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Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk 

helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. 

styresak 31-2014 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Formålet med denne saken er at styret i Helse Nord RHF behandler de spørsmålene 
som ble stilt i vedtak i styresak 133-2013/7, og tar stilling til de overordnede 
prinsippene for organisering av traumebehandlingen innen psykisk helsevern for 
voksne i Helse Nord. 
 
Saken ble aktuell etter at styret i Nordlandssykehuset i styremøte, den 7. november 
2013 vedtok å avvikle enheten for traumelidelser (jf. styresak 94-2013 Omstilling i 
Psykisk helsevern – funksjonsfordeling og budsjettilpasning). 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 133-2013/7 Nordlandssykehuset HF – 
nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-20131

 

, i styremøte 
27. november 2013. Styret fattet følgende vedtak:  

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utrede følgende to alternativer: 
a. Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i 

regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 
b. Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 

pasientgruppen? 
 
2. Nordlandssykehuset HF bes om å utsette iverksetting av vedtaket, inntil utredningen 

som nevnt i punkt 1 er behandlet i styret i Helse Nord RHF. 
 
I punkt 1 a) bes det om å utrede hvordan behandlingstilbudet i de øvrige helseforetak 
sikres, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført. I arbeidet med 
oppfølgingen av vedtaket valgte adm. direktør å utrede eventuelle konsekvenser for alle 
helseforetak i regionen, inkludert Nordlandssykehuset. 
 
Utredningen som ble vedtatt gjennomført i punkt 1, ble lagt fram for styret i Helse Nord 
RHF i styremøte, den 27. mars 2014 (jf. styresak 31-2014). Styret valgte da å utsette 

                                                        
1 Styresak 121-2013 Eventuelt, sak A om Nordlandssykehuset HF – forslag om nedleggelse av enhet for 
traumelidelser 
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saken for å få tid til å sette seg inn i alle innspill som er mottatt i etterkant av at forslag 
til beslutning ble kjent.  
 
Den styresaken som nå fremmes, bygger i stor grad på styresak 31-2014, og dem 
tydeliggjør de fakta og vurderinger som ligger til grunn for anbefalingen. 
 
Adm. direktør tilrår at pasienter med traumerelaterte lidelser i hovedsak får sitt 
behandlingstilbud på DPS-nivå. Det foreslås ikke etablert et tilbud på regionalt nivå. 
DPS-ene, sykehusavdelingene og Viken senter vil gi et forsvarlig tilbud til denne 
pasientgruppen. Det enkelte helseforetak bes vurdere om ett eller flere DPS skal ha et 
særskilt ansvar for spesielle traumerelaterte lidelser i sitt helseforetak.  
 
Arbeidet med styresaken 
I arbeidet med styresaken ble det opprettet en faglig arbeidsgruppe med 
representanter fra helseforetakene, Regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgt og 
RVTS2

 

 Nord (vedlegg 1). Regionalt fagråd psykisk helse for voksne har vært delaktig i 
prosessen.  

Arbeidsgruppen har utarbeidet et dokument som beskriver fagfeltet traumelidelser. 
Utredningen gjør rede for traumehendelser, forekomst, tilknytning og affektregulering, 
diagnostikk og behandling. Det vises til vedlegg 2. 
 
Nasjonale føringer for organisering innen psykisk helsevern 
• Historisk har mye av behandlingen innen psykisk helsevern foregått på de to 

psykiatriske sykehusene i Nord-Norge: Åsgård i Tromsø og Rønvik i Bodø.  
 

• Opptrappingsplanen for psykisk helse, med det overordnede målet om å gi 
mennesker med psykiske lidelser muligheter til å leve et mest mulig normalt liv, 
preget av deltakelse, uavhengighet og evne til å mestre eget liv. For å bygge opp 
under dette ble det bestemt at det psykiske helsevern skal utvikle desentraliserte, 
tilgjengelige og sammenhengende tjenester av høy faglig kvalitet som er tilpasset 
befolkningens behov for tjenester. Hovedgrepet i utbyggingen av en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste var å etablere distriktspsykiatriske sentre (DPS) som skal ha 
et hovedansvar for tilbudet innen psykisk helsevern for voksne.  

 
• Nasjonal strategigruppe II, arbeidsgruppe 2 om Utvikling og oppgradering av 

Distriktspsykiatriske sentre - Arbeids- og ressursfordeling mellom DPS og sykehus3

                                                        
2 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 

: I 
2012 og 2013 ble kravet om omstilling videreført i oppdragsdokumentene til 
spesialisthelsetjenesten. RHF-ene ble bedt om å prioritere å bygge ut og utruste DPS 
til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, døgnbehandling, ambulante 
tjenester og poliklinikk, slik at befolkningens behov for vanlige 
spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus dekkes på dette nivået. Arbeids- 
og oppgavefordelingen mellom sykehus og DPS stiller krav til helseforetakene om en 
spissing av sykehusavdelingene, der disse kun skal inneholde tjenester til de 

3 Mer informasjon om Nasjonal strategigruppe IIs arbeid: www.helse-nord.no/kurs-og-konferanser-
rehabilitering/la-oss-faa-det-til-aa-virke-article89983-26910.html  

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - styresak 47-2014

side 2Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 2

http://www.helse-nord.no/kurs-og-konferanser-rehabilitering/la-oss-faa-det-til-aa-virke-article89983-26910.html�
http://www.helse-nord.no/kurs-og-konferanser-rehabilitering/la-oss-faa-det-til-aa-virke-article89983-26910.html�


 

alvorligst psykisk syke med behov for lukkede avdelinger og andre tvangstiltak. I 
tillegg skal de ivareta regionale funksjoner for spiseforstyrrelser, sikkerhetspost og 
pasienter med kompliserte alderspsykiatriske utredninger. Det er et mål at DPS skal 
utvikles til å ha nødvendige akuttfunksjoner slik at alle henvendelser kan rettes dit, 
uavhengig av tid på døgnet. Ett av de viktigste prinsippene er at DPS-ene forutsettes 
å være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten. Dette krever flytting av ressurser 
fra sykehus til DPS-nivå, slik at ressursfordelingen innen psykisk helsevern for 
voksne mellom sykehusnivå og DPS-nivå er henholdsvis 40/60 innen utgangen av 
2015.   

 
• I de siste års Oppdragsdokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse 

Nord RHF stilles det krav om omstilling, jf. anbefalinger gitt i Nasjonal 
strategigruppe, som nevnt over.  

 
Pasientforløpet kan illustreres slik (Helsedirektoratet, IS 1388): 
 

 
 
I Nordlandssykehusets styresak 93/13 Omstilling i Psykisk helsevern – funksjonsfordeling 
og budsjettilpasning vedtok styret i Nordlandssykehuset HF å avvikle helseforetakets 
enhet for traumelidelser. Dette tiltaket var et ledd i omstilling av psykisk helsevern i 
tråd med nasjonale føringer beskrevet ovenfor. Omleggingen av tjenestetilbudet til 
pasienter med traumelidelser var blant annet forankret i nasjonal strategi og Helse 
Nords tilpasning til denne. 
 
Hva er traume og hvem er traumepasientene? 
Begrepet traume kommer fra gresk og betyr sår. Et psykologisk traume kan defineres 
som «den unike individuelle erfaringen av en hendelse der ens evne til å integrere den 
emosjonelle opplevelsen er overveldet, og man opplever trussel mot liv, 
kroppsintegritet eller mental helse» (Fosse & Dersyd, 2007). Selv om traumer er 
subjektive tilstander, er de utløsende hendelsene som regel av en så truende eller 
katastrofal karakter, at de aller fleste vil reagere med intens angst, hjelpeløshet eller 
frykt.  
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Begrepet traume er ikke definert som egen diagnose i vårt diagnosesystem. Det er mer 
et samlebegrep og blir innen psykisk helsevern brukt for å beskrive hendelser som 
senere resulterer i psykiske eller fysiske skadevirkninger. Posttraumatisk stresslidelse 
(PTSD), dissosiative lidelser og kompleks posttraumatisk lidelse er diagnoser som kan 
relateres direkte til opplevde traumer (se vedlegg 2). Mennesker med disse diagnosene 
har ulik alvorlighetsgrad, og behandlingen må i stor grad tilpasses den enkelte. Traumer 
kan inndeles etter hvorvidt de er resultat av naturkatastrofer, menneskeskapte 
hendelser eller er av relasjonell art. De alvorligste relasjonstraumene ser en hos de som 
gjentatte ganger, i tidlig barndom, utsettes for omsorgssvikt, vold eller overgrep av nær 
omsorgsperson.  
 
Forekomsten av traumelidelser i sammenheng med annen psykisk lidelse er høy og 
anses å være underdiagnostisert. Sykdomsbildene er ofte kompliserte og berører 
mange diagnostiske grupper i psykisk helsevern, TSB4

 

 og somatikk. Det er dokumentert 
at rusavhengige har betydelig høyere forekomst av PTSD enn andre. Sammenhengen 
mellom tidlig alvorlig traumatisering og tunge psykiatriske diagnoser er sterk (Read et 
al, 2004, 2005, Ross 2009, Moskowitz, Shäfer & Dorahy 2009, Shäfer, Ross & Read 
2009). Mishandling i barndommen øker sannsynligheten for depresjon, angst, PTSD, 
spiseforstyrrelser, rusmisbruk, seksuelle forstyrrelser, personlighetsforstyrrelser samt 
dissosiative lidelser. 

I vedlagte beskrivelse av fagfeltet om traumelidelser vises det til en studie av 
Fosse & Dersyd, hvor de har undersøkt pasientpopulasjonen ved Alna DPS med 
utgangspunkt i hoveddiagnosen til pasientene. Fosse & Dersyd skriver i sitt 
avslutningskapittel: «De høye forekomsttallene for de vanligste psykiatriske lidelsene 
indikerer at fysiske og seksuelle overgrep i barndommen og post-traumatiske 
lidelsesbilder i voksen alder er hyppig forekommende blant pasienter ved Alna DPS i Aker 
og i spesialisthelsetjenesten generelt.»   
 
50–70 % av de som er henvist/behandlet i psykisk helsevern med rusmiddelmisbruk, 
ADHD, ADD, vold, psykose, personlighetsforstyrrelser, ustabil personlighetsforstyrrelse, 
dyssosial personlighetsforstyrrelse har ved nærmere kartlegging en sameksisterende 
traumelidelse (Fosse, 2007). 
 
Hvor får pasientene med traumelidelser et behandlingstilbud i dag? 
Helseforetakene i Helse Nord har noe ulik organisering innenfor psykisk helsevern, men 
følgende oppbygning av tilbudet er gjeldende: 
 
14 distriktspsykiatriske sentre med: 
• Poliklinikk 
• Ambulante tjenester 
• Døgnavdelinger  
 
Sykehusavdelinger ved: 
• Universitetssykehuset Nord-Norge  
• Nordlandssykehuset  
                                                        
4 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - styresak 47-2014

side 4Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 4



 

Enhet for traumelidelser ved Nordlandssykehuset gir tilbud om døgnbehandling til 
pasienter med traumelidelser. Helse Nord RHF har avtale med Viken senter som gir 
tilbud om spesialisert traumebehandling. Det kjøpes også behandlingsplasser ved 
Modum Bad som gir behandling av traumelidelser.  
 
Helse Nord RHF har driftsavtaler med om lag 36 legespesialister/psykologspesialiseter. 
Disse driver egen poliklinisk praksis i Helse Nord.  
 
Alle enheter og nivåer innenfor psykisk helse og rus i Helse Nord møter pasienter med 
traumelidelser. De siste årene har bevissthet og kompetanse om traumebehandling økt i 
behandlingsapparatet. Dette muliggjør et differensiert behandlingstilbud på ulike nivå. 
 
Styresaken omhandler organisering av traumetilbudet til voksne innen psykisk 
helsevern. Psykisk helsevern for barn og unge gir også behandling til pasienter med 
traumelidelser. Det skjer ved 14 DPS, fem døgnavdelinger og tre familieavdelinger. Det 
nevnes også at det gis poliklinisk tilbud innenfor rusbehandling og Helse Nord vil i løpet 
av 2014 få omlag 186 døgnplasser til pasienter med rusavhengighet. 
 
Hvilket tilbud gir enhet for traumelidelser ved Nordlandssykehuset? 
Enhet for traumelidelser ved Nordlandssykehuset tilbyr spesialisert behandling til 
pasienter med traumelidelser for en nærmere definert gruppe. Opphold ved enheten er 
basert på frivillighet og motivasjon for behandling. Målgruppen er pasienter med 
psykiske vansker som følge av relasjonstraumer i oppvekst som for eksempel seksuelle 
overgrep, mishandling og/eller ulike typer omsorgssvikt og utrygg tilknytning. 
Diagnostisk vil mange tilhøre kategoriene PTSD og dissosiative5

 

 lidelser. Sykdom som 
ikke behandles ved enheten er schizofreni, andre psykoser, mani og alkohol- og 
rusmiddelbruk. 

