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Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd 
økonomi, bemanning og sykefravær etter april 2014. 
 
Bakgrunn/fakta 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i april 2014 er på 71 dager 
for i Helse Nord (75 dager i april 2013, og 76 dager i april 2012).  
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 73 dager mot 77 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. april 2014 er 72 dager.  
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i april 2014 på 51 dager og 
hittil i år på 55 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp 
har en gjennomsnittlig ventetid i april på 91 dager og hittil i år på 91 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 74 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 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 54 dager. 
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 5 % i april 2014 mot 7 % i april 2013.   
   
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i april 2014. Brudd på vurderingsgarantien for 
barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser viser en andel på 2 %. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i april 2014 lavest andel fristbrudd i foretaksgruppen med 
2 % fristbrudd, mens Helglandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
har andel fristbrudd på 4 %. Nordlandssykehuset HF har andel fristbrudd på 7 %.  
  
Andel kontroller  
Nordlandssykehuset HF har en andel på 29 %, mens Finnmarkssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har henholdsvis 31 % og 33 %. 
Helgelandssykehuset HF har for april 2014 ikke fått rapportert på dette. 
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Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten pr. april 2014 viser en økning på 1,2 % sammenlignet med hittil i fjor.  
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,9 %, mens dagopphold poliklinikk har 
en økning på 1,9 %. Heldøgnsopphold har en reduksjon på 0,9 %, mens dagopphold 
viser en reduksjon på 6,5 %.  Økningen i antall opphold sammenlignet med fjoråret er 
betydelig lavere pr. april 2014 enn pr. mars 2014, noe som var forventet ettersom 
påsken var i mars i 2013 og i april i 2014.  
 
DRG-poengene avviker fra plan med -838 poeng (-1,7 %), og endringen fra i fjor er -27 
poeng (-0,1 %).  Dette utgjør henholdsvis 34,2 mill kroner og 1,1 mill kroner.   
  
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. april 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 5 % sammenlignet med pr. april i 2013. Den svake tendensen mot ønsket vridning 
mot mer poliklinisk behandling fortsetter. Det er registrert 15 fristbrudd innenfor 
området i april 2014 (6 %).  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan, og 
5 % lavere enn samme periode i fjor. Antall liggedøgn og antall polikliniske 
konsultasjoner er høyere enn både plan og samme periode i fjor. Vi har hatt ni 
fristbrudd innenfor området i april (6%). 
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk 
behandling. Antall utskrivelser viser hittil i år både en lavere aktivitet enn plan og 
samme periode i fjor, mens antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner ligger 
noe høyere enn plan og fjoråret. Ventetiden i april er 54 dager, og vi har hatt to 
fristbrudd innenfor området i april 2014. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 3,7 mill kroner. Det er 
planlagt et overskudd på 435 mill kroner i 2014, etter økningen som ble vedtatt i 
styresak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1, den 29. april 2014. Pr. april 
2014 er regnskapsresultatet 135,5 mill kroner svakere enn budsjett.   
 
April 2014 viser et underskudd på 0,2 mill kroner, noe som er 45,2 mill kroner under 
budsjett. En vesentlig del av avviket skyldes avsetning til pensjonskostnader (se lenger 
ned i teksten). 
 
Resultatavviket i Helse Nord RHF skyldes at differansen på ca 25 mill kroner/måned er 
utgiftsført sentralt, dvs. at det pr. april 2014 er bokført 100 mill kroner ut over budsjett 
til KLP. Korrigert for økt pensjon har Helse Nord RHF et resultat som er 14,7 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 435 mill kroner. 
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Innkjøp 
Som beskrevet i virksomhetsrapport 1-2014 er formålet med KPI-ene innen innkjøp å 
følge opp foretaksgruppens målsetning i Strategiplan for innkjøp 2014-2017 om 100 % 
avtaledekning og avtalelojalitet på omsetning av varer gjennom innkjøpssystemet, og 
100 % utnyttelse av innkjøpssystemet. KPI-ene skal understøtte arbeidet med utvikling 
av anskaffelsesvirksomheten i foretaksgruppen og gi oversikt over retning og hastighet. 
 
Pr. 1. tertial 2014 er ca 52 % av volumet gjennom innkjøpssystemet knyttet til avtaler.  
Pr. utgangen av 2013 vises en måloppnåelse på ca 65 % av innkjøp gjennom 
innkjøpssystemet, Clockwork. 
 
