalitet og gode 
behandlingsresultater er avhengig av robuste fagmiljøer og et volum som kan gi 
tilstrekkelig erfaring i legegruppe, sykepleiegruppe samt blant personell med 

4 Lainwala et al. Neurodevelopmental and growth outcomes of extremely low birth weight infants 
who are transferred from neonatal intensive care units to level I or II nurseries. Pediatrics 
2007;119:e1079-87 
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kirurgisk, nevrokirurgisk, radiologisk og laboratoriemedisinsk kompetanse på 
premature pasienter.  

• I tillegg til spesialisert kompetanse i nyfødtavdelingene er det også behov for 
spesialisert obstetrisk kompetanse på regionalt nivå. Dette for å gi optimal 
behandling mot for tidlig fødsel og velge riktig forløsningstidspunkt der det er 
nødvendig.  

• Sentralisering av denne lille gruppen premature er ikke til hinder for familiesentrert 
behandling. 

• Det er en kvalitativ forskjell på behandling av pasienter i denne gruppen og 
gruppene nyfødte som er født etter et lengre svangerskap. Det er derfor ikke riktig å 
benytte de svært få og sårbare pasientene som argument for å opparbeide og 
opprettholde kompetanse for behandling av eldre og mindre sårbare nyfødte.  

• Med hensyn til medisinskfaglig optimal behandling samt til de familiene det gjelder, 
er det vektige grunner til å sentralisere behandlingen av de minste premature (født 
før uke 26) til en avdeling i Helse Nord. 

• Det påbegynte arbeidet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø om å samarbeide om behandling av premature nyfødte 
må videreføres og enhetlige rutiner/retningslinjer må være på plass før et eventuelt 
vedtak om sentralisering gjennomføres.  

 
Medbestemmelse, jf. styresak 47-2013 
Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. april 2013 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
Partene er enige om at intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 
uker (26+0) samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 
Brukermedvirkning, jf. styresak 47-2013 
Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord ble behandlet i 
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 17. april 2013, jf. 
RBU-AU-sak 13-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg slutter seg til at intensivbehandling av svært for tidlig fødte 
nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i gjennomgangen av ”Handlingsalternativene med konsekvenser” i denne 
styresaken vil adm. direktør foreslå å opprettholde vedtaket fra styresak 47-2013 
Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord. 
 
 
 
Vedlegg 
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Dokumenter i saken: 
 
Trykt vedlegg: Høringsinnspill fra Kvinne Barn klinikken og Akuttmedisinsk klinikk 
 
Ikke trykt vedlegg: Styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig fødte i 
   Helse Nord, styret i Helse Nord 
 
 
 
Bakgrunn 
Viser til høringsnotat fra fagdirektør i Helse Nord RHF 26.06.13 og vedtak i Helse Nord RHFs 
styre i styresak 86-2013 jfr styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig fødte 
i Helse Nord. I styresak 47-2013 ble det gjort følgende vedtak:  
 

1. Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) samles til 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 

  
2. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø om å samarbeide om behandling av premature nyfødte i regionen 
ved blant annet å utarbeide felles rutiner og kriterier for behandling inkl. rutiner for 
overflytting til Bodø når den medisinske tilstanden tilsier det og i samråd med de pårørende. 

  
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å opprettholde og utvikle 
kompetansen ved barneavdelingen i Nordlandssykehuset Bodø, f. eks. gjennom hospitering. 

 
Det ble stilt spørsmål rundt prosessen i forkant av styrets behandling av styresak 47-2013 og styret 
fattet følgende vedtak i Styresak 86-2013: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i styresak 47-2013 Organisering av 
intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord og ber adm. direktør om å 
sende saken på høring i Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF – med en frist til 15. 
september 2013. Etter høringen sammenfattes en konklusjon med hensyn til videre saksgang 
som fremlegges styret i Helse Nord RHF.  

 
2. Arbeidet som er startet som konsekvens av vedtaket i styresak 47-2013 fortsetter som 
tidligere.  

 

 
 
 

                  Direktøren 
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Etter at høringsnotat fra Helse Nord ble mottatt har saken har vært sendt til de berørte klinikkene og 
fagmiljøene i Nordlandssykehuset, og det er kommet innspill fra kvinneklinikken, barneavdelinga 
og fra Akuttmedisinsk klinikk, se vedlegg. Saken har svært stor kompleksitet og tilbakemeldingene 
peker på mange risikoforhold som ikke synes tilstrekkelig belyst. Kort oppsummert mener 
fagmiljøene ved Nordlandssykehuset at det vil være feil å sentralisere behandling av de mest 
premature barna til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. En slik sentralisering vil føre med 
seg flere uheldige konsekvenser for de gravide/barnas foreldre, tap av kompetanse og vil kunne 
være starten på nedbygging av en velfungerende avdeling uten at det kan dokumenteres at det vil gi 
verken økt overlevelse eller økonomisk gevinst.  Man stiller også spørsmål ved om det vil bli mulig 
å opprettholde hentetjenesten i dagens omfang. Det pekes på at spisskompetanse ikke kan bygges 
og vedlikeholdes kun ved hjelp av hospiteringsordninger.  
 
Noen særskilte konsekvenser som er trukket fram; 
 

1. Konsekvenser for kompetansen på nyfødt intensivavdelingen i Bodø 

I Bodø utgjør antall respiratordøgn hos barn født før uke 26 ca 35 % av det totale antall 
respiratordøgn. Dette gir uvurderlig erfaring og kompetanse som også kommer de større 
premature og andre syke nyfødte til nytte. For transporttjenesten (henteteamet) er det også et 
avgjørende prinsipp at man under stabilisering og transport ikke skal utføre prosedyrer man 
ikke er kvalifisert til å utføre i avdelingen. For å minimere kompetansetapet vil det være 
avgjørende at kvinner fra Nordland innlagt i Tromsø med truende fødsel før uke 26+0 
tilbakeføres til Bodø så snart de passerer uke 26+0. Transport vil måtte skje med 
luftambulanse med alt hva det krever av ressurser og gir av ubehag for den gravide. Det er 
også avgjørende at de ekstremt premature barna fra Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset som fødes i Tromsø flyttes tilbake så snart som praktisk mulig. Dette 
er imidlertid vanskelig så lenge de ligger på respirator da disse små barna ofte blir ustabile 
og dårligere i forbindelse med transport. Transport av premature er anses alltid som 
risikabelt og er svært ressurskrevende, og er noe man i andre sammenhenger prøver å unngå 
så sant det lar seg gjøre.  Reduksjonen av antall respiratordøgn må derfor forventes å bli 
vesentlig større enn kun de døgnene som genereres før uke 26+0. Bortfall av dette kan man 
ikke kompensere for ved hjelp av hospiteringsordninger. 

2. Konsekvenser for gravide/foreldre/barn 
Det vil bli en pedagogisk utfordring å forklare fødende og dere familier at fra den ene dagen 
til den andre i løpet av et sykehusopphold er kompetansen ved Nordlandssykehuset gått fra 
ikke å være god nok til å være trygg. Det er dokumentert både i internasjonale studier og i 
egne brukerundersøkelser at overflytning mellom avdelinger med alt hva det innebærer av 
nytt personale å forholde seg til og nye rutiner skaper stor utrygghet og beskrives ”som et 
mareritt”.  