Enhet for traumelidelser ved Nordlandssykehuset er ikke et regionalt tilbud for 
traumepasienter. I de senere år har enheten hatt et behandlingstilbud til pasienter med 
traumelidelser, primært for helseforetakets tidligere opptaksområde (Nordland fylke). 
Enheten har i all hovedsak mottatt pasienter fra Helgeland, Salten, Lofoten, Vesterålen 
og Ofoten. I de to siste år var 60 av 76 pasienter ved enheten tilhørende Nordland fylke. 
To pasienter kom fra Finnmark og 13 fra Troms. 
 
 2012 2013 
Finnmarkssykehuset 1 1 
UNN 
Ofoten DPS/Narvik 

8 
2 

5 
7 

Nordlandssykehuset Bodø 
Lofoten/Vesterålen 

3 
7 

2 
8 

Helgelandssykehuset 18 13 
Oslo  1 
Oversikt over hvor pasienter behandlet ved Enhet for traumelidelser kommer fra. Kilde: Nordlandssykehuset. 
 
Behandlingstilbudet varer i inntil 10–12 uker. 
                                                        
5 Se vedlegg 3 for informasjon om diagnosene 
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Konsekvenser ved nedleggelse av enhet for traumelidelser for pasienter og 
ansatte ved Nordlandssykehuset 
I styresak 94-2013 Omstilling i psykisk helsevern – funksjonsfordeling og budsjettpasning 
som ble lagt frem for styret i Nordlandssykehuset nevnes følgende konsekvenser ved 
eventuell nedleggelse av enhet for traumelidelser: 
• Tilbudet om utredning og behandling i egen sengepost faller bort. 
• Pasienter ved behov for innleggelse vil få sitt tilbud ved DPS, eventuelt Viken senter 

eller Modum Bad. 
• Mange av pasientene vil nyttiggjøre seg av dagtilbud, poliklinikk og 

hjemmebehandling. 
• Alle spesialist-/behandlerstillinger ved enhet for traumelidelser vil få tilbud om å gå 

inn i vakante stillinger ved DPS Salten. 
• Seks til åtte miljøterapistillinger ved enhet for traumelidelser vil få tilbud om 

tilsvarende stillinger ved Salten DPS. 
• Omplassering av medarbeiderne ved enhet for traumelidelser vil øke kompetansen 

på dette området ved andre enheter. 
• Nordlandssykehuset vil sørge for at alle pasienter som pr. i dag har fått tilbud om 

plass blir ivaretatt på en god faglig måte. 
 
Nordlandssykehuset vil gjennomføre omstillingene i tråd med lov og avtaleverk, og det 
blir viktig å gjennomføre dette på en slik måte at medarbeidere med verdifull 
kompetanse fortsatt arbeider i Nordlandssykehuset. Helse Nord RHF har hatt et møte 
med ansatte ved enhet for traumelidelser ved Nordlandssykehuset. 
 
Tilbud ved Viken senter 
Viken senter for psykiatri og sjelesorg har driftsavtale med Helse Nord RHF. 23 
pasienter gjennomførte behandlingsopphold ved senterets traumetilbud i 2013. 
Plassene for 2014 er fylt opp, og ventetiden for å få behandling er 52 uker. 
 
Viken senter har i dialog med Helse Nord RHF uttrykt at de er interessert i og villig til å 
utvide traumetilbudet, både når det gjelder kapasitet og også kompetanse. 
 
Tilbud ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging, RVTS Nord  
RVTS Nord bidrar med kompetanseheving på flyktninghelse og tvungen migrasjon, vold, 
seksuelle overgrep og selvmordsforebygging. Helse Nord RHF har bedt RVTS Nord om å 
gi tilbakemelding på hvordan de planlegger sin fremtidige rolle overfor pasienter med 
traumelidelser i Helse Nord. RVTS Nord svarer at de skal bidra med hjelp til de som 
arbeider med pasientgruppen, tilby undervisning, veiledning og konsultasjon. I tillegg 
vil de bidra i arbeidet med å utvikle et kompetanseprogram i traumeforståelse og 
traumebehandling, spesielt rettet mot spesialisthelsetjenesten. 
 
Hvilken behandling bør traumepasienter få fremover?   
Behandlingen av traumatiserte pasienter skal gis av kvalifisert personell med god 
kunnskap om traume og traumebehandling. Dersom pasienten får behov for økt grad av 
støtte, bør det være mulighet for kortere eller lengre opphold på døgnpost med 
muligheter for beskyttelse og stabilisering/regulering. Beskyttelsesbehovet vil variere 
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fra avstand til overgriper og/eller overgrepssituasjon, skjerming i en 
behandlingsmessig sårbar fase og til gode døgnkontinuerlige miljøterapeutiske rammer.  
 
Spesialisthelsetjenesten har utfordringer knyttet til flyktninger og asylsøkere. Mange 
har utført og/eller vært utsatt for ulike former for krigshandlinger, flukt, tortur og 
forfølgelse. Traumebehandling av denne gruppen vil i tillegg kreve flyktningfaglig 
kompetanse og kunnskaper om bruk av tolk. Videre er Norge involvert i skarpe militære 
oppdrag i utlandet. Norske soldater som har utført og vært utsatt for krigshandlinger vil 
kunne ha behov for behandling.  
 
Det er flere måter å arbeide med traumer på. Det finnes ikke norske nasjonale 
retningslinjer/veiledere for feltet. Det er likefullt faktorer med konsensus og evidens 
knyttet til utredning og behandling (en mer detaljert forklaring på punktene under 
finnes i vedlegg 2): 
1. Uavhengig av hvilke hendelser pasienten har opplevd, trenges individuelt tilpasset 

tilbud. 
2. Tilbudet må oppleves trygt, forutsigbart og tilgjengelig, med medbestemmelse og 

kontroll. 
3. Grundig diagnostikk hvor kartlegging eksplisitt inkluderer traumeerfaringer. 
4. Ha kunnskap om samsykelighet, slik at traumeerfaringer ikke blir oversett hos 

pasienter med selvskading, selvmordsatferd eller andre diagnoser som for eksempel 
psykoser, rusavhengighet, depresjon med mer. 

5. Det er viktig å ha kunnskap om faseorientert tilnærming. 
6. Det er viktig å gjenkjenne symptomer ved dissosiative lidelser, hvor traumatiske 

minner ikke lagres i sin helhet med syns- og hørselsinntrykk, lukt, 
kroppssansninger, tanke, følelse, handling og mening, men splittes opp i fragmenter 
som lagres atskilt fra hverandre. Slik slipper individet å forholde seg til helheten i 
sine opplevelser. Deler av minnene kan trenge seg på bevisstheten i form av 
flashbacks og hallusinasjoner. 

7. Faser i traumebehandling representerer stabilisering, bearbeiding og 
(re)habilitering. 

8. Å behandle traumefokusert ved traumerelaterte tilstander. 
9. Helhetlige pasientforløp behandlingsnivåene imellom. Pasientgruppen vil kunne ha 

behov for et godt samarbeid med de kommunale tjenestene i form av videre 
oppfølging fra rus- og psykiatritjeneste eller tilbud fra NAV om økonomisk bistand, 
jobb eller bolig. 

10. Involvering av pårørende, for både voksne og barn, anses som viktig både i 
behandlingen og som forebyggende tiltak. 

11. Forebygging og forståelse av sekundærtraumatisering. (oppstår når terapeuter selv 
utvikler traumereaksjon/tretthet som et resultat av å høre detaljerte beskrivelser av 
grusomheter). 

 
Tilbakemeldinger 
I arbeidet med saken er det gitt en rekke tilbakemeldinger. Det gjelder brukere, 
pårørende, fagfolk og ulike samfunnsorganisasjoner. I tillegg har saken fått dekning i 
media. Tilbakemeldingene er i hovedsak sentrert rundt spørsmålet om nedleggingen av 
enhet for traumelidelser.   
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Denne styresaken tar ikke stilling til styrevedtaket i Nordlandssykehuset om 
nedleggelse av enheten. Hovedfokus er å gi svar på hvordan helseforetakene gir tilbud 
til pasientgruppen dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset blir gjennomført og å 
utrede behovet for sentraliserte regionale behandlingstilbud. 
 
1) Fra brukere og pårørende om erfaringer fra dagens traumebehandlingstilbud 
Det er positivt at pårørende og pasienter med traumelidelser viser stort engasjement. 
Dette har bidratt til en grundig behandling av saken, der oppmerksomheten om 
nåværende og tidligere brukeres erfaringer er kommet tydelig frem. 
 
I møte med Mental Helse, støtteforeningen for enhet for traumelidelser, RIO, Marborg, 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og to ansatte ved enhet for traumelidelser ved 
Nordlandssykehuset, ble det fremhevet av deltakerne at pasienter med alvorlige 
traumelidelser har behov spesialisert døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette ble 
blant annet begrunnet i:   
 
• Komplekst skadeomfang som krever et fagmiljø som har spesialisert seg på 

traumebehandling. 
• Alvorlige traumer gir relasjonsskader som gjør det vanskelig å utvikle nødvendig 

tillit til behandlerne. Et behandlingsstøttende miljøterapeutisk miljø kan arbeide 
helhetlig med tillitskapende situasjoner/relasjoner. 

• Gode vilkår for gruppebehandling. 
• Behandling/bearbeidelse av traumeerfaringer kan gi sterke fysiske og 

følelsesmessige reaksjoner hvor det er terapeutisk å være i trygge rammer. 
Behandling lokalt kan i visse perioder være uhensiktsmessig.   

 
I tillegg var det enighet om at kompetansen på DPS-nivå må styrkes slik at flere kan få 
hjelp nært sitt bosted. 
 
2) Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkesting uttalte i februar 2014 følgende: 
 
Nordland fylkesting er svært fornøyd med at Helse Nord RHF i fjor høst vedtok å 
opprettholde driften av Traumeenheten ved Nordlandssykehuset i Bodø. 
 
Brukere, ansatte og pårørende var viktige for å få fram konsekvensene av en eventuell 
nedleggelse. Nå er det viktig at de som er avhengige av dette tilbudet slipper å leve i 
usikkerhet om tilbudet på sikt vil bestå. Derfor ønsker Nordland Fylkesting at Helse Nord 
RHF nå kjører en åpen prosess når tilbudet innen psykiatri i fylket framover vurderes, slik 
at de som er involverte i saken både får informasjon som er relevant for tilbudet, og kan 
bli hørt. 
 
Det er også avviklet et dialogmøte med fylkesråd Hild-Marit Olsen i denne saken. 
 
3) Helseforetakene i Helse Nord 
Helse Nord RHF har i eget brev bedt hvert helseforetak om svare på alternativene 1 a) 
og b) i styrets vedtak i styresak 133-2013/7.  
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Tilbakemeldingen er samsvarende fra tre av helseforetakene. De mener at kompetansen 
og tilbudet bør styrkes i helseforetakene og ved lokale DPS. Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) svarer at det er potensial for videre utvikling av tjenestetilbudet i 
deres organisasjon. Også Nordlandssykehuset understreker behovet for ytterligere 
satsing på kompetanseheving for å oppnå tilstrekkelig kompetanse.  
 
Finnmarkssykehuset, UNN og Helgelandssykehuset mener at det ikke er behov for 
regionalisert behandlingstilbud for pasienter med traumelidelser. Helgelandssykehuset 
ser behov for et regionalt døgntilbud for ungdom.  
 
Nordlandssykehuset skriver i tilbakemeldingen at det med fordel kan etableres et 
regionalt tilbud for de sykeste traumepasientene, men da som en nyetablering. 
20. mars 2014 ba Helse Nord RHF helseforetakene om å redegjøre om de er klar for å 
håndtere og behandle pasienter med traumelidelser, hvordan de organiserer sitt 
behandlingstilbud til de mest alvorligste syke pasientene og å vurdere risikoen i de 
foreslåtte vedtakspunkt i styresak 31-2014.  
 
Tilbakemeldingene tyder på at helseforetakene arbeider aktivt for at pasientgruppen 
får og skal få god behandling. Det vises til DPS-strukturen, samarbeid internt og 
kompetanseoppbygging. Ingen av helseforetakene oppgir stor risiko som konsekvens av 
vedtakspunktene. Finnmarkssykehuset begrunner dette i allerede lav bruk av enhet for 
traumelidelser. Helgelandssykehuset betinger i sitt svar i viktigheten av å gjennomføre 
det skisserte kompetanseprogrammet. UNN og Nordlandssykehuset oppgir ingen eller 
lav risiko. I Nordlandssykehuset vil DPS Salten få overført mye av det personell og den 
kompetanse som er i enhet for traumelidelser. I tillegg til et tilbud om individualterapi 
på det nivå de har i dager målsettingen å videreføre et gruppeterapeutisk tilbud basert 
på de prinsipper som brukes i enhet for traumelidelser i tillegg til at pasientene vil 
kunne nyttiggjøre seg av andre tiltak.  
 