Personal   
Bemanningsutvikling 
 Forbruket av månedsverk for januar til april 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på  
12.968 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 220, 
regionen sett under ett. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF representerer ca. 120-150 månedsverk av den 
totale økningen, Nordlandssykehuset HF ca. 40, og resten fordeler seg på de øvrige 
helseforetak. 
 
Andel deltid 
Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 400 i perioden januar til april 2014 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 80 i 
samme periode. 
 
Sykefravær 
Samlet sykefravær har gått ned 0,2 % poeng for mars 2014 sammenlignet med samme 
måned 2013. Nedgangen er i hovedsak knyttet til korttids- og langtidsfraværet og 
økningen er knyttet til mellomlangt fravær. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at fristbrudd og ventetider reduseres, men ber adm. direktør 

om å følge helseforetakene tett opp, til målene er nådd. 
 
 
Bodø, den 20. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 4-2014 
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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 april 2014 er på 71 dager for 
i Helse Nord (75 dager i april 2013, og 76 dager i april 2012).  
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 73 dager mot 77 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. april 2014 er 72 dager.  
 
Median ventetid1 i april 2014 for hele landet er 47dager. Helse Sør-Øst har 44 dager, 
Helse Vest 50 dager, Helse Nord 47 dager og Helse Midt-Norge 49 dager. Median 
ventetid for private er 83 dager. 
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i april 2014 på 51 dager og 
hittil i år på 55 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har 
en gjennomsnittlig ventetid i april på 91 dager og hittil i år på 91 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 74 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 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 54 dager.  
   
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 5 % i april 2014 mot 7 % i april 2013.   
   
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i april 2014. Brudd på vurderingsgarantien for 
barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser viser en andel på 2 %. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i april 2014 lavest andel fristbrudd i foretaksgruppen med 
2 % fristbrudd, mens Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
har andel fristbrudd på 4 %. Nordlandssykehuset HF har andel fristbrudd på 7 %. 
 
Andel kontroller 
Nordlandssykehuset HF har en andel på 29 %, mens Finnmarkssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har henholdsvis 31 % og 33 %. 
Helgelandssykehuset HF har for april 2014 ikke fått rapportert på dette.  
 
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).   
 

1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 
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Somatikk 
Aktiviteten pr. april 2014 viser en økning på 1,2 % sammenlignet med hittil i fjor.  
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,9 %, mens dagopphold poliklinikk har 
en økning på 1,9 %. Heldøgnsopphold har en reduksjon på 0,9 %, mens dagopphold 
viser en reduksjon på 6,5 %.   
 
Økningen i antall opphold sammenlignet med fjoråret er betydelig lavere pr. april 2014 
enn pr. mars 2014, noe som var forventet ettersom påsken var i mars i 2013 og i april i 
2014.  
 
DRG-poengene2 avviker fra plan med -838 poeng (-1,7 %) og endringen fra i fjor er -27 
poeng (-0,1 %).  Dette utgjør henholdsvis 34,2 mill kroner og 1,1 mill kroner3.   
 
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. april 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 5 
% sammenlignet med pr. april i 2013. Den svake tendensen mot ønsket vridning mot 
mer poliklinisk behandling fortsetter. Det er registrert 15 fristbrudd innenfor området i 
april 2014 (6 %).  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan, og 5 
% lavere enn samme periode i fjor. Antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner 
er høyere enn både plan og samme periode i fjor. Vi har hatt ni fristbrudd innenfor 
området i april 2014 (6%). 
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk 
behandling. Antall utskrivelser viser hittil i år både en lavere aktivitet enn plan og 
samme periode i fjor, mens antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner ligger 
noe høyere enn plan og fjoråret. Ventetiden i april er 54 dager, og vi har hatt to 
fristbrudd innenfor området i april 2014. 
 
Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 3,7 mill kroner. Det er 
planlagt et overskudd på 435 mill kroner i 2014, etter økningen som ble vedtatt i 
styresak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1, den 29. april 2014. Pr. april 
2014 er regnskapsresultatet 135,5 mill kroner svakere enn budsjett.   
 
April 2014 viser et underskudd på 0,2 mill kroner, noe som er 45,2 mill kroner under 
budsjett. En vesentlig del av avviket skyldes avsetning til pensjonskostnader (se lenger 
ned i teksten). 
 