3. Konsekvenser for den samlede intensivkapasiteten i Helse Nord 
Både avdelingen i Bodø og i Tromsø har begrenset kapasitet og når fort taket i forhold til 
hvor mange svært tidlige fødte nyfødte de har kapasitet til å ivareta. Man har lang og god 
tradisjon for samarbeid og for å hjelpe hverandre ved behov. Dersom kompetansen til å 
ivareta de svært tidlig fødte nyfødte blir samlet kun på ett sted, vil viktig bufferkapasitet 
falle bort og man vil i større grad kunne bli avhengig av å flytte enkelte tidlig fødte barn ut 
av regionen. 

4. Konsekvenser for fødeavdelingen 
Kvinneklinikken er godkjent som gruppe 2 avdeling i utdanningen av spesialister i 
fødselshjelp og kvinnesykdommer. For fødeavdelingen vil flytting av de premature < 26 
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uker ikke utgjøre et stort volum, men man vil kunne miste viktig kompetanse for 
avdelingens leger når det gjelder vurderinger, oppfølging og forløsning av gravide < 26 
uker. Dette bør risikovurderes og nødvendige tiltak iverksettes før evt. vedtak 
implementeres. 

5. Konsekvenser for Akuttmedisinsk klinikk (AKUM) 
Intensivbehandling av barn etter nyfødtperioden er AKUM sitt ansvar, men med betydelig 
tverrfaglig samarbeid. Hvis den generelle kompetansen innefor intensivbehandling på 
barneavdelingen blir svekket, vil dette også kunne ha negative konsekvenser for tilbudet 
som gis større barn ved AKUM.  Hentetjenesten har også et betydelig tverrfaglig element. I 
luftambulansetjenesten tar man høyde for og trener på det – dette kan bli svekket og skape 
usikkerhet hvis kompetansen fra barneavdelingen NLSH faller fra. 

 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av de 
svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø, da dette vil medføre 
endringer i et behandlingstilbud som ikke er dokumentert å være dårligere enn det tilbudet 
som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge og som har 
stor kompleksitet med mange risikoforhold. 

2. Dersom vedtaket om at intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte samles til 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir stående, må det gjøres en grundig 
risikovurdering i forhold til hvordan man skal ivareta den nødvendige kompetansen på 
nyfødtintensivavdelingen i Bodø, også med tanke på å kunne opprettholde tilbudet om 
hentetjenesten. Før vedtaket settes i verk, må det utarbeides en plan for hvordan man skal 
sikre at fødende blir tilbakeført til Bodø når de passerer uke 26+0 og at de svært tidlig fødte 
flyttes tilbake til Bodø så snart som praktisk mulig og medisinskfaglig forsvarlig uten at 
dette skaper utrygghet for de gravide og de små barnas familie. Hvorvidt de fødende med 
truende fødsel før uke 26+0 fra Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset må overflyttes 
til Tromsø bør belages på frivillighet, da overflytning mellom avdelingene vil medføre en 
stor ekstra belastning. 
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Høringsinnspill fra Barneavdelingen 
 

 Utkast til notat 020913 

 

Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord. 

 

I styresak 47-2013: Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig fødte i Helse Nord 
vedtok styret i Helse Nord:  

Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) samles til 
Universitetssykehuset Tromsø. 

Saksprosessen ble påklaget, og styret ønsker å behandle saken på ny. 

Nordlandssykehuset har følgende kommentarer til vedtaket: 

1. Det er i dag to intensivavdelinger for premature og syke nyfødte i Nord Norge. 
Andelen barn født før uke 28 som dør i løpet av de fire første leveukene, er - over en 
10-års periode - like stor i Nord Norge som i resten av Norge. Det var ingen forskjell i 
dødelighet over en 10-årsperiode av levende fødte barn med fødselsvekt 501-1499g 
og uten alvorlige misdannelser, mellom Nord Norge og resten av Norge. 
Til tross for store avstander, spredt befolkning og mange små fødeenheter i Nord 
Norge er behandlingsresultatene for de minste like bra her som i resten av Norge. 

2. Intensivavdelingene i Nord Norge er begge små, og antallet premature og syke 
nyfødte som trenger intensivbehandling, svinger ganske mye. To avdelinger kan 
avlaste hverandre ved stor pågang av nye pasienter. 

3. Antallet levende fødte før uke 26.0 med bosted i Nord Norge og registrert i Medisinsk 
Fødselsregister varierer fra år til annet, i gjennomsnitt til sammen 9 pr år. 
Vitenskaplige artikler viser IKKE at det vil gi bedre resultater å samle premature 
under 26 uker i Tromsø. 

4. Overflytting av mødre med truende for tidlig fødsel før uke 26.0 til Tromsø vil være 
betydelig større enn antallet levende fødte før uke 26.0, og noen ganger går fødselen 
så fort at det ekstremt premature barnet blir født ved det lokale fødestedet. 
Fødselen går raskere for kvinner som har født tidligere enn for førstegangsfødende, 
og andelen flergangsfødende er større i Nord Norge enn i resten av Norge. 

5. Nyfødtintensiv avdelingen i Bodø kan i dag tilby intensivbehandling av de aller 
minste, dvs avansert behandling, overvåking og oppfølgning.  Avdelingen tilbyr også 
behandling med NO, hypotermibehandling , diagnostikk av alvorlige hjertefeil og 
andre alvorlige missdannelser og  stabilisering/transport av premature og syke 
nyfødte fra mindre fødenheter og til Rikshospitalet (alvorlige medfødte hjertefeil) og 
St Olavs Hospitale (alvorlige misdannelser, kirurgiske komplikasjoner som f eks 
nekrotiserende enterocolitt).  Avdelingen har stabil sykepleierstab med lang erfaring  
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og stor andel spesialsykepleiere. Fire leger i tertiært vaktskikt som oppdaterer seg 
ved større avdelinger i Norge eller i utlandet. 

6. Avdelingen har i dag spisskompetanse for behandling av ekstremt for tidlig fødte og 
andre alvorlig syke nyfødte. Slik spisskompetanse opparbeides og vedlikeholdes ikke 
bare ved hospitering. 

7. Hentetjenesten er av uvurderlig viktighet for de mindre fødestedene, og 
transportteamet bør komme raskest mulig ut til aktuelle hentested for å kunne starte 
stabiliseringsarbeidet før transport. 

8. For transportteamet (sykepleier og lege) er det et prinsipp at man under stabilisering 
og transport ikke skal utføre prosedyrer man ikke er kvalifisert til å utføre i 
avdelingen.  Sentralisering av de minste til Tromsø vil således få betydning for 
henteteamets funksjon. 

9. Sykehuset i Bodø bygges nå ut, og man tar sikte på at intensivavdelingen for nyfødte 
skal tilby familiebasert nyfødtmedisin. Dette er ”fremtiden” sammen med at 
gjeldende prosedyrer for behandling forenkles. Dette ønsker også avdelingen i Bodø 
å være med på. 

10. Antall respiratordøgn hos barn født før uke 26, utgjør 35% av det totale antall 
respiratordøgn. Dette gir verdifull erfaring og kompetanse som kommer større 
premature og andre syke nyfødte til nytte.  

11. Når ekstremt premature fødes i Tromsø, er det uaktuelt å flytte de tilbake til Bodø, så 
lenge de har behov for respiratorstøtte. Vurderingen av når barna er stabile nok for 
transport, er vanskelig. Premature kan være stabile i avdelingen, men bli ustabile og 
dårligere igjen i forbindelse med og etter transport. Denne situasjonen er ikke 
gunstig.  Resultatet kan bli at behandlingstilbudet både for de ekstremt premature og 
til andre syke nyfødte i Nordland generelt blir dårligere.  