4) Hvordan kan RVTS bistå i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen i 

fremtiden? 
RVTS er en «tjeneste til tjenesteapparatet». De skal bistå de ansatte som jobber med 
pasienter med traumelidelser. De som jobber med denne pasientgruppen finnes i alle 
deler av spesialisthelsetjenesten. RVTS skal også gi tilbud til ansatte innen barne- og 
ungdomspsykiatri, de som jobber innen habilitering, somatikk (f. eks. patologer 
og ansatte ved overgrepsmottak) og de som jobber innen rus og spesialpsykiatri (alder, 
sikkerhet). RVTS Nord koordinerer et nystartet kompetanseteam - barn og unge som 
krenker seksuelt.  Med dette blikket er kompetanseteamet også et forebyggende tiltak 
for traumepasienter.    
 
RVTS Nord er i gang med å utvikle et kompetanseprogram i traumeforståelse og 
traumebehandling spesielt rettet inn mot DPS-nivå og spesialisthelsetjenesten. 
Programmet utvikles i samarbeid med relevante samarbeidspartnere som 
fagutviklingsenheten i allmennpsykiatrisk avdeling ved UNN og NST6

  

. Det arbeides for å 
gjøre kompetanse tilgjengelig på web, og ny nettside er under utarbeidelse. 

                                                        
6 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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5) Anbefalinger fra regionalt fagråd psykisk helse for voksne om 
traumebehandling i Helse Nord 
Fagrådet har den 10. mars 2014 gitt faglige råd om følgende to spørsmål: 
 
1. Hvordan sikre tilbudet til denne pasientgruppen (traumepasienter) i de øvrige 

helseforetakene i regionen, dersom Nordlandssykehuset HF gjennomfører vedtaket 
om å avvikle enhet for traumelidelser? 

 
Fagrådet anbefaler: 
Fagrådet anser ikke det som sin oppgave å gi en anbefaling om NLSH HF skal gjennomføre 
sitt vedtak om å avvikle enhet for traumelidelser. 
 
De fire helseforetakene har ansvar for å sikre et individuelt, differensiert og adekvat tilbud 
til pasienter med traumeerfaring i sitt opptaksområde. Hoveddelen av tilbudet med denne 
type erfaring vil få behandlingstilbudet på DPSnivå. Sykehusinnleggelse vil være aktuelt i 
situasjoner hvor dette tilbudet er utilstrekkelig. 
 
Helse Nord RHF anmodes om å få planlagt og igangsatt et kompetansehevingsprogram, 
som skal gå over tre år. Planlegging og gjennomføring anbefales gjennomført i et 
samarbeid mellom DPS-er, RVTS, Viken senter og fagavdelinger ved de enkelte 
helseforetak. Det må settes av et tilstrekkelig beløp for gjennomføring av et slikt 
kompetanseløft. Opplæringen må tilpasses lokale utfordringer i regionen.  
  
2. Er det riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 

pasientgruppen?  
 
Fagrådet anbefaler: 
Ved å styrke kompetanse om traumelidelser og traumebehandling vil både DPS-ene og 
sykehusavdelingene kunne gi et godt tilbud til denne pasientgruppen. Det enkelte 
helseforetak kan vurdere om et eller flere DPS skal et særskilt ansvar for spesielle 
traumerelaterte lidelser i sitt helseforetak.  
 
Det skal gjennomføres en evaluering innen tre år av ordningen med foretaksvise 
behandlingstilbud og effekter av kompetanseheving innen traumebehandling. 
 
ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) 
Alternativene i punkt 1 a) og b) i styresaken ble risikovurdert 10. mars 2014 (vedlegg 
3). Risikoen ble vurdert som middels risiko for alle områder, ingen med høy risiko. Av 
risikoreduserende tiltak nevnes kompetanseheving og helseforetakenes mulighet for å 
gi et eller flere DPS-er særskilt ansvar for pasientgruppen. Videre må tilbudet gis så 
nært pasientens bosted som mulig og det anbefales etablering av fagnettverk, 
dialogarenaer og gode rutiner for samarbeid.  
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Brukermedvirkning 
Organisering av traumebehandling (psykisk helse) ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. mars 2014, med følgende vedtak:  
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om organiseringen av traumebehandling 

innen psykisk helsevern for voksne til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
2. RBU gir sin tilslutning til at behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter ivaretas i 

det enkelte helseforetak på DPS-nivå, sykehusavdeling og andre spesialiserte enheter.  
Men enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset HF bes opprettholdt inntil det er 
bygd opp et fullgodt alternativ både med hensyn til kapasitet og kompetanse i 
helseforetakene. 

 
Vedtatt mot tre stemmer (Ernly Eriksen, May Anne Brand og Åse Almås Johansen). 
RBU-medlem Liv Therese Larsen stemte blank. 
 
3. RBU ber om at helseforetakene følges tett opp for å sikre at individuelt, differensiert og 

adekvat behandlingstilbud til pasienter med traumeerfaring gis i helseforetakene. 
 
Enstemmig. 
 
Protokolltilførsel/stemmeforklaring (Ernly Eriksen, May Anne Brand og Åse Almås 
Johansen): 
Mindretallet ønsket et vedtak i punkt 2 – som følger: 
Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset HF bes opprettholdt inntil det er bygd opp 
et fullgodt alternativ både med hensyn til kapasitet og kompetanse i helseforetakene. RBU 
gir sin tilslutning til at behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter ivaretas i det 
enkelte helseforetak på DPS-nivå, sykehusavdeling og andre spesialiserte enheter. 
 
Medbestemmelse 
Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne, oppfølging av 
styresak 133-2013/7 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 22. april 2014 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene viser til drøftingsnotatet og opplysninger som kom frem under drøftingen om 

Nordlandssykehuset HFs planer for personellet som pr. dags dato er ansatt ved 
traumeenheten. 

 
2. Partene er enige om at prosessen har ført til at arbeidstakernes synspunkter er 

kommet fram og at saken er opplyst slik at det kan treffes beslutning om organisering 
av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne. 

 
3. Partene er enige om at det snarest skal gjennomføres et tilpasset kompetanseprogram, 

for alle yrkesgrupper, om traume og traumeforståelse. I den grad det må prioriteres, 
skal programmet for miljøpersonalet gjennomføres først.  
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4. Partene er enige om at tilbudet til denne pasientgruppen skal være av god kvalitet og 
likeverdig for alle innbyggere i regionen. Tilbudet skal i hovedsak gis på DPS-nivå. 
Dersom det enkelte helseforetak ikke er i stand til å dekke behovet for denne 
pasientgruppen, før kompetanseprogrammet er gjennomført, må den interne 
arbeidsdelingen gjennomgås, og muligheten for et samarbeid over foretaksgrenser må 
vurderes.  

 
5. Partene forutsetter at framtidig organisering av traumebehandling innen psykisk 

helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 2017. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Det er utvist et stort engasjement fra nåværende og tidligere brukere av enheten i Bodø, 
pårørende og andre med ønske om å sikre et adekvat og spesialisert tilbud til denne 
pasientgruppen. Opprettholdelse av sykehustilbudet til Nordlandssykehuset vurderes 
av brukerne som nødvendig for å sikre dette. Det er forståelig at mennesker med slike 
sterke erfaringer er urolige for tilbudet til nåværende og fremtidige brukere. Mental 
Helse i Nordland og Troms er kritiske til at enhet for traumelidelser ved 
Nordlandssykehuset legges ned og stiller spørsmål ved kvaliteten på behandlingen som 
pasientene får ved DPS-ene.  
 
Ved behandling for alvorlige psykiske traumer vil det, som ved behandling av andre 
alvorlige psykiske lidelser, være behov for et bredt spekter av tilbud. Tilbudene må 
omfatte døgnbehandling, poliklinikk, ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten 
og lokale tiltak fra kommunene i form av legehjelp, oppfølging, bolig, støtte og 
veiledning, bistand for å stå i skole og arbeid mv. Det ordinære ansvaret hos kommuner 
og regionale helseforetak er å sørge for forsvarlige tjenester, og gjelder for denne 
gruppen som for andre brukere og pasienter. Det innebærer at de regionale 
helseforetakene har ansvaret for å sørge for planlegging, organisering og drift av de 
spesialiserte tjenestene til mennesker med alvorlige traumelidelser. Behandlingen av 
traumerelaterte psykiske lidelser må så langt som mulig foregå i DPS og psykisk 
helsevern for barn og ungdom (BUP). Det desentraliserte tjenesteapparatet kjenner de 
lokale forhold og lokale samarbeidspartnere. Dette gir gode forutsetninger for 
planmessig oppfølging over tid. 
 
Helse Nord RHF har i flere år arbeidet med å styrke og gjøre DPS-ene virksomme. Det 
være seg gode døgnenheter, etablering av ambulante akutteam, poliklinikker og 
dagbehandlingstilbud. Helseforetakene har ansvar for å organisere sin virksomhet slik 
at forsvarlighetskravet ivaretas, og at det er tilstrekkelig med leger og 
psykologspesialister tilstede. Dreiningen til mer behandling ved DPS gjelder også 
pasienter med traumelidelser.  
 
Helseforetakene har i sine tilbakemeldinger til Helse Nord RHF svart at de gir 
pasientgruppen et individuelt og variert behandlingstilbud i sine opptaksområder. De 
vurderer at det ikke er knyttet risiko til omorganiseringen av behandlingstilbudet ved 
Nordlandssykehuset.  
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Regionalt fagråd psykisk helse for voksne anbefaler i sin uttalelse at det er 
helseforetakene som har ansvar for å gi tilbud til pasienter med traumeerfaring og at 
hoveddelen av pasientene skal få behandlingstilbudet på DPS-nivå. Det er viktig å få 
frem at selv om tjenestetilbudet skal være desentralisert, skal sykehusavdelingene ved 
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge fortsatt benyttes, når 
pasientens tilstand tilsier det. 
 
Regionalt fagråd psykisk helse for voksne anbefaler helseforetakene om å vurdere 
hvorvidt ett eller flere DPS i hvert helseforetak skal ha et særskilt ansvar for 
behandlingen av spesielle traumerelaterte lidelser i eget helseforetak. Dette bør 
overveies, og en foretaksmessig spesialisering av behandlingstilbudet kan være med på 
å sikre opprettholdelse og utvikling av spesialisert kunnskap om traumerelaterte 
lidelser.  
 
Den faglige arbeidsgruppen har kommet frem til at det er behov for grunnleggende 
traumekompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten og spisset 
behandlingskompetanse i psykisk helsevern. Det regionale fagrådet for psykisk 
helsevern for voksne slutter seg til dette og mener at ved å styrke kompetanse om 
traumelidelser og traumebehandling vil både DPS-ene og sykehusavdelingene kunne gi 
gode behandlingstilbud.  
 
Helseforetakenes tilbakemelinger viser også at det er behov for et differensiert 
kompetansehevingsprogram. Helse Nord RHF vil ivareta ansvaret for å planlegge og 
igangsette et slikt kompetansehevingsprogram. RVTS Nord vil i samarbeid med DPS-er, 
Viken senter og fagavdelinger ved de enkelte helseforetak arbeide med videre 
planlegging av et tilpasset og differensiert kompetansehevingsprogram. Det vil også bli 
etablert et regionalt fagnettverk for fagfeltet traumelidelser. Det vil i 
budsjettsammenheng settes av et tilstrekkelig beløp for gjennomføring av 
kompetanseløftet. Opplæringen må tilpasses lokale utfordringer i regionen. 
 
Helse Nord RHF skal i 2014 utarbeide en regional plan for omstillingen av psykisk 
helsevern i tråd med føringene nevnt ovenfor. Planen skal vise fremdrift for utviklingen 
av DPS-ene, utviklingen og spissing av sykehusfunksjonene og overføring av ressurser 
fra sykehus til DPS. Planen vil også ivareta et fremtidig traumebehandlingstilbud. 
 
Svar på spørsmålene i styresak 133-2013/7 – om hvordan organisere 
traumebehandlingen innen psykisk helsevern i Helse Nord?   
 
På bakgrunn av nasjonale føringer, beskrivelsen av fagområdet og de faglige 
vurderingene, gir adm. direktør følgende svar på styrets spørsmål:  
 
• Svar på spørsmål 1 a): Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige 

helseforetakene i regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir 
gjennomført? 