2 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler. 
3 Enhetsprisen pr. DRG-poeng er satt til 40.772 kroner for 2014. 
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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 april 2014 et regnskapsresultat på +0,2 mill kroner. Hittil i 
år har helseforetaket et positivt resultat på 3,9 mill kroner, noe som er 1,0 mill kroner 
over budsjett. Helgelandssykehuset HF opprettholder sin prognose likt styringskravet 
på + 10 mill kroner. Sum realisert tiltakseffekt for helseforetaket er på 5,1 mill kroner, 
mens den planlagte tiltakseffekten hittil i år er på 6,5 mill kroner, noe som innebærer en 
gjennomføringsgrad på 78 %. 
 
NLSH har i april 2014 et regnskapsresultat på -2,8 mill kroner. Hittil i år har 
helseforetaket et positivt resultat + 2,7 mill kroner. Helseforetakets styringskrav er i 
styresak 4-2014 Budsjett 2014 – konsolidert (behandlet i styremøte 5. februar 2014) satt 
til balanse. Helseforetaket opplyser at de forventer å kunne vurdere gjennomføringen av 
tiltak i slutten av mai 2014. Prognosen for 2014 er lik styringskrav.  
  
UNN har i april 2014 et regnskapsresultat på -10,4 mill kroner.  Resultatet for april 2014 
skyldes i all hovedsak lavere ISF-inntekter, høyere gjestepasientkostnader og 
varekostnader enn budsjettert. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -47,1 
mill kroner, noe som er 47,1 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 60,5 mill kroner, mens det er 
realisert 15,2 mill kroner. 10 mill kroner av UNNs risikobuffer på 61,2 mill kroner er 
brukt i april 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 april 2014 et regnskapsresultat på -0,7 mill kroner som gir 
et negativt budsjettavvik på -1,9 mill kroner.  Hittil i år har helseforetaket et negativt 
resultat på -5,2 mill kroner, noe som er 10,2 mill kroner under budsjett. Helseforetaket 
har høye kostnader knyttet til pasientreiser og gjestepasienter innen psykiatri og rus. 
Helseforetakets styringskrav for 2014 er et overskudd på 15 mill kroner. Planlagte tiltak 
har ikke gitt den effekten som er budsjettert pr. første tertial, og helseforetaket har 
derfor nedjustert sin prognose til 10 mill kroner i overskudd, noe som er et avvik fra 
styringskravet på 5 mill kroner.  
 
Sykehusapotek Nord HF har pr. april 2014 et regnskapsresultat på – 0,07 mill kroner, 
noe som er 1,1 mill kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. 
Prognosen for 2014 er lik styringskrav.   
 
Helse Nord IKT har i april 2014 et regnskapsresultat på -0,3 mill kroner som gir et 
positivt budsjettavvik på +0,8 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord IKT et 
regnskapsresultat på -2,6 mill kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på 1,7 mill 
kroner. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav.     
 
Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 51,4 mill kroner, noe som er 85,3 
mill kroner under budsjett. Budsjettert overskudd i Helse Nord RHF ble i styresak 51-
2014 økt fra 367 mill kroner til 410 mill kroner. 

5 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

27. mai 2014 - sakspapirer
side 8



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. april 2014 er bokført 100 mill kroner ut over budsjett 
til KLP. Korrigert for økt pensjon har Helse Nord RHF et resultat som er 14,7 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 435 mill kroner.  
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Det er gjennomført investeringer på til sammen 526,5 mill kroner i foretaksgruppen pr. 
april 2014, tilsvarende 22 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2014.  Ubrukte 
rammer ved inngangen av året er om lag 315 mill kroner.   

 
Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn prognosen ved utgangen av april 2014 som 
følge av noe lavere investeringsnivå enn lagt til grunn i prognosen.   
 
Innkjøp 
Som beskrevet i virksomhetsrapport nr. 1-2014 er formålet med KPI-ene innen innkjøp 
å følge opp foretaksgruppens målsetning i Strategiplan for innkjøp 2014-2017 om 100 % 
avtaledekning og avtalelojalitet på omsetning av varer gjennom innkjøpssystemet, og 
100 % utnyttelse av innkjøpssystemet. KPI-ene skal understøtte arbeidet med utvikling 
av anskaffelsesvirksomheten i foretaksgruppen og gi oversikt over retning og hastighet. 
 
Pr. 1.tertial 2014 kan det rapporters på området.  
 
KPI1: Måler den til en hver tid gjeldende avtaledekning på kjøp registrert i CWL: 

Målsetting for indikatoren er 100 % avtaledekning. Formål med indikatoren er å vise 
verdi på genererte innkjøpsordrer med avtaler vs. genererte innkjøpsordrer uten avtale. 
 