12. Den psykososiale situasjonen for familien vil bli vanskeligere. Foreldre til ekstremt 
premature oppholder seg mye på avdelingen. Oppholdene oppleves som ”en stor 
belastning for hele familien”. Overflytting av barnet til annen avdeling og annet 
personale oppleves som problemetisk i de fleste tilfeller.  

13. Fødeavdelingene i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset tar i dag kontakt 
med vakthavende barnelege ved Nordlandssykehuset ved uventet dårlig barn. Denne 
ordningen vil bli mer problematisk hvis nyfødtintensiv i Bodø bygges ned. 

14. Sentraliseringen vil ikke gi noen økonomisk gevinst, og det vil bli økt antall 
luftambulansetransporter. 

15. Nordlandssykehuset mener det er unødvendig å sentralisere behandling av de mest 
premature barna til Universitetssykehuset Tromsø. Slik organisering vil føre med seg 
flere uheldige virkninger for foreldre, tap av spisskompetanse og sannsynligvis være  
starten på nedbygging av en velfungerende avdeling. 
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Utfyllende data og kommentarer til styresaken: 

”Rapporten fra perinatalkomiteen viser at det ved begge avdelingene er meget lavt antall svært for 
tidlig nyfødte, født før fullgåtte 28 uker (< 28 uker). Det samme gjelder for antall barn som er i behov 
av hypotermibehandling. I gjennomsnitt er det årlig ca fire nyfødte < 28 uker og to 
hypotermibehandlinger ved NLSH Bodø. Tilsvarende tall for Tromsø er ti og seks” 

Disse tallene er hentet fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister i perioden 2008 – 2011 og gjelder 
utskrevne pasienter. NLSH Bodø startet denne registreringen for barn født i 2008. Det betyr at 3 barn 
født før uke 28 i 2007 og utskrevet i 2008 ikke er med. I 2010 ble det forløst trillinger tilhørende 
Nordland i Tromsø. Det betyr 3 i minus i Bodø og 3 i pluss i Tromsø. I 2012 som ikke er med, ble det 
født 10 barn før uke 28 her. Dette viser at variasjonen i antall er stor, og at gjennomsnittstallene som 
er gjengitt ikke er representative. 
 
Det er få barn som blir født ekstremt for tidlig (<28 uker svangerskap). Medisinsk Fødselsregister i 
Bergen registrerer alle fødsler i Norge. Vi har hentet noen tall og gjort noen analyser av overlevelse 
fra en datafil for fødsler i perioden 1999-2008. Hvis mor hadde bostedsadresse i Nord Norge antar 
man at barnet er født i Nord Norge. 

I 10-års perioden ble det i Norge født 1929 levende fødte barn med gestasjonsalder 23.0-27.6 uker;  i 
198 av disse tilfellene (10.3%) hadde mor bostedsadresse i Nord Norge. Dette vil si at det i 
gjennomsnitt blir født ca 20 ekstremt for tidlig fødte/år i Nord Norge. Antallet barn varierte 
imidlertid mellom 11 og 32 pr år.  

Hvis man sammenligner antallet som dør i løpet av de fire første leveuker (neonatal død), får man slik 
sammenligning mellom Nord Norge og resten av Norge: 

Uke Nord Norge: Døde/antall levende fødte  Resten av Norge: Døde/antall levende fødte 

23 8/16 50%     114/182 61.5% 

24 17/40 42.5%     112/278 40.3% 

25 7/35 20%     70/330  21.2% 

26 6/53 11.3%     53/385  13.8% 

27 4/54 7.4%     38/556  6.8% 

Totalt: Nord Norge - 42/198 (21.2%)   Resten av Norge: - 387/1731(22.3%)   

Relativ risiko: RR 0.95 95%KI (0.72-1.26), p = 0.78 

Det fødes få levende før uke 28, i Nord Norge gjennomsnittlig 20/år, men antallet varierer ganske 
mye. Neonatal død er ikke høyere i Nord Norge enn ellers i landet. 

 

”Resultatene av behandlingen de for tidlig fødte får ved de to enhetene er gode og 
likeverdige, så langt det er mulig å si noe sikkert om det med så små tall. Antall barn 
født før fullgåtte 26 uker (dvs. 26 uker + 0 dager) er imidlertid svært lite. Det må antas, 
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med bakgrunn i generell kunnskap om forholdet mellom volum og kvalitet, at en ved 
samling av disse vil kunne oppnå en ennå større sjanse for et godt behandlingsresultat. 
På bakgrunn av dette foreslås i saken å samle behandlingen av barn født før fullgåtte 26 uker (26 + 0) 
ett sted”. 

Det er altså ikke vist noen forskjell i resultat av behandlingen ved de eksisterende enheter. 
Personalet har opparbeidet seg spisskompetanse over mange år. Overlegene i tertiærvaktskiktet i 
Bodø har vært ute og arbeidet ved større avdelinger. De fleste sykepleierne har spesialutdanning. 
Behandlingsprinsippene for de aller minste er i stor grad de samme som for større premature, selv 
om de er mer umodne og sårbare. På en rel. liten avdeling utgjør de en ikke ubetydelig del av den 
totale intensivbehandlingen. Over en 5-årsperiode utgjorde antall respiratordøgn hos barn født før 
uke 26, 35% av det totale antall respiratordøgn. Dette gir verdifull erfaring og kompetanse som 
kommer større premature og andre syke nyfødte til nytte. Når disse barna skal forløses i Tromsø, er 
det uaktuelt å flytte de tilbake til Bodø, så lenge de har behov for respiratorstøtte. Vurderingen av 
når barna er stabile nok for transport, er vanskelig. Premature kan være stabile i avdelingen, men bli 
ustabile og dårligere igjen i forbindelse med og etter transport. Denne situasjonen er ikke gunstig. 
Det antas at behandlingsresultatet vil bli bedre ved sentralisering. Resultatet kan bli at det 
behandlingstilbudet både for de ekstremt premature og til andre syke nyfødte i Nordland generelt 
blir dårligere.  

 

”Internasjonalt har man ofte klassifisert avdelinger i gruppe 1-3, der gruppe 3-avdelinger kan 
håndtere alle premature og svært syke nyfødte. Det er i litteraturen dokumentert lavere dødelighet 
hos de minste premature (<1500 gram) behandlet i gruppe 3-avdelinger med høyt volum versus 2-
avdelinger med lavt volum. Det synes som om det primært er volumet som er bestemmende for 
denne effektet” – det henvises til 4 internasjonale studier. 

Phibbs og medarb. Vurderte betydningen av volum for overlevelse av VLBW (very low  birthweight 
infafants) i California, USA i tiden 1991-2000. Man vurderte levende fødte < 1500g som døde i løpet 
av 4 uker eller før utskrivelse. I tillegg tok man med dødfødte som døde i mors liv etter innleggelse. 
Man utelukket alle med fødselsvekt < 500g og de med alvorlige misdannelser. Til sammen 48237 
barn ble vurdert. Det var slik dødelighet i forhold til antall behandlede VLBW barn/år: 

 100 barn/år: 18.1%; 51-100 barn/år: 19.9%; 26-50 barn/år 20.7%; ≤ 25barn/år: 22.7% 

Chung og medarb. De vurderte også VLBW barn fra California 1997-2002, omtrent på samme måte 
som Phibbs, men de korrigerte for andre forskjeller mellom avdelingene. De gjorde omtrent samme 
funn som Phibbs: > 100 barn behandlet pr år: dødelighet 12.5%; < 25 barn/år: dødelighet 16.9%. 