 
Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter innen psykisk helsevern for voksne 
ivaretas i det enkelte helseforetak, fortrinnsvis på DPS-nivå, men sykehus skal benyttes, 
når DPS ikke kan tilby forsvarlig behandling. 
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• Svar på spørsmål 1 b): Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale 
behandlingstilbud for denne pasientgruppen? 

 
Adm. direktør foreslår ikke å etablere et tilbud på regionalt nivå. DPS-ene, 
sykehusavdelingene og Viken senter vil gi et forsvarlig tilbud til denne pasientgruppen. 
Det enkelte helseforetak bes vurdere om ett eller flere DPS skal ha et særskilt ansvar for 
spesielle traumerelaterte lidelser i sitt helseforetak. Det kan også samarbeides på tvers 
av foretaksgrensene. Slik skal et forsvarlig behandlingstilbud til pasientene sikres, 
uavhengig av bosted. Kompetanse om traumelidelser og traumebehandling skal styrkes 
i alle deler av spesialisthelsetjenesten.  
 
Brukerorganisasjoner, RVTS og Viken senter skal inkluderes i den videre utviklingen av 
behandlingstilbudet til pasienter med traumelidelser.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen, nasjonale føringer og mottatte 
uttalelser om organiseringen av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne.  Tilbudet til denne pasientgruppen skal være av faglig god kvalitet og 
likeverdig for alle innbyggere i regionen.  

 
2. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det 

enkelte helseforetak på DPS-nivå. Samarbeid mellom helseforetak kan etableres, når 
det er nødvendig for å sikre et godt nok tilbud. Det etableres ikke et regionalt 
behandlingstilbud. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å planlegge og gjennomføre et tilpasset 

kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume og traumeforståelse.   
 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at organisering av traumebehandling innen 

psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 2017. 
 
 
Bodø, den 22. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: Arbeidsplan Psykisk helse – Oppfølging av styresak om traumebehandling 
  i Helse Nord 
 Utredning om traumelidelser og sammendrag 
 ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) 
 
 Vedleggene og mottatte innspill i denne saken er lagt ut på vårt nettsted  
 – se her: 
 

Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2014 
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Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Spørck/Anne Berit Sund  Bodø, 23.4.2014 
 

Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
Formål 
Helse Nord står overfor store investeringer knyttet til nytt nødnett. Dette er et naturlig 
utgangspunkt for å se på om det bør gjøres endringer i AMK-strukturen, både med 
tanke på om kvaliteten kan bli bedre og å få sikkerhet for økonomiske prioriteringer. 
 
Styret i Helse Nord RHF bes i denne saken ta stilling til fremtidig AMK-struktur i 
regionen. 
 
Helse Nord har gjennomført et prosjektarbeid som har utredet hvor mange AMK-
sentraler helseregionen skal ha.  
 
Prosjektgruppen har utredet tre alternativer: 
• dagens AMK-sentraler 
• to AMK-sentraler 
• én AMK-sentral 
 
Prosjektgruppens anbefaling 
Anbefalingen er å beholde én AMK-sentral i hvert helseforetak. På sikt ser gruppen at 
det kan være forsvarlig med to AMK-sentraler i regionen. Én AMK-sentral anses som 
urealistisk. Videre anbefaler gruppen å gjøre en ny ROS-analyse i 2017. 
 
Prosjektgruppen anbefaler ikke to sentraler, før nytt nødnett er etablert. Endring av 
struktur samtidig som nytt nødnett blir innført, vurderes krevende på grunn av at altfor 
mye skal gjøres på kort tid: 
• Det skal rekrutteres, ansettes og læres opp personell. 
• Det er behov for nye lokaler. 
• Risiko for at dagens personell søker seg bort, dersom de vet at egen sentral ikke skal 

videreføres. 
• Mange endringer skjer samtidig, og usikkert om det er mulig å ivareta kvaliteten. 
 
Prosjektgruppens anbefaling baserer seg på flere variabler. De mest vesentlige er 
oppsummert i tabell 1. Variablene er funksjonskrav hentet både fra forslag til Nasjonal 
standard for AMK-sentraler og fra ROS-analysen i utredningen. 
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Alternativene: Én AMK i hvert HF og to AMK 
i helseregionen  

Vurdering 

Medisinskfaglig kvalitet, kompetanse og 
opplæring 

Kan løses i begge alternativene. 

Pasientsikkerhet og tilgjengelighet Kan løses i begge alternativene. 
Ressurskoordinering En kompleks oppgave i dagens struktur, 

som blir enda mer kompleks med to 
sentraler. En dårlig ressursstyring betyr 
større kostnader. 

Samhandling med kommunehelsetjenesten En utfordring i dagens struktur, som blir 
enda større med to sentraler. 

Samhandling med regional AMK Kan løses i begge alternativene. 
System for back up Kan løses i begge alternativene. 
Samhandling med andre nødetater Kan løses i begge alternativene. 
Samhandling med andre land Kan løses i begge alternativene. 
Flight following Kan løses i begge alternativene. 
Større hendelser Vil være utfordrende i begge 

alternativene. 
Økonomi Ikke noe å spare på personell, men litt å 

spare i driften med nytt nødnett med to 
sentraler og ikke fire. 

Tabell 1: Vurdering av én AMK-sentral i hvert helseforetak mot to AMK- sentraler i regionen, utdrag fra utredningen. 
 
Momenter fra høringen 
Utredningen har vært på høring, og det kom inn 32 høringssvar. Bortsett fra ett innspill, 
er det ingen som anbefaler at det bare skal være én AMK-sentral i regionen. De øvrige 
innspillene deler seg i to grupper hvor den ene gruppen ønsker å opprettholde fem 
sentraler som i dag (to i Universitetssykehuset Nord-Norge HF). Disse innspillene 
kommer i hovedsak fra kommuner og regionråd.  
 
Den andre gruppen anbefaler fire sentraler, og flere av disse kan se for seg to sentraler 
på sikt. De fleste er enig i at det gjøres en ny ROS-analyse etter at nytt nødnett er 
implementert, for å vurdere om risikoen som er beskrevet i dagens løsning er håndtert.  
 
Flere av innspillene tar ikke stilling til antall AMK-sentraler, men fremhever ulike 
momenter som viktige, herunder legevaktssamarbeid, samhandling med kommuner og 
samhandling med andre nødetater.  
 
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) sier i sitt høringssvar at de erfarer at mange 
av de sentralene som skal motta nytt utstyr, må gjøre betydelige investeringer i sine 
lokaler og i opplæring for å tilrettelegge for digital kommunikasjon. Etter at 
utredningen ble ferdigstilt har helseforetakene i Helse Nord startet arbeidet med 
teknisk tilrettelegging. Det har vist seg at innspillet fra DNK også stemmer for 
sentralene i Nord-Norge.  
 
Alle innspillene er oppsummert og gjengitt i sin helhet i vedlegg 2.  
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Vurdering 
I det videre vurderes nærmere momenter fra høringsinnspillene og utredningen. 
 
Kvalitet, pasientsikkerhet og tilgjengelighet 
Vesterålen regionråd forventer ikke at én felles AMK lokalisert til Bodø for hele 
Nordland fylke vil utgjøre forskjell fra dagens løsning. De påpeker også at AMK-
sentralene må være varsomme med å ta på seg tilleggsoppgaver som påvirker 
kapasiteten. 
 
Fire av respondentene vektlegger særskilt at AMK Finnmark må videreføres. 
Begrunnelsen for dette er krevende geografi, lokalkunnskap og språkutfordringer. 
 
Flere av kommunene som ønsker å beholde fem AMK-sentraler vektlegger 
lokalkunnskap og nærhet til sentral. 
 
I utredningen er tap av lokalkunnskap et sterkt argument for dårligere kvalitet på 
tjenesten, dersom man velger å redusere antall AMK-sentraler. På den annen side 
besitter den desentraliserte bilambulansetjenesten en stor del av denne kompetansen.  
 
For nødsentralene er det viktig å dimensjonere kapasitet som også tar hensyn til 
nødmeldinger fra andre land. Det må sikres tilgjengelig kompetanse som kan 
kommunisere på flere språk. Internt i regionen er dette særskilt viktig for Finnmark. 
Samisktalende pasienter skal sikres likeverdige tjenester ved nødanrop på lik linje med 
de norsktalende. 
 
Ressurskoordinering 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset problematiserer utfordringen med å ha 
kontroll på kostnadene knyttet til koordinering av ambulanseressursene, dersom disse 
skal styres av en AMK-sentral lokalisert i et annet helseforetak. Arbeidsgiveransvar og 
økonomisk ansvar for ambulansene vil ligge i et helseforetak, mens bruken vil styres av 
en AMK-sentral i et annet helseforetak. Universitetssykehuset Nord-Norge påpeker at 
marginale økonomiske gevinster med reduksjon i antall AMK-sentraler må sees i 
forhold til risiko for økte kostnader i ambulansetjenesten. 
 
Samhandling med kommuner 
Alle dagens sentraler, med unntak av R-AMK1

 

 Tromsø, ivaretar legevaktsformidling for 
kommunene. Dette er en service som faller utenom kjernevirksomheten som er å 
besvare medisinsk nødtelefon, koordinere ambulanseressursene og veilede innringer 
uten unødig tidstap. 

Flere av innspillene vektlegger behovet for samhandling med kommunene, og enkelte 
frykter dette kan bli mer utfordrende dersom AMK favner over et større område. 
Samtidig understrekes det av flere at det viktigste for kommunene er god samhandling 
mellom AMK og legevaktssentralene, og flere kommuner opplyser å være fornøyd med 
dagens tilbud om legevaktsformidling gjennom AMK. 
 

                                                        
1 Regional AMK 
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Leger i kommuner2

 

 som er direkte berørt av at legevaktsdistriktet er delt mellom AMK 
Harstad og AMK Tromsø, anbefaler at Universitetssykehuset Nord-Norge reduserer til 
én sentral, for å unngå risiko ved at legevaktsdistriktet må forholde seg til to sentraler. 

Det pågår omstilling i mange kommuner blant annet som følge av nytt lovverk, som vil 
berøre legevaktorganiseringen i og mellom kommunene. Kommunene har fra 1. januar 
2016 også ansvar for øyeblikkelig-hjelp døgntilbud. Dette kan også påvirke samarbeidet 
vedrørende legevaktsformidling. I fremtidige løsninger vil et slikt samarbeid ikke 
baseres på et gitt antall AMK-sentraler i Helse Nord. Det er primært 
kommunikasjonsløsninger, bemanning og kompetanse som er avgjørende og ikke 
lokalisering. 
 
Samhandling med andre nødetater 
Øvrige utredninger innen politi, brann og helsetjenesten viser at utviklingen går mot 
færre nødmeldesentraler med større geografiske nedslagsfelt. Justis- og 
beredskapsdepartementet (JD), Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og 
Luftambulansetjenesten ANS bemerker at samhandlingsutfordringene på tvers av 
nødetatene burde vært bedre utredet. Ulike grenser for de ulike nødetatene fører 
erfaringsmessig til store samhandlingsutfordringer ved større hendelser. 
 
Hovedredningssentralen (HRS) anbefaler at det i det videre arbeidet tas hensyn til 
større hendelser som en dimensjonerende faktor. 
 
I samhandling med andre nødetater og samarbeidsinstanser, som bl.a. Forsvaret, har 
det vært lagt vekt på færrest mulige kontaktpunkter i helsetjenesten. I avtalen3

 

 med 
Nord-Finland og Nord-Sverige er det R-AMK som er det primære kontaktpunkt. 
Tilsvarende gjelder i ny avtale mellom Norge og Sverige om bistand med helikopter 
over grensene. 

Flight Following 
AMK-sentral med luftambulansebase (AMK-LA) skal ha rutiner som sikrer at man til 
enhver tid vet hvor eget ambulansehelikopter befinner seg, og hvem som befinner seg 
om bord (flight following). Luftambulansetjenesten ANS bemerker at færre AMK-LA-
sentraler vil gi mer profesjonell flight following, noe som vil ha stor betydning for 
flysikkerheten. I dag har AMK Tromsø og AMK Helgeland AMK-LA funksjon, men AMK 
Finnmark og AMK Bodø fungerer som varslingspunkter for redningshelikoptre, og de er 
dermed involvert i luftambulansekoordinering.  
 
HRS bemerker også i sitt høringssvar at antall AMK-LA-sentraler bør reduseres. 
 
  

                                                        
2 Lavangen. Salangen, Målselv og Bardu 
3 Avtale om grensesamarbeid innen akutt- og ambulansetjeneste 

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 19



 

Nytt nødnett – tekniske forberedelser – investering 
Beregningene i utredningen er basert på estimater fra Helsedirektoratets (H-dir.) 
erfaringstall4

 

 fra de tidligere fasene i utbyggingen. Tabell 2 viser estimater for lokale 
tekniske forberedelser som skal dekkes av helseforetakene. 