Fordi KPI1 måler kjøp gjort i CWL på ordrelinjer som er på avtale vs. det som ikke er på 
avtale, vil indikatoren vise avtalelojaliteten. En forutsetning for dette er at det ikke 
gjøres bestillinger direkte i regnskapssystemet. Pr. 1. tertial 2014 er ca 52 % av volumet 
gjennom innkjøpssystemet knyttet til avtaler.  
 
  

Omsetning av varer med avtaledekning via 
CWL  

X 100 = 

Andel omsetning av varer med 
avtaledekning gjennom CWL i forhold til 
omsetning utenom avtale Totalt omsetning av varer via CWL 
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KPI2: Måler omsetning i CWL i forhold til antatt potensial for varer som bør gå igjennom 
innkjøpssystemet. Antatt potensial er ca 2,7 mrd kroner/år, delmål for 2014 er inntil 1 
mrd kroner: 

 Omsetning av varer via CWL X 100 = Andel omsetning av varer via CWL i 
forhold til total omsetning av varer Total omsetning av varer via CWL  

+ registrert i Agresso 
 
Indikatoren viser prosentvis andel av innkjøp som fremkommer i regnskapet hvor 
bilagstype viser kilde fra Clockwork. Målsetting på 100 % ekskl. arter for medikamenter.  
Pr. utgangen av 2013 viser måloppnåelsen ca 65 %. 
 
Indikatorene vil samlet gi et bilde av den totale innkjøpsvirksomheten. Når 
innkjøpssystemet fullt ut er tatt i bruk, vil disse bli erstattet av én måleindikator for 
avtaledekning. Hypotesen er at bedre styring av innkjøpsarbeidet kan gi 
kostnadsreduksjoner på 50 mill kroner pr. år. 
 
Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie  
Forbruket av månedsverk for januar til april 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på  
12.968 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 220, 
regionen sett under ett. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene. UNN 
representerer ca. 120-150 månedsverk av den totale økningen, Nordlandssykehuset ca. 
40 og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. 
 
Lønnskostnader 
Kostnader knyttet til innleie er 2,4 mill kroner høyere enn budsjettert for april 2014, 
hittil i år er kostnadene 13,4 mill kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med 
samme periode 2013 er kostnadene knyttet til innleie 13,5 mill kroner høyere. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 3,4 mill kroner høyere enn budsjett for 
april 2014, hittil i år 124,7 mill kroner høyere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i år pr. april 2013 er lønnskostnadene 259 mill kroner høyere, 
hvorav fast lønn har økt med 5 %, og variabellønn har økt med 6 %. Pensjonskostnadene 
inkl arbeidsgiveravgift er 29 % høyere enn for samme periode i 2013. Offentlige tilskudd 
og refusjoner er 5 % høyere i 2014 for perioden januar-april sammenlignet med 2013. 
Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 61 % av totale kostnader. 
  
Andel deltid, fast ansatte 
Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 400 i perioden januar til april 2014 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 80 i 
samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,2 % poeng sammenlignet 
med januar 2014, men fortsatt 0,4 % poeng høyere enn januar 2013.  
 
Gjennomsnittlig stillingsandel for fastansatte har økt med 8 % i forhold til januar 2013.  
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Sykefravær  
Samlet sykefravær har gått ned 0,2 % poeng for mars 2014 sammenlignet med samme 
måned 2013. Nedgangen er i hovedsak knyttet til korttids- og langtidsfraværet og 
økningen er knyttet til mellomlangt fravær. 
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DEL II 
 
Kvalitet 
Ventetider 
 

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

Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median

Somatikk 66 41 112 61
VOP 43 36 47 34
BUP 34 26 30 30
RUS 63 59 39 36
Ubestemt 13 13 349 32
Total 64 41 109 57
Somatikk 81 53 115 64
VOP 50 41 81 50
BUP 54 50 66 42
RUS 39 36 40 34
Ubestemt 69 77 462 63
Total 79 51 114 63
Somatikk 65 43 102 56
VOP 66 45 73 50
BUP 51 51 45 37
RUS 75 65 53 48
Ubestemt 24 29 52 32
Total 65 44 100 55
Somatikk 63 44 89 44
VOP 54 37 68 40
BUP 32 29 32 22
RUS 157 25 102 53
Ubestemt 40 49 15 21
Total 62 43 88 44
VOP 42 42 47 30
BUP 20 20 . .
RUS 54 42 127 77
Total 44 36 87 42
Somatikk 72 47 108 58
VOP 52 40 70 44
BUP 46 43 52 36
RUS 58 40 69 41
Ubestemt 52 43 295 46
Total 71 47 106 57