Lasswell og medarb. De vurderte dødelighet for VLBW barn eller barn født ≤ 32 uker ut fra studie av 
literratur, dvs studier som andre hadde publisert. De fant at det var større dødelighet hvis barna ble 
født ved en nivå 1 eller 2 avdeling, dvs en avdeling som ikke kunne tilby intensiv behandling av 
premature barn 

Al-Abdi og medarb. De beskriver en nyfødtintensiv avdeling i Saudi Arabia som ble bygget opp fra 
2002 med bedre utstyr og personell som nivå 3-b avdeling. De sammenlignet overlevelse for VLBW 
barn i første periode (2003-2005) hvor de behandlet 79 barn og andre periode (2006-2008) hvor de 
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behandlet 171 barn. De sammenlignet sine data mot opplysninger mot et internasjonalt nettverk – 
(NICHD-NRN) hvor det var registrert 18153 barn. Data fra KAH sykehuset i Saudi Arabia viste en 
overlevelse på 84% mot 85% i den internasjonale databasen. Overlevelse i første periode var 85% og i 
andre periode hvor antallet var mer enn doblet - 84%. De kan ikke gi noe godt svar på de gode 
resultatene de oppnådde og angir at flere studier er nødvendig.   

Rogowski  JA og medarb. (3) beskriver resultater for overlevelse av VLBW barn fra Vermont Oxford 
Network som har fått data fra avdelinger i 49 stater i USA og fra 22 andre land, 138 sykehus i 1995 og 
353 sykehus i 2000. I år 2000 hadde databasen omtrent opplysninger om halvparten av alle VLBW 
barn i USA, 94110 barn 501-1500g behandlet fra 1. januar 1995 til utgangen av 2000. De fant at 
avdelinger som hadde mindre enn 50 barn til behandling/år hadde lavere overlevelse. Det var 
imidlertid store forskjeller mellom avdelinger med omtrent like mange behandlede barn. De 
konkluderer med at overflytting basert på indirekte kvalitetsfaktorer som f eks volum vil være lite 
effektiv. Derimot viste de at de avdelingene som hadde lavest dødelighet i 1995-1998, hadde 
signifikant lavere dødelighetsrater også i 1999-2000; de som hadde høyeste rater for død i 1995-1998 
hadde også høyeste rater i 1999-2000. Tidligere resultater for dødelighet hadde mye større 
betydning for fremtidig dødelighet enn pasientvolum. 

Data fra Medisinsk Fødselsregister i Norge viste at det i tiden 1999-2008 var 4045 levende fødte 
barn med fødselsvekt 500 - 1500g uten alvorlige missdannelser i Norge. Av disse døde 498 (12.3%) i 
løpet av første leveår. Hvis vi sammenligner de hvor mor hadde bosted i Nord Norge mot resten av 
Norge, får vi: 

Antall døde første leveår/levende fødte 501-1499g uten alvorlige misdannelser 1999-2008 (10 år): 

Nord Norge : 55/435 (12.6%); Resten av Norge: 443/3610 (12.3%); RR 1.03, 95%KI (0.79-1.34), p 
= 0.88     

Det var ingen signifikant forskjell i dødelighet av VLBW barn over en 10-års periode mellom Nord 
Norge og resten av Norge.  

Nord Norge er ganske forskjellig når det gjelder befolkning og avstander sammenlignet med andre 
deler av verden, spesielt tett befolkede områder i USA. Å flytte noen få barn til Tromsø, vil neppe 
bedre overlevelse av premature barn der, men det vil kunne få flere uheldige virkninger for 
avdelingen i Bodø. 

 

”Premature nyfødte bør helst transporteres i mors mage, og fødselen skal foregå ved kvinneklinikker. 
Henteteamet fra barneavdelingen i Bodø har en særlig viktig rolle for nyfødte som fødes ved 
fødeinstitusjoner på lavere nivå. Henteteamets funksjon skal ikke påvirkes av den foreslåtte endring 
i tilbudet” 

Nord Norge er grisgrendt med store avstander og et klima som gjør at det ikke er gitt å transportere 
gravide eller premature/syke nyfødte til enhver tid. Ca 50% av fødslene i Nord Norge skjer ved 
fødeinstitusjoner med mindre enn 500 fødsler/år, ellers i Norge skjer 6% av fødslene ved så små 
fødeinstitusjoner. I resten av Norge skjer ca 43% av fødslene ved institusjoner med mer enn 3000 
fødsler pr år, i Nord Norge er det ingen så store fødeinstitusjoner. I Nord Norge var andelen 
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flergangsfødende i tiden 1999-2008 62.4%, i resten av Norge 58.6%. Flergangsfødende har oftere 
rask fødsel enn førstegangsfødende.  Knapt 10% av fødslene i Norge skjer i Nord Norge, og arealet av 
Nord Norge utgjør ca 36% av Norges areal. 

Da barneavdelingen i Bodø ble etablert, så man straks behov for å etablere en tjeneste hvor et 
transportteam fra barneavdelingen rykker ut til mindre fødesteder, stabiliserer dårlige barn og 
transporterer de til nyfødtintensiv avdeling. Senere har man etablert liknende tjeneste i Tromsø. 
Transportaktiviteten i Bodø har vært gjenstand for analyse og gjennomgang (1,2). 

Det er etablert seleksjonskriterier for hvilke mødre som skal selekteres til fødsel i Bodø eller Tromsø, 
bla a truende fødsel før uke 35. Allikevel vil det bli født syke og fortidlig fødte ved mindre fødesteder 
som trenger å bli hentet. Det blir da tatt direkte kontakt til vakthavende barnelege som gir råd, 
forordner undersøkelser og bestiller transportmiddel, oftest ambulansefly. I Bodø har man også hatt 
god nytte av SeaKing helikopteret ved dårlig vær. Et team av nyfødtsykepleier og bakvakt barnelege 
rykker da så raskt som mulig ut til aktuelle fødested, stabiliserer barnet og transporterer det til Bodø. 
De fleste henteturene skjer på kveld og om natten. 

I 4-års perioden 2008-20011 ble det utført 112 henteturer av 114 barn. I 19 av tilfellene var barnet 
født før uke 35 og 5 henteturer gikk til Harstad og Narvik pga redusert kapasitet ved UNN. I tillegg ble 
35 kritisk dårlige barn transportert til Rikshospitalet eller St Olavs Hospital i Trondheim oftest pga 
medfødte misdannelser. To av transportene gikk til UNN pga manglende kapasitet i Bodø. 

Hentetjenesten er av uvurderlig viktighet for de mindre fødestedene, og transportteamet bør 
komme raskest mulig ut til aktuelle hentested for å starte stabiliseringsarbeidet. 

Et viktig prinsipp for transportteamet er at man ikke under stabilisering eller transport skal utføre 
prosedyrer man ikke utfører i avdelingen. Dersom de minste premature barna sentraliseres til 
Tromsø, vil transportteamet få for liten erfaring i behandling av disse barna, og man kan ikke 
unngå at henteteamets funksjon vil bli påvirket av dette.   