 
Tabell 2: H-dir.s estimat for tekniske forberedelser (nødstrømsaggregat og lydlogg er ikke medregnet i 
sumfeltet, fordi mange har det på plass fra før) 
 
I utredningen er det lagt til grunn at hver AMK koster totalt 0,5 mill kroner i teknisk 
tilrettelegging, tilsvarende sum i tabell 2. I arbeidet som helseforetakene har gjort så 
langt, viser det seg at tilpasning av teknisk rom (første punkt i tabell 2) blir betydelig 
dyrere for AMK Helgeland og AMK Finnmark. For AMK Bodø utgjør kabling (andre 
punkt i tabellen) en langt større kostnad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
har kommet kortest i sine forberedelser, men anslår så langt at totale kostnader til 
forberedelse av mottak blir 2 mill kroner. De siste kjente estimatene viser følgende: 
 

                                                        
4 Dette er ikke gjennomsnittstall grunnet store variasjoner, men erfaringstall. H-dir. har opplyst at det for 
enkelte har vært behov for investeringer på flere mill kroner. 

Type kostnad Erfart 
kostnad

Kommentar

Tilpasse/ombygge
teknisk rom

60 000 Kan variere fra kr 20 000 til over kr 200 000
avhengig av omfanget

Kabling og strøm 50 000 Kan variere fra kr 30 000 til over kr 100 000,
avhengig av lokale forhold

Kjøling 40 000 Krav til klima

Telefonikostnader 25 000 Kan variere fra kr 4 000 til over kr 60 000 
avhengig av omfanget - nye abonnement og 
eventuell oppgradering av telefonsentral

UPS (Batteri 
backup)

30 000
300 000

LV/AM: kr 30 000 til over kr 80 000
AMK:    kr 300 000 til over kr 500 000

Nødstrømsaggregat 200 000

Lydlogg 170 000 Kan variere fra kr 130-400 000 avhengig av 
kapasitet og grensesnitt

Andre kostnader 15 000 DECT telefon, krysskoblingspanel (MDF) m.v.

TOTALT > 220 000
> 490 000 

LV/AM: Eksklusive lydlogg og 
nødstrømsaggregat
AMK:    Eksklusive lydlogg og 
nødstrømsaggregat
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Tabell 3: Oppdatert kostnadsinformasjon teknisk tilrettelegging 
 
I tillegg til dette er det ennå mye som er uavklart. Sentralene i Bodø og Kirkenes skal inn 
i nye bygg etter at det nye nødnettet er ferdig utrullet. Det vil påløpe betydelige 
kostnader i forbindelse med selve flyttingen. Det har ikke pr. dags dato lykkes å få 
tilbakemelding på størrelsesorden, men det antydes millionbeløp. I tillegg kan det 
påløpe kostnader for å klargjøre teknisk utstyr i nye bygg. I Bodø opplyses det at man 
trolig kan videreføre bruk av teknisk rom som ligger i kjelleren på sykehuset, dersom 
Nordlandssykehuset ikke velger å gjennomføre intensjonsavtalen med Bodø kommune5

 

 
om samlokalisering med de andre nødetatene. 

Det ble estimert at teknisk innføring vil koste ca 2 mill kroner for fire sentraler og ca 1 
mill kroner for to sentraler. De siste kjente estimatene medfører at teknisk innføring vil 
koste anslagsvis 10,73 mill kroner, dersom det skal etableres AMK med nødnett i 
Kirkenes, Tromsø, Bodø og Sandnessjøen. Dersom det bare skal være AMK i Tromsø og 
Bodø blir estimat for teknisk innføring 3,85 mill kroner. 
 
I tillegg til dette vil trolig alle AMK-sentralene i Helse Nord ha behov for ny lydlogg i 
forbindelse med oppgraderingen.  Denne er fra H-dir. (tabell 2) estimert til å koste 
mellom 130 000 kroner og 400 000 kroner. Dette betyr at kostnaden vil bli mellom 
260 000 til 800 000 kroner for to sentraler, eller mellom 520 000 til 1 600 000 kroner 
for fire sentraler. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge mener at et felles IKT-ansvar for AMK-sentralene i 
Helse Nord må etableres for egne systemer (for eksempel IKT-systemene AMIS og 
TransMed). DNK presiserer at det må finnes kompetansemiljø som ivaretar teknologisk 
utvikling i fremtiden, som ivaretar økte krav fra myndigheter og publikum. DNK 
understreker i sitt høringssvar at sentralene må ha kompetanse og økonomi til å bære 
denne utviklingen.  
 
  

                                                        
5 Intensjonsavtale samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler. Avtaleparter: Bodø kommune, Salten 
Politidistrikt, Nordlandssykehuset og Salten Brann 

HF
Ny kostnad vedrører 
(navn i tabell fra Hdir)

Estimat lagt 
til grunn i 
utredning

 Siste kjente 
estimat Differanse Merknad

HSYK
Tilpasse/ombygge 
teknisk rom 60 000             4 000 000      3 940 000     

Estimatet for ombygging fra HSYK er 
mellom 3 og 5 mill

FIN
Tilpasse/ombygge 
teknisk rom 60 000             2 000 000      1 940 000     

Estimatet for ombygging i gamle 
Kirkenes sykehus fra FIN er over 2 mill

UNN
Tekniske 
forberedelser samlet 500 000           2 000 000      1 500 000     

Estimat fra UNN på totale kostander før 
priser er hentet inn

NLSH Kabling og strøm 50 000             1 400 000      1 350 000     

Årsak til kostnad er lang avstand mellom 
AMK og teknisk rom, men trolig betyr 
dette at samme rom kan brukes når AMK 
skal inn i nye lokaler

670 000           9 400 000      8 730 000     Sum 
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Opplæring - mottakskostnader 
Det er ingen nye opplysninger knyttet til kostnader for opplæring. I utredningen er det 
estimert at kostnader for opplæring vil beløpe seg til 4,1 mill kroner ved fire sentraler, 
og til 2,6 mill kroner ved to sentraler. 
 
Årlige driftskostnader – abonnement nødnett 
Helseforetakene må betale abonnementskostnader til DNK og Helsetjenestens 
driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO). Abonnementene avhenger av antall AMK-
sentraler og antall operatørplasser. Prisene justeres årlig, og vi har oppdaterte priser til 
DNK for abonnement pr. operatørplass. Utredningen la til grunn at årlig avgift pr. 
operatørplass var kr 40 800, mens årspris i 2014 er opplyst å være kr 42 531.6

 

 I tillegg 
tilkommer det merverdiavgift på abonnementene til DNK. 

HDO er et helseforetak, og abonnement som betales til HDO er derfor unntatt 
merverdiavgift. 
 
Oppdaterte beregninger gir følgende bilde av abonnentskostnader knyttet til antall 
operatørplasser ved to eller fire sentraler (det er i utredningen beregnet at fire 
sentraler vil ha behov for 24 operatørplasser, mens to sentraler vil ha behov for 20): 
 

 
Tabell 4: Abonnementskostnader avhengig av antall operatørplasser 
 
Abonnementskostnader knyttet til antall AMK-sentraler er ikke oppdatert pr. 2014, 
men det antas at disse skal indeksreguleres tilsvarende. I beregningen under er det lagt 
til grunn samme kostnader som i utredningen.  
 

 
Tabell 5: Abonnementskostnader avhengig av antall AMK-sentraler 
 
Samlet er årlige driftskostnader for to sentraler estimert til 4,73 mill kroner, mens fire 
sentraler er estimert til 6,34 mill kroner. Dette betyr at en reduksjon fra fire til to 
sentraler kan gi en årlig driftsbesparelse på anslagsvis 1,6 mill. kroner.  
 
Årlige driftskostnader – personell 
Nordlandssykehuset stiller i sitt høringssvar spørsmål ved om det er riktig at det kreves 
like mye personell å bemanne to sentraler som fem. Flertallet i prosjektgruppen finner 
ikke at en reduksjon av AMK-sentraler vil medføre besparelser på personellsiden. Dette 
begrunnes i økt behov for teknisk støtte, fagutvikling og øvrig personellstøtte.  
 
                                                        
6 http://www.dinkom.no/Tjenester/Abonnement/Priser// Prisene indeksreguleres årlig 

Faste driftskostnader pr operatørplass Pr pr plass Pris inkl MVA
 Pris abonnement 
24 operatørplasser 

 Pris abonnement 
20 operatørplasser Differanse

DNK brukerbetaling pr plass 42 531           53 164              1 275 930                     1 063 275                     212 655         
HDO SLA-kostnad pr operatørplass 142 000         142 000            3 408 000                     2 840 000                     568 000         
Sum driftskostnader avhengig av antall plasser eks mva 184 531         195 164            4 683 930                     3 903 275                     780 655         

Faste driftskostnader pr AMK-sentral Pr pr AMK Pris inkl MVA
 Pris 4 AMK-
sentraler 

 Pris 2 AMK-
sentraler Differanse

DNK support 171 000         213 750            855 000                        427 500                         427 500         
DNK transmisjonskostnader (datalinje) 160 000         200 000            800 000                        400 000                         400 000         
Sum faste driftskostnader inkl mva pr AMK 331 000         413 750            1 655 000                     827 500                         827 500         
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I utredningen skilles det ikke tydelig mellom bemanningsbehovet som kreves for å 
ivareta kjerneoppgaver, som nødtelefoner, ressurskoordinering og rådgivning, og hva 
som følger av å yte tilleggstjenester for kommunene, som for eksempel 
legevaktsformidling og trygghetsalarmer.  I kapittel 5.1.2 har prosjektgruppen anført at 
beregningen som anslår at antall årsverk vil være uendret om man reduserer til to 
sentraler i regionen må gjøres mer presist. 
 
Medbestemmelse 
Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 23. april 2014 med følgende 
enighetsprotokoll, jf. styresak 55-2014/2: 
 
1. Partene viser til saksutredningen. Organiseringen av AMK-tjenesten i Helse Nord skal 

sikre god kvalitet på tjenesten og drives personellmessig og økonomisk effektivt.  
 
2. Partene viser til vedtak i styresak 103-2002 og styresak 77-2006. Med bakgrunn i disse 

vedtakene, saksutredningen og høringsuttalelser er partene enige om at AMK-
funksjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge skal samles i Tromsø. De tre øvrige 
AMK-sentraler i regionen opprettholdes. Ansatte som er berørt, må sikres medvirkning 
i prosessen. 

 
3. Partene er enige om at muligheten for en organisering med to AMK-sentraler i Nord-

Norge, jfr. prosjektgruppens utredning bør utredes. En beslutning om en eventuell 
overgang til to AMK-sentraler må baseres på en nærmere vurdering av: 
• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 
4. For så sikre at driften av AMK-sentralene gir forsvarlig kvalitet på AMK-tjenesten i 

regionen, ber partene om at det gjennomføres en ROS-analyse innen utgangen av 
2014.  
 

Protokolltilførsel fra LO Stat: 
 
Konserntillitsvalgt LO Stat viser til høringsvar fra Fagforbundets Koordineringsledd hvor 
det anbefales primært at dagens ordning med 5 AMK sentraler opprettholdes henholdsvis i 
Kirkenes, Tromsø, Harstad, Bodø og Sandnessjøen. 
 
Fagforbundet forutsetter at tillitsvalgte gis formell medvirkning ved gjennomføring av det 
videre arbeid. Dette er helt nødvendig dersom målet om å spille på lag med engasjerte og 
kompetente medarbeidere skal oppnås, men også for å oppfylle bestemmelsene i 
Hovedavtalene. 
Fagforbundet er spesielt opptatt av representasjon i de ulike styrings- og prosjektgrupper 
som måtte bli etablert og forventer invitasjon til dette. 
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Fagforbundet ber om at faglig kvalitet, lokal kunnskap og responstid av tjenestene er et 
overordnet prinsipp. Det er herunder viktig for Fagforbundet at ny teknologi på 
kommunikasjon blir tatt i bruk og at distriktspolitiske hensyn blir vurdert. I 
omorganisering bes det om at det vurderes både befolkningens sikkerhet og 
sysselsettingsmønster. 
 
Fagforbundet region Nord er av den oppfatning at Finnmark bør ha egen sentral. Dette på 
bakgrunn av store landområder med mange samiske stedsnavn. I så henseende er 
lokalkunnskap særdeles viktig da mange stedsnavn er forholdsvis like. 
 
Kari B. Sandnes /s/ 

 
Brukermedvirkning 
RBU-sak 13-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord, utredning – høring ble behandlet 
i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. mars 2014. Følgende vedtak 
ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til anbefalingene fra prosjektgruppen og forslag om 

videreføring av dagens AMK-struktur. 
 