Helseforetak Sektor

Ventetid ordinært 
avviklede

Ventetid fortsatt 
ventende

Privat Nord HF

Total

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Finnmarksykehuset HF

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

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

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

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 13 2 %
VOP 1 2 %
BUP 0 0 %
RUS 1 14 %
Ubestemt 0
Total 15 2 %
Somatikk 70 4 %
VOP 11 15 %
BUP 6 10 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 87 4 %
Somatikk 102 7 %
VOP 2 5 %
BUP 3 9 %
RUS 1 9 %
Ubestemt 1 100 %
Total 109 7 %
Somatikk 34 4 %
VOP 1 2 %
BUP 0 0 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0
Total 35 4 %
Somatikk 0
VOP 0 0 %
BUP 0 0 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0
Total 0 0 %
Somatikk 219 5 %
VOP 15 6 %
BUP 9 6 %
RUS 2 3 %
Ubestemt 1 13 %
Total 246 5 %

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 april 2013 – april 2014. Kilde: Norsk pasientregister. 
 

 
Figur 7 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp4. April 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister 
 

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

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

overskredet 
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apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr

Somatikk

VOP

BUP

RUS

649             15              2 % 1 615        30             2 %
1 959          87              4 % 4 433        87             2 %
1 492          109           7 % 3 675        183           5 %

858             35              4 % 1 652        43             3 %
21                -            0 % 58             9                16 %

Helse Nord 4 979       246         5 % 9 773      352        4 %
Privat Nord HF

Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-

Andel 
fr istbrudd 
ventende

Antall 
fristbrudd 
avviklede

Andel 
fr istbrudd 
avviklede

Antall 
ventende 
med frist

Antall 
fristbrudd 
ventende

Antall 
avviklede 
med frist

Helseforetak

1 69 1 %

4 118 3 %

0 78 0 %

1 59 2 %
Helse Nord 6 324 2 %

Nordlandssykehuset HF

Helseforetak Antall
brudd

Antall
vurdert

Andel
brudd

Helgelandssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Figur 9 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til april 2014. Kilde: Norsk pasientregister.  
 
 

 
Figur 10 Andel fristbrudd Finnmarkssykehuset HF perioden januar 2013 – april 2014. Kilde: ØBAK per 4-
2014 
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Figur 11 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til april 2014. Kilde: Norsk pasientregister   
 
Andel kontroller 

  Figur 12 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK per 4-2014. 
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NLSH HF Total

HLSH HF Total

Helse Nord  Total

Lineær (Helse Nord  Total)

Andel kontroller 2012 2013 2014
Nordlandssykehuset HF - - 29 %
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 33 % 33 % 33 %
Finnmarkssykehuset HF 35 % 31 % 31 %
Helgelandssykehuset HF Ikke rapportert innen frist
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Aktivitet 
Somatikk  

 
Figur 13 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. april 2014 sammenlignet med samme periode 2013 og endring. 
Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
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Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige  

Figur 14 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk april 2014, plan 
og samme periode i fjor 
 

 
Figur 15 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. april 2014, 
plan og samme periode i fjor 
  

|

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2014 Plan 2014 Avvik 

Resultat 
2013 Endring %

Antall utskrivninger PHV 498 488 10 559 -11 %
Antall liggedøgn PHV 8 123 7 834 289 9 480 -14 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 10 642 8 820 1 822 12 889 -17 %
Antall utskrivninger PHBU 36 36 0 45 -20 %
Antall liggedøgn  PHBU 894 651 243 998 -10 %
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 5 349 5 714 -365 6 698 -20 %
Antall utskrivninger Rusomsorg 85 93 -8 86 -1 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 2 678 2 541 137 2 488 8 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 979 963 16 1 227 -20 %

April

|

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2014 Plan 2014 Avvik 

Resultat  
2013 Endring %

Årsplan 
2014

Antall utskrivninger PHV 2 016 2 075 -59 2 116 -5 % 5 969
Antall liggedøgn PHV 35 007 32 961 2 046 36 848 -5 % 95 351
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 46 114 46 747 -633 43 924 5 % 116 742
Antall utskrivninger PHBU 140 156 -16 148 -5 % 442
Antall liggedøgn  PHBU 3 733 3 198 535 3 665 2 % 8 305
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 26 988 26 386 602 25 160 7 % 68 046
Antall utskrivninger Rusomsorg 326 362 -36 330 -1 % 1 009
Antall liggedøgn Rusomsorg 10 292 10 246 46 10 279 0 % 30 515
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 3 912 4 414 -502 4 612 -15 % 13 640

Akkumulert per April
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Økonomi 
 Resultat 
 

 
 Figur 16 Regnskap, budsjett og avvik i april 2014 og hittil i år og budsjett 2014. Kilde: ØBAK april 2014. 
 