Som en konsekvens av vedtaket vil kvinner med truende prematur fødsel før uke 26 måtte 
transporteres til Tromsø, og barn og kvinner tilhørende NLSH og Helgelandssykehuset skal 
transporteres tilbake til Bodø etter uke 26 når den medisinske tilstanden tillater det. Dette vil legge 
beslag på økte transportressurser, både materiell og personell.  Luftambulansekapasiteten er 
allerede presset og mulighet for samtidighetskonflikter er definitivt tilstede da dette ofte er 
hasteturer. 

Foreldre med fortidlig fødte på sykehus 

I 2003 utførte medisinerstudent Randi Beate Sjøvoll med veileder Jan Holt en spørreskjema 
undersøkelse til foreldre som hadde hatt VLBW barn (< 1500g) innlagt ved avdelingen i Bodø i tiden 
2000-2002: MEGET FOR TIDLIG FØDTE BARN – Foreldres tilfredshet med sykehusoppholdet.  

Det ble utformet 34 utsagn, 20 positive utsagn og 14 negative og foreldrene skulle krysse av om de 
var: Helt enig, enig, uenig, helt uenig, vet ikke for hvert utsagn. De kunne også gi kommentarer.  

Spørreskjemaet ble sendt til 67 familier, og det kom svar fra 45. Studien var anonymisert, og ca 2/3 
av foreldrene hadde bosted utenfor Salten. God kontakt mellom mor og barn etter fødselen er viktig 
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for barnets videre utvikling (4,5,6) Det er utviklet et eget behandlingsprogram med sikte på å fremme 
barnets utvikling i positiv retning (7) og her spiller foreldrene – spesielt mor – etter hvert en sentral 
rolle. Studien tok sikte på å vurdere foreldrenes erfaringer. 

Utsagnene ble gruppert i seks hovedgrupper: Informasjon, Tilknytning til barnet, Praktiske forhold, 
Forhold til leger/sykepleiere, Forhold til øvrige familie, Generelle forhold. 

Ved beregning avgjennomsnittskåre for de enkelte utsagnene var foreldrene mest fornøyd med at 
det ikke hadde vært vanskelig å utvikle varme følelser for et så lite barn (skår 4.78), at legene var 
flinke (skår 4.76), og de ville anbefale avdelingen til andre (skår 4.75). De var også tilfredse med at 
andre utenom foreldre og søsken hadde kunnet komme til avdelingen (skåre 4.67) og personalets 
holdninger til foreldrene (skåre 4.65). De var minst fornøyde med at det hadde vært en stor 
påkjenning for hele familien (skåre 1.84), rommene for overnatting (skåre 2.24), overflytting til 
lokalsykehus før hjemreise (skåre 2.26) og for lite informasjon om negative senfølger av å være født 
veldig for tidlig (skåre 2.7). For de foreldrene som mistet barnet sitt under sykehusoppholdet, hadde 
oppholdet vært en stor påkjenning for familien (skåre 1.63), legene hadde brukt for mange ukjente 
ord når de informerte (skåre 1.87), og de var lite fornøyd med økte økonomiske utgifter (skåre 2.0) 
og muligheter for overnatting (skåre 2.0). 

Foreldrene anga at de i gjennomsnitt hadde oppholdt seg nesten 7 timer daglig på avdelingen. 
Dette indikerer et betydelig foreldreengasjement som avdelingen har forsøt å ta hensyn til. Et 
flertall av foreldrene anga at sykehusoppholdet hadde vært ”en stor påkjenning for hele familien”, 
og overflytting til lokalsykehus før utreise var lite populært. 

 

Familiebasert nyfødtmedisin innebærer at foreldrene skal oppholde seg og bo på avdelingen når 
premature barn er innlagt. For ekstremt premature blir dette mange uker og mndr i sykehus. Dette 
ser vi bare starten på i dag, men utviklingen fremmover vil bety et betydelig større engasjement fra 
foreldrene under slike opphold. De første ukene er situasjonen ofte uavklart for denne 
pasientgruppen og foreldrene er i krise. Støtteapparat med familie og sosialt nettverk er viktig og 
nærhet er av betydning. For familier med større barn er i tillegg store avstand med kronglete 
kommunikasjon praktisk vanskelig. 

I 2007-2008 er det utført en større intervjuundersøkelse i UK vedr Family.centered care in neonatal 
units (8). Her fokuseres det på foreldrenes erfaringer og behov. Bl a fremheves foreldrenes 
”mareritt” i forbindelse med overflytting til annen avdeling. Det var stressende å miste 
kontinuiteten til tidligere avdeling og spesielt den støtten de hadde fått og kommunikasjon de var 
blitt vant til. En god ting hadde vært oppfølgning pr telefon fra tidligere avdeling.  

Dette er også den erfaringen vi har gjort oss.  Det tar tid å opparbeide tillit og trygghet for foreldre på 
en ny avdeling. 

Perinatalomsorg 

Det har vært siden 1980 vært arbeidet med å bedre perinatalomsorgen (omsorgen under 
svangerskap, fødsel og nyfødtperioden)(9). Ett av arbeidene i dette dr.grads arbeidet (10) ble 
kommentert med følgende konklusjon (11): ”The goal of this study was to answer the question of 
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whether offering neonatal intensive care to approximately 50 VLBW infants a year dispersed over a 
large region would increase the prevalence of disabilities. The authors have proven their point that 
good neonatal intensive care can be efficiently given provided there is adequate antenatal care, 
identification of women at risk of preterm delivery and well organized in utero and neonatal 
transports. This paper re-emphasizes the benefit for a population of a medical system offering well 
organized access to medical care for all”. 

En ny ny vurdering av perinatalomsorgen ble startet med innsamling av data fra Helgelandssykehuset 
og Nordlandssykehuset 2008-2011. Bearbeiding og analyse av data pågår. 

Organisering av perinatalomsorgen i grisgrendte strøk må ha som mål å sørge for like god kvalitet og 
service som i sentrale strøk. Da blir nærhet, samarbeide, risikoutvelgelse, transportsystemer, 
gjensidig støtte i vanskelige situasjoner og god kvalitet i alle ledd viktig. Dette arbeidet ønsker man å 
fortsette med.  

 

Siden hypotermibehandling også var med i saksframlegget kommenterer vi også det. 

Hypotermibehandling er en behandling som er etablert de siste årene for å redusere eller unngå 
hjerneskade på nyfødte som er født etter 36 uker og som utsettes for akutt oksygenmangel under 
fødsel. Det er utarbeidet nasjonale kriterier for hvem som skal behandles, og man antar at det kan 
være nødvendig å behandle 2-3/1000 fødte. Det er viktig at fødeavdelingene kjenner til tilbudet, slik 
at man kan starte behandling så snart som mulig innen 6 timer, helst i løpet av 3 timer. Barnet 
trenger intensiv overvåking, behandling og holdes nedkjølt til 33-34 grader i 3 døgn. 

NLSH fikk anskaffet kjølemaskin i desember 2008. I 2009 ble 4 barn vurdert for kjølebehandling: Ett 
barn ble behandlet, ett barn var så skadet at man avsto fra behandling og to barn fylte ikke kriteriene 
for behandling. I 2010 ble 5 barn vurdert, 2 barn ble behandlet i 3 dager, for ett barn ble 
behandlingen avsluttet etter 6 timer og 2 barn fylte ikke kriteriene. I 2011 ble 3 barn vurdert, ett 
behandlet. I tillegg kommer 2 barn som i 2008 og 2011 ble transportert til Tromsø for 
kjølebehandling pga mangel på kjølemaskin i 2008 og kapasitetsproblemer i 2011.  