2. RBU er enig i at det bør gjennomføres en ROS-analyse, når nytt nødnett er innført og 

implementert i Nord-Norge. 
 
Adm. direktørs anbefaling 
Utredningen har vist at nødmeldetjenesten kan håndteres i en modell med fire eller to 
sentraler. For adm. direktør er det viktig at det er god kvalitet og tilgjengelige tjenester. 
Brukerne skal få samme tilbud uavhengig av AMK-struktur. 
Lokalkunnskap vurderes som spesielt viktig. Dersom antall AMK-sentraler på sikt skulle 
bli redusert, kan den enkelte AMK-operatør støtte seg til ambulansepersonellets 
kunnskaper. Ny GIS-teknologi (geografiske informasjonssystemer) har redusert 
behovet for at AMK-operatører må ha inngående kjennskap til lokale geografiske 
forhold. 
 
Et argument for å opprettholde fire sentraler er at hvert enkelt AMK-område styrer sine 
egne ambulanseressurser og dermed forvalter det økonomiske ansvaret. I tillegg er det 
enklere å ivareta god samhandling med kommunene i eget område. En løsning med to 
sentraler innebærer at legevaktsformidling må ivaretas av kommunene selv, da dette vil 
kunne påvirke aksesstiden (tiden fra innringer ringer 113 til en AMK-operatør svarer 
henvendelsen).  
 
Færre AMK-sentraler reduserer behovet for koordinering på tvers av sentraler. Dette vil 
være en fordel ved større hendelser. Færre AMK-sentraler vil kunne gi mer robuste 
sentraler, ettersom AMK-operatørene kan få større stillingsbrøker og dermed mer 
trening og kompetanseutvikling. Samtidig gir det mulighet for bedre styring av 
luftambulanseoppdrag. En reduksjon i antall AMK-sentraler vil kreve at ledelse og 
støtteapparat styrkes. 
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De øvrige nødetatene er viktige samarbeidspartnere uavhengig av AMK-struktur. 
 
I en løsning med to sentraler må de være dimensjonert på en slik måte at de kan være 
back up for hverandre. 
 
Med bakgrunn i at nasjonal helse- og sykehusplan er under utredning, er det ikke gitt at 
fremtidig AMK-struktur skal baseres på dagens foretaksgrenser. 
 
Isolert sett peker investeringskostnadene knyttet til utrulling og implementering av 
nytt nødnett mot færre sentraler, ettersom kostnadene vil øke med antall sentraler. 
Driftskostnader vil øke av samme årsak.  Det er skissert at en reduksjon i antall 
sentraler vil innebære en viss reduksjon i antall operatørplasser totalt. Dermed vil de 
løpende abonnementsavgiftene kunne reduseres ved færre AMK-sentraler. 
 
Samlet gir beregningene som er gjort følgende estimat for forskjell i kostnader ved fire 
eller to sentraler: 
 

 
*Beregnet pris på lydlogg er estimert ut fra gjennomsnitt av anslått pris fra H-dir., kroner 265 000. 
Tabell 6: Innføringskostnader ved 4 eller 2 sentraler 
 
Det er estimert at Helse Nord kan spare 7,9 mill kroner i innføringskostnader. Samtidig 
opplyser DNK at vi kan forvente nye investeringer i tilknytning til AMK-sentralene i 
tiden fremover.  
 

 
Tabell 7: Driftskostnader ved 4 eller 2 sentraler 
 
Forskjellen i årlige driftskostnader for det nye nødnettet er estimert til 1,6 mill kroner, 
noe som over en periode på ti år vil utgjøre 16 mill kroner.  
 
Det er i det siste kommet signaler om at nødnettet forventes ytterligere forsinket, noe 
som vil skyve innføringskostnadene frem i tid og gi økte kostnader for Helse Nord. 
 
Prosjektgruppen og flere av høringsinnspillene vurderer det som krevende å skulle 
redusere antall sentraler parallelt med innføring av nytt nødnett. Flere anbefaler derfor 
at Helse Nord innfører nødnett med én AMK-sentral i hvert helseforetak i første 
omgang, og vurderer strukturen på nytt etter at nødnettet er implementert.  

Investeringer/innføringskostnader 4 sentraler 2 sentraler
Teknisk tilrettelegging 10 730 000       3 850 000     
Lydlogg* 1 060 000          530 000         
Opplæring 2 080 000          1 560 000     
Sum innføringskostnader 13 870 000       5 940 000     

Årlige driftskostnader 4 sentraler 2 sentraler
Operatørplasser 4 683 930          3 903 275     
AMK-sentraler 1 655 000          827 500         
Sum årlige driftskostnader 6 338 930          4 730 775     
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Adm. direktør er enig i dette, og mener, til tross for betydelige større 
investeringskostnader, at det kan bli for krevende for AMK-sentralene samtidig å skulle 
innføre nytt nødnett og omorganisere driften til to sentraler. Adm. direktør mener 
imidlertid at to AMK-sentraler i Helse Nord på sikt bør utredes nærmere i forhold til 
kvalitet, bruk av personellressurser og økonomiske konsekvenser. 
 
Prosjektgruppen anbefaler at det gjøres en ny ROS-analyse i 2017. Adm. direktør mener 
en ROS-analyse må gjøres så snart som mulig og senest innen utgangen av 2014, fordi 
utredningen påpeker forbedringspotensial i dagens drift.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Organiseringen av AMK-tjenesten 
i Helse Nord skal sikre god kvalitet på tjenesten og drives personellmessig og 
økonomisk effektivt.  
 

2. AMK-funksjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge skal samles i Tromsø. 
Kommunene og andre berørte må sikres god informasjon i prosessen. De øvrige tre 
AMK-sentralene består. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør en ROS-analyse av sin 
AMK-virksomhet innen utgangen av 2014. 
 

4. Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to 
AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en 
eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av: 
• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 
 
Bodø, den 23. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Utredning av fremtidig AMK-struktur i Helse Nord  

32 mottatte innspill på hvor mange AMK-sentraler Helse Nord bør ha 
 

Utredningen og høringssvar er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted  
– se her: Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord, høring 
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Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00  Bodø, 23.4.2014 
 

Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd 
økonomi, bemanning og sykefravær etter mars 2014. 
 
Bakgrunn/fakta 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i mars 2014 er på 71 dager 
for i Helse Nord (73 dager i mars 2013, og 77 dager i mars 2012).  
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 74 dager mot 78 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mars 2014 er 73 dager.  
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern 
for voksne har hittil i år en ventetid på 51 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge er på 48 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 52 dager.  
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i mars 2014 mot 7 % i mars 2013.   
   
Andel fristbrudd ventende er på 3 % i mars 2014. Brudd på vurderingsgarantien for 
barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser viser en andel på 3 %. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i mars 2014 lavest andel fristbrudd i foretaksgruppen med 
4 % fristbrudd, mens Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Helglandssykehuset HF alle har andel fristbrudd på 8 %. 
 
Andel kontroller  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) rapporterer andel kontroller på 
klinikknivå. UNN har plan om å redusere andelen til 31 % i 2014 fra 34 % i 2013. Pr. 
mars 2014 er andelen på 33 %. Barne- og ungdomsklinikken og medisinsk klinikk har 
høyest andel på henholdsvis 48 % og 42 % kontroller.  
 
Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten pr. mars 2014 viser en økning på 6,1 % sammenlignet med hittil i fjor.  
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 7,3 %, mens dagopphold poliklinikk har 
en økning på 7,7 %. Heldøgnsopphold har en økning på 0,8 %, mens dagopphold viser 
en reduksjon på 5,7 %.   
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DRG-poengene1

  

 avviker fra plan med -485 poeng (-1,3 %) og avvik fra i fjor er +660 
poeng (+1,9 %).  Dette utgjør henholdsvis 19,8 mill kroner og 26,9 mill kroner.   

Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. mars 2014 en reduksjon i antall 
utskrivninger i forhold til plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er noe over 
plan og litt under samme periode i fjor. Poliklinisk aktivitet er under plan, men har økt 
med 14 % sammenlignet med pr. mars i 2013. Den svake tendensen mot ønsket 
vridning mot mer poliklinisk behandling fortsetter.    
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan, og 
omtrent som samme periode i fjor. Antall liggedøgn og antall polikliniske 
konsultasjoner er høyere enn både plan og samme periode i fjor. Ønsket vridning innen 
poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd.    
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk 
behandling. Antall utskrivelser, antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner 
viser hittil i år både en lavere aktivitet enn plan og samme periode i fjor.    
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 3,5 mill kroner. Det er 
planlagt et overskudd på 392 mill kroner i 2014, og pr. mars 2014 er 
regnskapsresultatet 90,7 mill kroner svakere enn budsjett.   
 
Mars 2014 viser et overskudd på 2,1 mill kroner, noe som er 31,2 mill kroner under 
budsjett. 
 
Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner i 2014. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak (risikobuffer budsjettert sentralt) som 
kan løse store deler av utfordringene, mens Nordlandssykehuset HF fortsatt har uløste 
omstillingsutfordringer i størrelsesorden 25-30 mill kroner.   
 
Det foreligger aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene vil bli vel 400 
mill kroner høyere enn i 2013. Dette er 303 mill kroner mer enn det helseforetakene ble 
pålagt å budsjettere i 2014. Det er usikkerhet om de endelige kostnader på grunn av at 
det forventes endringer i uførepensjonsordningen.  
 
Resultatavviket i Helse Nord RHF skyldes at differansen på ca 25 mill kroner/måned er 
utgiftsført sentralt, dvs. at det pr. mars 2014 er bokført 75 mill kroner ut over budsjett 
til KLP. Korrigert for økt pensjon har Helse Nord RHF et resultat som er 20,9 mill kroner 
bedre enn budsjett. Signalet fra departementet er at den endelige pensjonskostnaden 
blir vesentlig redusert etter at effekt for endret uførepensjon er beregnet. 
 
Prognosen for 2014 i Helse Nord er lik styringskrav på 392 mill kroner. Indikatorer fra 
innkjøpssystemet blir heretter en del av virksomhetsrapporteringen. 
 

                                                        
1 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler. 
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Det er gjennomført investeringer på til sammen 338 mill kroner i foretaksgruppen pr. 
mars 2014, tilsvarende 15 % av vedtatte investeringsrammer hittil i år.  Kontantstrøm 
er budsjettert jevnt, hvilket betyr at planlagt kontantstrøm knyttet til investeringer er 
ca 25 % av årets budsjett. Differansen utgjør ca 195 mill kroner. Likvidbeholdningen er 
derfor ca 200 mill kroner større enn plan ved utgangen av mars 2014.  
 
Personal   
Bemanningsutvikling 
Forbruket av månedsverk for januar-mars 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på 
12.915 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 258, 
regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle 
helseforetakene. UNN representerer ca. 120-150 månedsverk av den totale økningen, 
Nordlandssykehuset HF ca. 80 og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. 
 
Andel deltid 
Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 390 i perioden januar-mars 2014 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 85 i 
samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,1 % poeng sammenlignet 
med februar 2014, men fortsatt 0,5 % poeng høyere enn januar 2013.  
 
Gjennomsnittlig stillingsandel for fastansatte har økt med 8 % i forhold til januar 2013. 
 
Sykefravær 
Samlet sykefravær har økt med 0,1 % poeng for februar 2014 sammenlignet med 
samme måned 2013. Korttidsfraværet er redusert, og langtidsfraværet har økt ved alle 
helseforetak med unntak av Finnmarkssykehuset HF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at ventetiden reduseres, men ber adm. direktør om å følge 

opp at det gjennomføres nødvendige tiltak i helseforetakene for å redusere 
ventetiden spesielt innen de somatiske fagfeltene. 

 
3. Det er fortsatt for mange fristbrudd i regionen, og styret ber adm. direktør om å 

sørge for at helseforetakene iverksetter og gjennomfører tiltakene fra 
fristbruddprosjektet. 

 
 
Bodø, den 23. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 3-2014 
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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  
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i mars 2014 er på 71 dager 
for i Helse Nord (73 dager i mars 2013, og 77 dager i mars 2012).  
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 74 dager mot 78 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mars 2014 er 73 dager.  
 
Median ventetid1

 

 i mars 2014 for hele landet er 46 dager. Helse Sør-Øst har 44 dager, 
Helse Vest 49 dager, Helse Nord 47 dager og Helse Midt-Norge 48 dager. Median for 
private er 47 dager. 

Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mars 2014 på 52 dager og 
hittil i år på 56 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har 
en gjennomsnittlig ventetid i mars på 90 dager og hittil i år på 91 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern 
for voksne har hittil i år en ventetid på 51 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge er på 48 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 52 dager.  
   
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i mars 2014 mot 7 % i mars 2013.   
   
Andel fristbrudd ventende er på 3 % i mars 2014. Brudd på vurderingsgarantien for 
barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser viser en andel på 3 %. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i mars 2014 lavest andel fristbrudd i foretaksgruppen med 
4 % fristbrudd, mens Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Helglandssykehuset HF alle har andel fristbrudd på 8 %. 
 
Indikatorer 
Fra 2014 vil Helse Nord innføre flere kvalitetsindikatorer i virksomhetsrapportene. 
Helse- og omsorgsdepartementet har i dialog med Helse Nord RHF påpekt at det må 
sikres at Helse Nord ikke har åpne dokumenter som gir risiko for at pasienter glemmes. I 
dette arbeidet har Helse Nord sett til Helse Sør-Østs prosjekt glemt av sykehuset.  
Indikatorene som vil bli rapportert er:  
- Tid fra mottatt henvisning til vurdering fullført 
- Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt2

- Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle. 
 

 

                                                           
1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 
2 Dette gjelder pasienter som har vært til utredning e. l., men som ikke har fått noen ny time for videre 
behandling/utredning. 
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Helseforetakene rapporterer foreløpig i varierende grad på indikatorene, men det 
forventes at de vil bli med i virksomhetsrapporten fra april 2014. 
 
Andel kontroller 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) rapporterer andel kontroller på 
klinikknivå. UNN har plan om å redusere andelen til 31 % i 2014 fra 34 % i 2013. Pr. 
mars er andelen på 33 %. Barne- og ungdomsklinikken og medisinsk klinikk har høyest 
andel på hhv 48 % og 42 % kontroller.  
 
Det arbeides med å få oversikt for øvrige helseforetak.  
 
Aktivitet 
Aktiviteten innen både innen somatikk og psykisk helsevern skal vris fra døgnopphold 
til dag- og poliklinisk behandling. Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 planlegger 
helseforetakene aktivitetsøkning i somatisk virksomhet på +1,3 % (jf. styresak 4-2014 
Budsjett 2014 – konsolidert).   
 
Somatikk 
Aktiviteten pr. mars 2014 viser en økning på 6,1 % sammenlignet med hittil i fjor.  
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 7,3 %, mens dagopphold poliklinikk har 
en økning på 7,7 %. Heldøgnsopphold har en økning på 0,8 %, mens dagopphold viser en 
reduksjon på 5,7 %.   
 
Økningen i antall opphold sammenlignet med fjoråret har trolig noe sammenheng med 
at påsken 2013 var i mars, noe som forventes å ha gitt noe redusert aktivitet i mars 
2013.  I 2014 var påsken i april, og det forventes at dette jevnes noe ut ved avslutning av 
første tertial.  
 
DRG-poengene3 avviker fra plan med -485 poeng (-1,3 %) og avvik fra i fjor er +660 
poeng (+1,9 %).  Dette utgjør henholdsvis 19,8 mill kroner og 26,9 mill kroner4

 
.   

Psykisk helsevern og rus 
Ressursbruken planlegges i tråd med føringer om at psykisk helsevern og rusbehandling 
skal styrkes mer enn somatisk virksomhet.  
 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. mars 2014 en reduksjon i antall 
utskrivninger i forhold til plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er noe over plan 
og litt under samme periode i fjor. Poliklinisk aktivitet er under plan, men har økt med 
14 % sammenlignet med pr. mars i 2013. Den svake tendensen mot ønsket vridning mot 
mer poliklinisk behandling fortsetter.    
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan, og 
omtrent som samme periode i fjor. Antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner 
er høyere enn både plan og samme periode i fjor.  
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk 
behandling. Antall utskrivelser, antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner 
                                                           
3 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler. 
4 Enhetsprisen pr. DRG-poeng er satt til 40.772 kroner for 2014. 
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viser hittil i år både en lavere aktivitet enn plan og samme periode i fjor.  Ventetiden i 
mars er 54 dager og vi har hatt 5 fristbrudd innenfor området pr. utgangen av mars. 
 
Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 3,5 mill kroner. Det er 
planlagt et overskudd på 392 mill kroner i 2014, og pr. mars 2014 er 
regnskapsresultatet 90,7 mill kroner svakere enn budsjett.   
 
Mars 2014 viser et overskudd på 2,1 mill kroner, noe som er 31,2 mill kroner under 
budsjett. En vesentlig del av avviket skyldes avsetning til pensjonskostnader (se lenger 
ned i teksten). 
 
Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner i 2014. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har tiltak (risikobuffer budsjettert 
sentralt) som kan løse deler av utfordringene, mens Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
fortsatt har uløste omstillingsutfordringer i størrelsesorden 25-30 mill kroner.   
 
Helgelandssykehuset HF har i mars 2014 et regnskapsresultat på +3,5 mill kroner. Hittil 
i år har helseforetaket et positivt resultat på 3,7 mill kroner, noe som er 1,4 mill kroner 
over budsjett. Helgelandssykehuset opprettholder sin prognose likt styringskravet på + 
10 mill kroner.  
 
NLSH har i mars 2014 et regnskapsresultat på +5,5 mill kroner. Overskuddet vedrører i 
hovedsak refundert arbeidsgiveravgift for 2013, og er en engangseffekt. Hittil i år har 
helseforetaket et positivt resultat + 5,5 mill kroner. Helseforetakets styringskrav er i 
styresak 4-2014 Budsjett 2014 – konsolidert (behandlet i styremøte 5. februar 2014) satt 
til balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav.  
  
UNN har i mars 2014 et regnskapsresultat på -14,1 mill kroner.  Resultatet for mars 
2014 skyldes i all hovedsak overforbruk av lønnskostnader. Hittil i år har helseforetaket 
et negativt resultat på -36,7 mill kroner, noe som er 36,7 mill kroner under budsjett. 
Helseforetaket har fortsatt utfordringer med å få effekt av arbeidet med aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging. Hittil i år er det budsjettert med tiltaksgjennomføring på 45,3 
mill kroner, mens det er realisert 12,5 mill kroner. UNNs risikobuffer, som er budsjettert 
sentralt, er ikke periodisert inn i budsjettet pr. mars 2014. Helseforetakets styringskrav 
er i styresak 4-2014 Budsjett – konsolidert satt til balanse. Prognosen for 2014 er 
uforandret, og lik styringskrav.  
 
Finnmarkssykehuset HF har i mars 2014 et regnskapsresultat på -3,2 mill kroner som 
gir et negativt budsjettavvik på -4,4 mill kroner.  Hittil i år har helseforetaket et negativt 
resultat på -4,5 mill kroner, noe som er 8,3 mill kroner under budsjett. Helseforetaket 
har hatt overforbruk på innleie av vikarer, overtid, varekostnader knyttet til aktivitet og 
pasienttransport. Gjennomføringsgraden for budsjetterte tiltak hittil i år er på 44 %. 
Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill kroner, noe som er lik 
styringskravet for 2014. 
 
Sykehusapotek Nord HF har pr. mars 2014 et regnskapsresultat på – 0,6 mill kroner. 
Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav.   
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Helse Nord IKT har i mars 2014 et regnskapsresultat på -0,9 mill kroner som gir et 
positivt budsjettavvik på +0,2 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord IKT et 
regnskapsresultat på -2,3 mill kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på 0,9 mill 
kroner. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav.     
 
Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 38,1 mill kroner, noe som er 54,1 
mill kroner under budsjett. 
 
Det foreligger aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene vil bli vel 400 
mill kroner høyere enn i 2013. Dette er 303 mill kroner mer enn det helseforetakene ble 
pålagt å budsjettere i 2014. Det er usikkerhet om de endelige kostnader på grunn av at 
det forventes endringer i uførepensjonsordningen.  
 
Resultatavviket i Helse Nord RHF skyldes at differansen på ca 25 mill kroner/måned er 
utgiftsført sentralt, dvs. at det pr. mars 2014 er bokført 75 mill kroner ut over budsjett 
til KLP. Korrigert for økt pensjon har Helse Nord RHF et resultat som er 20,9 mill kroner 
bedre enn budsjett. Signalet fra departementet er at den endelige pensjonskostnaden 
blir vesentlig redusert etter at effekt for endret uførepensjon er beregnet. 
 
Prognosen for 2014 i Helse Nord er lik styringskrav på 392 mill kroner.  
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Det er gjennomført investeringer på til sammen 338 mill kroner i foretaksgruppen pr. 
mars 2014, tilsvarende 15 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2014.  
Kontantstrøm er budsjettert jevnt, hvilket betyr at planlagt kontantstrøm knyttet til 
investeringer er ca 25 % av årets budsjett. Differansen utgjør ca 195 mill kroner. 
Likvidbeholdningen er således ca 200 mill kroner større enn plan ved utgangen av mars 
2014. 
 
Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie  
Forbruket av månedsverk for januar-mars 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på 
12.915 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 258, 
regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle 
helseforetakene. UNN representerer ca. 120-150 månedsverk av den totale økningen, 
NLSH ca. 80 og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. 
 
Lønnskostnader 
Kostnader knyttet til innleie er 6,3 mill kroner høyere enn budsjettert for mars 2014, 
hittil i år er kostnadene 11 mill kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med 
samme periode 2013 er kostnadene knyttet til innleie 12,4 mill kroner høyere. Samlede 
lønnskostnader inklusive innleie er 37 mill høyere enn budsjett for mars 2014, hittil i år 
121 mill kroner høyere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. mars 2013 er 
lønnskostnadene 168 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 3 % og 
variabellønn har økt med 4 %. Pensjonskostnadene inkl arbeidsgiveravgift er 29 % 
høyere enn for samme periode i 2013. Offentlige tilskudd og refusjoner er 4 % høyere i 
2014 for perioden januar-mars sammenlignet med 2013. Lønnskostnader utgjør hittil i 
år ca. 61 % av totale kostnader. 
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Andel deltid, fast ansatte 
Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 390 i perioden januar-mars 2014 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 85 i 
samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,1 % poeng sammenlignet 
med februar 2014, men fortsatt 0,5 % poeng høyere enn februar 2013.  
 
Gjennomsnittlig stillingsandel for fastansatte har økt med 8 % i forhold til januar 2013. 
 
Sykefravær  
Samlet sykefravær er hittil i år 8,9 %. Dette utgjør en økning 0,1 % poeng sammenlignet 
med samme periode i 2013. Korttidsfravær er redusert, mens langtidsfraværet har økt 
ved alle helseforetak med unntak av Finnmarkssykehuset HF. 
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DEL II 
 
Kvalitet 
Ventetider 
 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid mars 2014 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter 
tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter.  Kilde: Norsk pasientregister. 
 

Sektor

Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median

Somatikk 74 43 109 53
VOP 54 29 46 34
BUP 51 30 29 20
RUS 84 69 54 47
Ubestemt 18 21 626 593
Total 72 42 106 52
Somatikk 76 50 113 60
VOP 39 34 76 43
BUP 53 55 62 40
RUS 45 38 29 25
Ubestemt 55 44 388 53
Total 75 49 111 59
Somatikk 71 47 99 53
VOP 61 42 71 48
BUP 48 43 36 31
RUS 62 43 64 52
Ubestemt 27 22 54 28
Total 70 47 97 52
Somatikk 66 46 88 42
VOP 48 35 63 42
BUP 29 28 31 24
RUS 34 25 139 91
Ubestemt 80 68 30 29
Total 65 43 87 42
VOP 46 49 43 28
RUS 66 68 114 55
Ubestemt . . 168 168
Total 49 51 86 42
Somatikk 73 48 106 54
VOP 48 35 67 41
BUP 46 39 47 31
RUS 54 45 67 39
Ubestemt 42 28 292 50
Total 71 47 104 53

Helseforetak

Ventetid fortsatt 
ventende

Ventetid ordinært 
avviklede

Privat Nord HF

Total

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra mars 2013 til 
mars 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – mars 2014 i Helse Nord. Kilde: Norsk 
pasientregister. 
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Figur 4 Antall nyhensviste i perioden januar 2013 - mars 2014. Kilde: Norsk pasientregister. 
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Fristbrudd 

 
Figur 5 Antall og andel fristbrudd i mars 2014 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister. 
 

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 28 5 %
VOP 0 0 %
BUP 0 0 %
RUS 1 20 %
Ubestemt 0 0 %
Total 29 4 %
Somatikk 166 8 %
VOP 6 8 %
BUP 8 12 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 180 8 %
Somatikk 136 8 %
VOP 9 16 %
BUP 2 3 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 147 8 %
Somatikk 95 9 %
VOP 2 3 %
BUP 0 0 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 97 8 %
Somatikk 0
VOP 0 0 %
BUP 0
RUS 1 20 %
Ubestemt 0
Total 1 3 %
Somatikk 425 8 %
VOP 17 6 %
BUP 10 5 %
RUS 2 4 %
Ubestemt 0 0 %
Total 454 8 %

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Privat Nord HF

Total

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Finnmarkssykehuset HF
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Figur 6 Utvikling i andel fristbrudd i perioden mars 2013 – mars 2014. Kilde: Norsk pasientregister. 
 