Pga mangel på kjølemaskin tok det noen tid før man kom i gang med hypotermibehandling ved 
NLSH Bodø. Det er vurdert et større antall barn for hypotermibehandling enn det som er angitt i 
styresaken, men alle har ikke fylt kriteriene for slik behandling. Vi ser det som viktig å kunne starte 
hypotermibehandling så tidlig som mulig og dette forsøker vi å kommunisere til fødeavdelingene i 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 
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Postadresse: Telefon: 75 53 40 00* Avd: Kvinneklinikken Saksbehandler: ingen data ingen data 
Nordlandssykehuset HF Teksttlf: 75 53 44 22 Avd tlf: ingen data Dir tlf: ingen data 
Kvinneklinikken Org nr: MVA : 983.974.910 NO Avd faks: ingen data  
8092 Bodø    
    
Besøksadresse: Internett: Sykehusets e-post: Saksbehandlers e-post: 
Prinsensgate 164 www.nordlandssykehuset.no postmottak@nlsh.no ingen adresse 

 

 

Sted/Dato: 
Bodø,  22. august 2013 
 

                                                     
                         Kvinneklinikken  
                   Bodø  
 
 
Til  
Anne Kristine Fagerheim 
Fagsjef  
NLSH     
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
Styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord 
 
 
I anledning Styresak 47-2013 er det bedt om høringsuttalelse. 
Viser til høringsuttalelse av dr.Fagerli og dr.Holt som er svært grundig, og som tidligere 
påpeker utfordringene med transport av både gravide og nyfødte, samt tapet av kompetanse 
uten at dette nødvendigvis bedrer utfallet for barna. 
 
Vi har nå gått gjennom innleggelsene ved observasjonsposten ved fødeavdelingen i 2012 og 
sett på hvor mange pasienter med gestasjonsalder under 26 uker som måtte vært overflyttet til 
UNN. Vi har sett på diagnosene premature rier, prematur vannavgang, preeklampsi og 
cervixinsuffisiens. 
Det dreier seg om 7 gravide som ble innlagt før svangerskapsuke 26+0. En av disse fødte like 
etter innkomst, to ble forløst med sectio hhv. 5 og 3 dager etter innkomst.  
 
For fødeavdelingen vil flytting av de premature < 26 uker ikke utgjøre et stort volum, men vi 
vil naturligvis miste viktig kompetanse for avdelingens leger når det gjelder vurderinger, 
oppfølging og forløsning av gravide < 26 uker.  
Faglig sett vil dette selvsagt være uheldig både for spesialistene og for LIS-legene. 
Imidlertid vil det selvsagt være pasientene som vil merke konsekvensene av et slikt vedtak 
best. De gravide kvinnene ønsker som andre pasienter å være nær sin familie, og det er 
spesielt viktig da mange gjerne har små barn hjemme, og må være lenge på sykehus enten 
uforløst ved fødeavdelingen, eller på nyfødtintensiv hos sitt prematurt fødte barn. 
Fra Helgeland eller Lofoten vil det være en større utfordring for familier å reise til UNN- 
Tromsø enn til NLSH- Bodø dersom mor og barn er innlagt prematur avdelingen. 
 
Tilbakeføring av uforløste gravide som ikke har født ved UNN før uke 26 og derved kan føde 
ved NLSH-Bodø, vil som nevnt ikke utgjøre et stort volum, men selvsagt være en belastning 
for kvinnene og familiene. Når man heller ikke ser at det faglig sett er gode argumenter for at 
det å bli født ved UNN er bedre sammenlignet med ved NLSH-Bodø, må man stille spørsmål 
om hvorvidt det er samfunnsøkonomisk gunstig å organisere intensivtilbudet til disse barna 
slik.  
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Styresak  47-2013: Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord 
 
Fra Trond Antonsen, Enhetsleder Ambulansefly, Bodø 
 
Som det kommer fram av vedlegget er det snakk om et svært lavt antall transporter, som vil få høy 
prioritet. Antar derfor at dette ikke vil få noen innvirkning på ambulanseflytjenesten, og at vi vil 
kunne utføre disse transportene som før. Vil imidlertid bemerke at responstiden ved transport av de 
aller minste fra sørfylket vil bli forlenget i forhold til dagens praksis.  
 
 
Fra Klinikktillitsvalgt Elin Jenssen 
 
Volum 
  
Internasjonale studier som viser til at store volum er bestemmende for overlevelse hos 
premature, er avdelinger som har større volum enn Bodø og Tromsø har tilsammen. Det 
konkluderes også med at flere studier bør gjøres for å verifisere data som så langt har 
kommet frem. I Nasjonal plan for Nyfødtmedisin fra 2001, side 2, pkt 2.1.2 konkluderes det 
med at det er gode resultater i Norge, på høyde med resultatene internasjonalt og at 
kvaliteten på behandlingen er av større betydning enn pasientvolumet. Vedtaket om å 
samle de svært for tidlig fødte til Tromsø vil få store ringvirkninger for sykepleiegruppen. For 
at sykepleiere ved Nyfødtintensiv skal klare å opprettholde sin kompetanse og klare å drive 
opplæring av nye sykepleiere er det av stor betydning at vi beholder den gruppen med 
respiratorpasienter vi har i dag. En reduksjon i antall respiratordøgn, vil på sikt svekke 
sykepleiernes kompetanse. Respiratorkompetanse som det er nødvendig at sykepleierne 
fortsatt innehar i og med at det er andre pasientgrupper som også kan være alvorlig og 
kritisk syke og ha behov for respiratorbehandling. 
  
Familiebasert Omsorg 
  
Den nye nyfødtintensiv avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø planlegges bygget etter 
modellen Familiebasert Nyfødtomsorg. Viktigheten av at foreldrene får være sammen med 
barnet sitt under hele sykehusoppholdet er påpekt allerede i 2001 i Nasjonal plan for 
Nyfødtmedisin i 2001. På side 2, pkt 2.1.6 vises det til at geografiske forhold kan spille inn på 
antall totale liggedøgn. Ved å flytte de aller minste som har mange liggedøgn i 
utgangspunktet lengre unna familien, kan dette føre til at sykehusoppholdet forlenges. Ved 
Familiavdelingen i Drammen har de positive effekter av å drive familiebasert omsorg 
allerede begynt å vise seg. Redusert liggetid og foreldre som er mye tryggere på sitt barn, 
raskere vektoppgang og tidligere amming. 
Når ny avdeling i Bodø står klar, vil den også drives etter prinsippet Familiebasert omsorg. 
Nasjonal plan for Nyfødtmedisin fra 2001 påpeker viktigheten av dette, viser til side 15, pkt 
7.2. “familiebasert omsorg er et nøkkelord”. 
  
Mvh Elin 
  
  
 

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 102



 

 
 

Avdelingsoverlege Stig-Arild Stenersen 
Avdeling for legetjenester 

Telefon:  75534550  (kontor) 
                75534000  (sentralbord) 

Postadresse: 
Nordlandssykehuset HF 

Akuttmedisinsk klinikk Mobil:     95826990 8092 Bodø 
Nordlandssykehuset HF Calling:  5990  
 Epost: sts@nlsh.no  

 

 

                                                     
                          
         Avdeling for legetjenester 

         Akuttmedisinsk klinikk 
 
       
 
 

Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord. 