 
Figur 7 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp5

 

. Mars2014. Kilde: Norsk 
pasientregister 

 
Figur 8 Brudd på vurderingsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser. 
Mars 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 

                                                           
5 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 
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Figur 9 Fristbrudd pr. helseforetak i Helse Nord for perioden oktober 2012 til mars 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister.  
 

  
Figur 10 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til mars 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 

Figur 11 Andel kontroller pr. klinikk Universitetssykehuset Nord Norge HF. Kilde: UNN HF kvalitets- og 
virksomhetsrapport pr. mars 2014 
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Aktivitet 
Somatikk  

 
Figur 12 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mars 2014 sammenlignet med samme periode 2013 og endring. 
Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 152 779 162 030 6,1 %
Totalt antall opphold somatikk 36 924 37 676 2,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 11 015 11 860 7,7 %
dagopphold innlagte 4 657 4 390 -5,7 %
heldøgnsopphold innlagte 21 252 21 426 0,8 %

Polikliniske konsultasjoner 115 855 124 354 7,3 %

UNN Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 69 348 73 379 5,8 %
Totalt antall opphold somatikk 17 580 17 941 2,1 %
herav
dagopphold poliklinikk 6 660 7 046 5,8 %
dagopphold innlagte 1 675 1 483 -11,5 %
heldøgnsopphold innlagte 9 245 9 412 1,8 %

Polikliniske konsultasjoner 51 768 55 438 7,1 %

NLSH Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 41 223 44 320 7,5 %
Totalt antall opphold somatikk 10 670 10 781 1,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 530 2 841 12,3 %
dagopphold innlagte 1 991 1 797 -9,7 %
heldøgnsopphold innlagte 6 149 6 143 -0,1 %

Polikliniske konsultasjoner 30 553 33 539 9,8 %

Helgeland Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 23 977 24 873 3,7 %
Totalt antall opphold somatikk 4 510 4 695 4,1 %
herav
dagopphold poliklinikk 1 037 1 098 5,9 %
dagopphold innlagte 453 574 26,7 %
heldøgnsopphold innlagte 3 020 3 023 0,1 %

Polikliniske konsultasjoner 19 467 20 178 3,7 %

Finnmarkssykehuset Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 18 231 19 458 6,7 %
Totalt antall opphold somatikk 4 164 4 259 2,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 788 875 11,0 %
dagopphold innlagte 538 536 -0,4 %
heldøgnsopphold innlagte 2 838 2 848 0,4 %

Polikliniske konsultasjoner 14 067 15 199 8,0 %
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Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige  

Figur 13 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk mars 2014, plan 
og samme periode i fjor 
 

 
Figur 14 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mars2014, 
plan og samme periode i fjor 
  

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2014 Plan 2014 Avvik 

Resultat 
2013 Endring %

Antall utskrivninger PHV 507 516 -9 511 -1 %
Antall liggedøgn PHV 9 220 7 561 1 659 9 506 -3 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 11 984 12 721 -737 9 035 33 %
Antall utskrivninger PHBU 41 37 4 45 -9 %
Antall liggedøgn  PHBU 1 043 848 195 937 11 %
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 7 304 6 867 437 5 579 31 %
Antall utskrivninger Rusomsorg 78 94 -16 81 -4 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 2 775 2 632 143 2 625 6 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 896 1 191 -295 1 014 -12 %

Mars

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2014 Plan 2014 Avvik 

Resultat  
2013 Endring %

Årsplan 
2014

Antall utskrivninger PHV 1 518 1 587 -69 1 557 -3 % 5 969
Antall liggedøgn PHV 26 884 25 127 1 757 27 368 -2 % 95 351
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 35 287 37 927 -2 640 31 035 14 % 116 742
Antall utskrivninger PHBU 104 120 -16 103 1 % 442
Antall liggedøgn  PHBU 2 839 2 547 292 2 667 6 % 8 305
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 21 587 20 672 915 18 462 17 % 68 046
Antall utskrivninger Rusomsorg 241 269 -28 244 -1 % 1 009
Antall liggedøgn Rusomsorg 7 614 7 705 -91 7 791 -2 % 30 515
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 2 933 3 451 -518 3 385 -13 % 13 640

Akkumulert per Mars
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Økonomi 
 Resultat 
 

 
 Figur 15 Regnskap, budsjett og avvik i mars 2014 og hittil i år og budsjett 2014. Kilde: ØBAK mars 2014. 
 

 
Figur 16 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2014. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; 
ØBAK pr. mars 2014.

Regnskap 2014 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

mars mars mars hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 3,5 0,6 2,9 3,7 2,3 1,4 0,6 10,0
Nordlandssykehuset HF 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 5,5 -2,5 0,0
UNN HF -14,1 0,0 -14,1 -36,7 0,0 -36,7 6,2 0,0
Helse Finnmark HF -3,2 1,3 -4,4 -4,5 3,7 -8,3 -2,2 15,0
Sykehusapotek Nord HF -0,2 -0,5 0,3 -0,6 -1,0 0,4 -0,7 0,0
Helse Nord IKT -0,9 -1,1 0,2 -2,3 -3,2 0,9 -3,7 0,0
Helse Nord RHF 11,5 30,7 -19,3 38,1 92,2 -54,1 103,7 367,0
SUM Helse Nord 2,1 31,1 -28,9 3,2 94,2 -90,9 101,4 392,0

Foretak
DRG-poeng hittil 
i 2013

DRG-poeng hittil i 
2014 Plan hiå Årsplan 2014

Avvik fra 
plan hiå % avvik hiå 

Avvik hiå-
hif

% avvik fra 
hif

Helgeland 4 688                        4 792                           4 762               18 460                     30                   0,6 % 104 2 %
NLSH 9 880                        10 440                         10 444             39 531                     -4                    0,0 % 560 5 %
UNN 16 584                     16 349                         16 802             64 546                     -453               -2,7 % -235 -1 %
Finnmark 3 714                        3 935                           3 985               15 357                     -50                 -1,3 % 221 6 %
RHF 85                             95                                 103                  377                           -8                    -7,8 % 10 11 %
Sum 34 951                     35 611                         36 096             138 271                   -485               -1,3 % 660                 1,9 %
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 Figur 17 Resultat og budsjettavvik for mars 2014, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. mars 2013. Kilde: ØBAK mars 2014 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2013

Endring i 
%

Basisramme 937 572 917 750 19 822 2 % 2 737 267 2 717 821 19 446 1 % -26 175 -1 %
Kvalitetsbasert finansiering 5 291 5 292 -1 0 % 15 875 15 875 0 0 % 15 875
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 187 697 190 142 -2 445 -1 % 553 819 560 513 -6 694 -1 % 157 868 40 %
ISF kommunal medfinansiering 45 506 46 471 -966 -2 % 130 637 135 270 -4 632 -3 % 5 117 4 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 233 203 236 613 -3 410 -1 % 684 456 695 782 -11 327 -2 % 162 985 31 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 16 456 15 627 829 5 % 46 132 46 626 -494 -1 % 12 230 36 %
Gjestepasienter 16 255 3 830 12 425 324 % 25 872 11 586 14 286 123 % 9 514 58 %
Polikliniske inntekter 32 119 29 054 3 065 11 % 94 891 85 025 9 866 12 % 11 513 14 %
Utskrivningsklare pasienter 3 690 1 545 2 145 139 % 9 365 4 635 4 730 102 % 5 891 170 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 492 4 356 137 3 % 13 364 13 067 296 2 % -3 078 -19 %
Andre øremerkede tilskudd 26 448 17 049 9 399 55 % 83 322 52 951 30 371 57 % 18 253 28 %
Andre driftsinntekter 65 824 59 537 6 288 11 % 177 830 176 675 1 156 1 % 6 193 4 %
Sum driftsinntek ter 1 341 351 1 290 652 50 699 4 % 3 888 374 3 820 043 68 331 2 % 213 199 5,8 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 76 631 72 139 4 492 6 % 232 281 216 347 15 934 7 % 25 241 12 %
Kjøp av private helsetjenester 71 329 56 028 15 301 27 % 184 692 180 203 4 488 2 % 16 084 10 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 124 011 107 275 16 736 16 % 368 351 339 897 28 454 8 % 37 686 11 %
Innleid arbeidskraft 11 717 5 365 6 352 118 % 27 278 16 256 11 021 68 % 12 407 83 %
Fast lønn 579 934 582 879 -2 945 -1 % 1 734 867 1 719 941 14 926 1 % 54 737 3 %
Overtid og ekstrahjelp 41 421 22 761 18 660 82 % 116 385 68 145 48 241 71 % 4 685 4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 149 814 124 611 25 204 20 % 448 891 373 895 74 995 20 % 100 844 29 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -35 339 -29 579 -5 760 19 % -110 032 -88 757 -21 275 24 % -4 563 4 %
Annen lønn 46 882 51 324 -4 442 -9 % 144 597 151 165 -6 569 -4 % -50 0 %
Avskrivninger 49 354 51 557 -2 203 -4 % 149 363 151 343 -1 980 -1 % 423 0 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Andre driftskostnader 229 566 219 435 10 131 5 % 605 736 610 243 -4 507 -1 % 67 816 13 %
Sum driftskostnader 1 345 321 1 263 794 81 527 6 % 3 902 409 3 738 679 163 730 4 % 315 310 8,8 %
Driftsresultat -3 970 26 858 -30 828 -115 % -14 035 81 364 -95 399 -117 % -102 111 -116 %
Finansinntekter 8 482 6 075 2 407 40 % 24 215 18 226 5 989 33 % 7 413 44 %
Finanskostnader 2 369 1 780 589 33 % 6 643 5 331 1 312 25 % 3 214 94 %
Finansresultat 6 113 4 295 1 819 42 % 17 572 12 895 4 677 36 % 4 199 31 %
Ordinært resultat 2 144 31 153 -29 010 -93 % 3 537 94 259 -90 722 -96 % -97 912 -97 %

Mars Akkumulert per Mars Akkumulert per Mars
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Investeringer 
 

 
Figur 18 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 3-2014.  
 
Likviditet 
 

 
Figur 19 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 3-2014 
  

per mars
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2013 2014 2014  hittil 2014
Helse Nord RHF 101,9 178,7 280,6 14,5 5 %
Helse Finnmark 80,9 239,8 320,6 16,5 5 %
UNN 32,0 555,1 587,0 158,3 27 %
NLSH 14,2 811,8 826,0 124,6 15 %
Helgeland 42,4 55,7 98,1 9,3 9 %
Apotek 5,7 3,0 8,7 0,0 0 %
HN IKT 38,6 99,5 138,1 14,4 10 %
SUM Helse Nord 315,7 1943,4 2 259,1 337,6 15 %
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Personal  
 

 
 Figur 20 Sykefravær februar 2014 
 

 
Figur 21 Endring i sykefravær februar 2014 vs februar 2013. 
 

2014
ORG2ORGENHET_ID_NM Korttid Mellomtid Langtid Sum
FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 3,8 % 1,8 % 3,3 % 8,8 %

HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 2,2 % 2,0 % 3,9 % 8,1 %

HELSE NORD IKT(HNIKT) 3,6 % 0,5 % 2,4 % 6,5 %

HELSE NORD RHF(01) 1,2 % 0,3 % 0,0 % 1,5 %

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 2,7 % 1,5 % 4,2 % 8,4 %

SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 1,6 % 1,1 % 4,5 % 7,2 %

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) 3,0 % 2,1 % 4,4 % 9,6 %

Foretaksgruppen Helse Nord 2,9 % 1,9 % 4,1 % 8,9 %

Endring
ORG2ORGENHET_ID_NM Korttid Mellomtid Langtid Sum
FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 0,9 % 0,0 % -1,5 % -0,7 %

HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) -0,1 % 0,6 % 0,1 % 0,5 %

HELSE NORD IKT(HNIKT) 2,7 % -0,7 % 1,5 % 3,5 %

HELSE NORD RHF(01) 0,7 % -0,3 % -0,6 % -0,2 %

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 0,2 % -0,7 % 0,1 % -0,4 %

SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) -0,9 % -0,5 % 1,7 % 0,4 %

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) -2,1 % 2,0 % 0,4 % 0,3 %

Foretaksgruppen Helse Nord -0,8 % 0,8 % 0,1 % 0,1 %
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-30/012       Bodø, 23.4.2014 
 

Styresak 55-2014/2 Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 ad. 

saker om etablering av regionale datasentre i 

Helse Nord – konseptfaserapport, oppfølging av 

styresak 143-2013 og fremtidig AMK-struktur i 

Helse Nord 
 
 
Se vedlagt kopier. 
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