 
 
 
 
 

Akuttmedisinsk klinikk (AKUM) ser med bekymring på Helse Nord sitt forslag om 

sentralisering av intensivtilbudet til de svært for tidlig fødte. Det kan føre til en betydelig 

svekkelse av nyfødtintensiv tilbudet til befolkningen i Nord-Norge generelt og Nordland 

spesielt. Landsdelen vil da blant annet ikke lenger ha to likeverdige avdelinger som kan 

avlaste hverandre de gangene pasienttilgangen er for stor for en avdeling alene.  

 

På sikt kan sentralisering føre til at barneavdelingen rekrutterer dårligere, kompetansen 

svekkes og det totale tjenestetilbudet ved Nordlandssykehuset settes under ytterligere press.  

Et eksempel på det er intensivbehandling av barn etter nyfødtperioden. Dette er organisatorisk 

AKUM sitt ansvar men behandling av barn på intensiv gjennomføres med et tett, godt og 

viktig tverrfaglig samarbeid med barneavdelingen. 

 

Hentetjenesten av barn (”Team rosa”) har og et tverrfaglig element i seg som AKUM 

gjennom luftambulansetjenesten tar høyde for og trener på. Barneavdelinga er med sitt ”Team 

rosa”  pionerer og premissleverandører for hentetjenesten nasjonalt. Det vil være en absurd 

situasjon hvis Nordlandssykehuset ikke lenger har spisskompetanse på hentetjeneste av barn 

og det må håndteres fra Tromsø, med de konsekvenser det får for blant annet tidsfaktor og 

økonomi. 

 

Styret i Helse Nord sitt opprinnelige vedtak om at kompetanse på nyfødtintensiv medisin ved 

NLSH skal vedlikeholdes ved hjelp av hospiteringsordninger vitner om både mangel på 

kunnskap om og forståelse for hvor krevende kunnskapsbygging er – spisskompetanse bygges 

og vedlikeholdes IKKE ved hjelp av hospiteringsordninger. 

 

 

Bodø 2.september 2013 

 

Stig-Arild Stenersen 

Avdelingsoverlege 

AKUM 
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Helgelandssy kehuset HF  Helgelandssy kehuset  Helgelandssy kehuset  Helgelandssy kehuset 
Postboks 601  Mo i Rana  Mosjøen   Sandnessjøen  
8607 Mo i Rana  Postboks 601  Postboks 568   Postboks 613 
  8607 Mo i Rana  8651 Mosjøen 8801 Sandnessjøen  
Organisasjonsnummer 983974929  Telef on:   75 12 51 00  Telef on:   75 11 51 00 Telef on:   75 06 51 00 
E-post: postmottak@helgelandssy kehuset.no  Telef aks: 75 12 51 06  Telef aks: 75 11 51 05 Telef aks: 75 06 51 84 
Internett: www.helgelandssykehuset.no 
  

Til 
Helse Nord RHF                           
  

                                                           

 
   Sted / Dato: M0 i Rana 5.9.2013 
sak:2013/528   
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
 

Organisering av nyfødtintensiv i Helse Nord – Høringsuttalelse fra fagmiljøet i 
Helgelandssykehuset HF. 
 
Helgelandssykehuset HF er kjent med Helse Nords styrevedtaket 47/2013 vedrørende organisering 
av intensivtilbudet til svært for tidlig nyfødte. 
 
Fagmiljøet i Helgelandssykehuset ønsker å påpeke noen faktorer som er svært viktig for å 
opprettholde et kvalitativt godt tilbud til gravide med truende prematur fødsel, de for tidlig fødte 
nyfødte og det nære samarbeidet mellom fagmiljøene i Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset.  
 

 Henteteam servicen(pediater + barnesykepleier)må opprettholdes på dagens nivå. 
Svekkelse eller opphør av denne funksjonen vil være et betydelig tap for perinatalomsorgen i 
regionen. 

 I fremtiden må gravide med truende prematur fødsel i uke 23-26 overflyttes med 
ambulansefly til UNN Tromsø. Vi har erfaring med at været kan være til hinder for 
ambulanseflytjenesten og i slike situasjoner har ambulansehelikopteret i Brønnøysund eller 
Sea King Redningshelikopter fra Bodø, med henteteam, vært benyttet. Den nye 
organiseringen av nyfødtintensiven til UNN kan medføre at det blir behov for omlasting fra 
helikopter til fly i Bodø. Dette kan føre til forsinkelse i transporten/overflyttingen og en 
ytterligere belastning for pasient og pårørende. 

 Data fra AMK viser at transporttiden med fly Sandnessjøen – Tromsø er 3 timer og 45 
minutter. Helikoptertransporttiden Sandnessjøen – Bodø er 1 time og 40 min. I visse 
situasjoner kan det være kritisk å øke transporttiden med 2 timer. 

 De premature født mellom uke 23 og 26 er ikke mange, men utgjør mange liggedøgn på 
nyfødtintensiven. Derfor vil flytting av disse pasientene til UNN medføre at kompetansen ved 
nyfødtintensiv på Nordlandssykehuset svekkes. Vi regner det som lite sannsynlig at 
premature barn fra Helgeland, født i svangerskapsuke 24 ved UNN, vil bli overført til 
nyfødtintensiv i Bodø etter 2 uker. Pårørende påføres dermed en mer belastning ved at de 
må oppholde seg lagt fra hjemmet over tid. 

 For at fagmiljøet ved Nordlandssykehuset skal opprettholde sin kompetanse og bemanning 
er det svært viktig med et godt samarbeid mellom NLSH og UNN, og lokalsykehusene. 
Omforente prosedyrer og rutiner for overflytting og kapasitetsutnyttelse er etter vår 
oppfatning en forutsetning før omorganiseringen kan gjennomføres. 

 
 
Et samlet fagmiljø i Helgelandssykehuset hadde satt pris på om høringsrunden hadde blitt 
gjennomført i forkant av styrevedtak 47/2013 i Helse Nord styret. 
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Samhandlingsavdelingen

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler
Nordlandssykehuset HF Internett: Steinar Pleym Pedersen
Samhandlingsavdelingen www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110

Kontonr: 1503.27.03620
  Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no

  
Helse Nord RHF
Pr . email

  

Deres ref.: Vår ref.:
2013/716/SPP

Dato:
18.09.2013

Vedtak - prematursaken - Brukerutvalget Nordlandssykehuset

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset gjorde i sak 56/2013 slikt vedtak:

1. BU i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av 

de svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø, da dette vil medføre 

endringer i et behandlingstilbud som ikke er dokumentert å være dårligere enn det

tilbudet som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge og 

som har stor kompleksitet med mange risikoforhold.

2. Dersom vedtaket om at intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte samles til 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir stående, må det gjøres en grundig 

risikovurdering i forhold til hvordan man skal ivareta den nødvendige kompetansen på 

nyfødtintensivavdelingen i Bodø, også med tanke på å kunne opprettholde tilbudet om 

hentetjenesten. Før vedtaket settes i verk, må det utarbeides en plan for hvordan man skal 

sikre at fødende blir tilbakeført til Bodø når de passerer uke 26+0 og at de svært tidlig 

fødte flyttes tilbake til Bodø så snart som praktisk mulig og medisinskfaglig forsvarlig 

uten at dette skaper utrygghet for de gravide og de små barnas familie. Hvorvidt de 

fødende med truende fødsel før uke 26+0 fra Nordlandssykehuset og 

Helgelandssykehuset må overflyttes til Tromsø bør belages på frivillighet, da 

overflytning mellom avdelingene vil medføre en stor ekstra belastning.

En ber om at dette blir lagt ved saken til styret når denne skal behandles.
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Side 2 av2

Med vennlig hilsen

Steinar Pleym Pedersen
Avdelingsleder

Kopi : adm.dir Nordlandssykehuset
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Postadresse: Avdeling: Fag- og forskningssenteret Telefon: 07766
UNN HF Besøksadr.: Internett: www.unn.no
9038  TROMSØ Fakturaadr: UNN HF, c/o Fakturamottak, Postboks 4220, Vika,  8608 Mo i Rana E-post: post@unn.no

Org.nr         

  

Helse Nord RHF
Pb. 10
8038  BODØ

Att. Tove E. Svee

Deres ref.: Vår ref.:
2013/2959-3

Saksbehandler/dir.tlf.:
Petra Gabriele Pohl, 776 27488

Dato:
13.09.2013

Svar på høring: Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse 
Nord

Vi viser til høringsnotat mottatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 28.6.2013. 

Da høringen er av stor betydning for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ble høringssvaret 
lagt frem for styret ved UNN 11.09.2013. Saken ble behandlet prioritert med Brukerutvalget til stede.

Enstemmig vedtak ST73/2013 (UNN-styret):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar høringssvar på styresak 47/2013 i Helse 
Nord RHF om intensivbehandling av nyfødte, og oversender denne til videre styrebehandling i 
Helse Nord RHF.

2. Styret mener at det er tungtveiende faglige grunner for sentralisering av behandlingstilbudet til 
ekstremt for tidlig fødte barn og svært syke nyfødte fra hele Helse Nord til Tromsø. Ut fra 
hensynet til den lille pasienten mener vi at grensen for sentralisering av tjenestetilbudet til for 
tidlig fødte barn burde vært satt til 28 uker. Dette vil styrke behandlingstilbudet og gi bedre 
forutsigbarhet i omsorgen for denne sårbare pasientgruppen. 

Med vennlig hilsen

Einar Bugge
Fag- og forskningssjef

Petra Gabriele Pohl
rådgiver

Kopi til:
Elin Gullhav

Vedlegg
1. UNN-styresak ST73-2013 Høringssvar – Intensivbehandling av nyfødte
2. UNN-styresak ST73-2013 Saksprotokoll – Intensivbehandling av nyfødte
3. UNN-styresak ST73-2013 Tilleggsinformasjon – Transport av gravide
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-78/012         Bodø, 24.10.2013 
 

Styresak 120-2013/4 Protokoller fra drøftingsmøte, den 24. oktober 

2014 ad. sak om Etablering av Nasjonal IKT som 

egen juridisk enhet, Tertialrapport nr. 2-2013 og 

Budsjett 2014 – plan og premisser 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-78/012         Bodø, 24.10.2013 
 

Styresak 120-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det 

Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/351-55/014 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Bodø, 23.10.2013 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 23. oktober 2013 
Møtested: Telefonmøte 
Neste møte: 13. november 2013 – Regionalt brukerutvalg 

4. desember 2013 – Arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalg 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Brynly Ballari nestleder Fylkeseldrerådene 
Åse Almås Johansen  varamedlem – møtte for 

Werner Johansen 
FFO 

Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes seksjonsleder Helse Nord RHF 
Jan Petter Monsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Werner Johansen medlem FFO 
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RBU-AU-sak 25-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 25-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 26-2013 Regional plan for habilitering, høring 
Sak 27-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Sak 28-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur – 
deltakelse fra Regionalt brukerutvalg, informasjon  

• Invitasjon til møte med Helse- og oppdragsdokument, den 30. 
oktober 2013ad. oppdragsdokument 2014 – deltakelse fra 
Regionalt brukerutvalg, informasjon 

• Invitasjon til møte om nye rehabiliteringsavtaler, den 16. 
oktober 2013 – deltakelse fra Regionalt brukerutvalg, 
informasjon 

 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• JUVEL-aksjonen, invitasjon fra Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon til arrangement, den 17. til 18. oktober 
2013 – informasjon 

Sak 29-2013 Eventuelt 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
RBU-AU-sak 26-2013 Regional plan for habilitering, høring 
 

 
Vedtak: 

1. Regional plan for habilitering anbefales som faglig retningsgivende for Helse Nord.  
 
2. Arbeidsutvalget har følgende innspill til habiliteringsplanen: 

a. Psykisk helse må styrkes i planen, herunder medisinfritt behandlingstilbud 
(pålegg fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2012) 

b. Styrking av legedekningen må prioriteres. 
c. Samarbeidet med kommunehelsetjenesten er lite omtalt i planen. 
d. Utvikling av lærings- og mestringssentre må skje i samarbeid med 

brukerorganisasjoner. 
 
3. Det anbefales at planen følges opp i budsjettprosessene og videreutvikles gjennom 

samarbeidet i Regionalt fagnettverk for habilitering.    
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RBU-AU-sak 27-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen,  
 rammer og føringer 
 

 
Vedtak: 

Informasjonen om Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer tas til orientering. 
 
 
RBU-AU-sak 28-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur – deltakelse fra RBU, 
informasjon:  
Det vises til e-postkorrespondanse ad. kandidat fra Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF til å delta i konsekvensutredningen. Fra Helse Nord RHF ble 
RBU-medlem Werner Johansen foreslått. Dette stadfestes av arbeidsutvalget i 
RBU i dagens møte.  

• Invitasjon til møte med Helse- og omsorgsdepartement, den 30. oktober 2013 ad. 
oppdragsdokument 2014 – deltakelse fra Regionalt brukerutvalg, informasjon: 
Fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF deltar Mildrid Pedersen og Werner 
Johansen. Dette stadfestes av arbeidsutvalget i RBU i dagens møte. 

• Invitasjon til møte om nye rehabiliteringsavtaler, den 16. oktober 2013 – deltakelse 
fra Regionalt brukerutvalg, informasjon: 
Fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF deltok Werner Johansen og Harry 
Nøstvik. Dette stadfestes av arbeidsutvalget i RBU i dagens møte. 

• Brev fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord ad. mulighet for å presentere 
Sykehusapotek Nord og vårt arbeid for utvalget: Informasjon 

• Invitasjon til RBU-leder fra FFO i Nordland og Troms: Invitasjon til å holde 
innlegg, informasjon 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
• Møte med kommunale eldrerådene i Finnmark Fylkeskommune om 

samhandlingsreformen: Innlegg fra RBUs nestleder Brynly Ballari, informasjon 
• Møte i fagutvalg for voksenpsykiatri, den 4. november 2013: Informasjon om ev. 

utsettelse av møtet. 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• JUVEL-aksjonen, invitasjon fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon til 
arrangement, den 17. til 18. oktober 2013 – informasjon 

• Felles møte mellom Regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene 12. til 13. 
november: RHF-ledelsen minner om påmelding til dette møtet via linken som er 
utsendt pr. e-post. 

 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.   
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RBU-AU-sak 29-2013  Eventuelt  
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 23. oktober 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 23OKT2013 – kl. 12.25 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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