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

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

april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 0,2 0,6 -0,4 3,9 2,9 1,0 -3,9 10,0
Nordlandssykehuset HF -2,8 0,0 -2,8 2,7 0,0 2,7 -17,9 0,0
UNN HF -10,4 0,0 -10,4 -47,2 0,0 -47,2 9,2 0,0
Helse Finnmark HF -0,7 1,2 -1,9 -5,2 5,0 -10,2 -7,3 15,0
Sykehusapotek Nord HF 0,5 -0,2 0,7 -0,1 -1,2 1,1 -0,9 0,0
Helse Nord IKT -0,3 -1,1 0,8 -2,6 -4,2 1,7 -3,6 0,0
Helse Nord RHF 13,3 44,4 -31,1 51,4 136,7 -85,3 135,4 410,0
SUM Helse Nord -0,2 45,0 -45,2 3,0 139,2 -136,2 111,0 435,0

Foretak
DRG-poeng hittil 
i 2013

DRG-poeng hittil i 
2014 Plan hiå Årsplan 2014

Avvik fra 
plan hiå % avvik hiå 

Endring hiå-
hif

% endring 
fra hif

Helgeland 6 289                        6 363                           6 310               18 460                     53                   0,8 % 74 1 %
NLSH 13 294                     13 706                         13 993             39 531                     -287               -2,1 % 412 3 %
UNN 22 477                     21 639                         22 356             64 546                     -717               -3,2 % -838 -4 %
Finnmark 5 092                        5 405                           5 284               15 357                     121                 2,3 % 313 6 %
RHF 117                           129                              137                  377                           -8                    -5,8 % 12 9 %
Sum 47 269                     47 242                         48 080             138 271                   -838               -1,7 % -27                 -0,1 %
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Figur 17 Resultat og budsjettavvik for april 2014, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. april 2013. Kilde: ØBAK april 2014 

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

Endring i 
%

Basisramme 950 780 969 133 -18 353 -2 % 3 688 047 3 686 954 1 093 0 % -19 557 -1 %
Kvalitetsbasert finansiering 5 475 5 475 0 0 % 21 350 21 350 0 0 % 21 350
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 175 571 180 031 -4 460 -2 % 729 389 740 543 -11 154 -2 % 200 890 38 %
ISF kommunal medfinansiering 44 431 43 653 778 2 % 175 068 178 922 -3 855 -2 % 4 053 2 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 220 002 223 683 -3 682 -2 % 904 457 919 466 -15 008 -2 % 204 944 29 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 12 511 14 088 -1 577 -11 % 58 643 60 714 -2 071 -3 % 12 340 27 %
Gjestepasienter -7 291 4 550 -11 841 -260 % 18 582 16 136 2 446 15 % -2 453 -12 %
Polikliniske inntekter 28 805 28 734 71 0 % 123 695 113 759 9 937 9 % 9 101 8 %
Utskrivningsklare pasienter 3 357 1 545 1 812 117 % 12 722 6 180 6 542 106 % 7 852 161 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 068 4 306 -238 -6 % 17 431 17 373 58 0 % -5 499 -24 %
Andre øremerkede tilskudd 33 445 41 672 -8 226 -20 % 116 767 94 622 22 145 23 % 40 378 53 %
Andre driftsinntekter 52 494 69 456 -16 962 -24 % 230 324 246 131 -15 807 -6 % 5 077 2 %
Sum driftsinntek ter 1 303 645 1 362 642 -58 997 -4 % 5 192 019 5 182 684 9 334 0 % 273 534 5,6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 81 491 76 766 4 725 6 % 313 773 293 113 20 659 7 % 31 244 11 %
Kjøp av private helsetjenester 53 507 57 826 -4 319 -7 % 238 199 238 030 169 0 % 14 778 7 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 114 671 116 253 -1 582 -1 % 483 022 456 150 26 872 6 % 32 385 7 %
Innleid arbeidskraft 11 359 8 914 2 445 27 % 38 637 25 170 13 467 54 % 13 589 54 %
Fast lønn 618 657 644 345 -25 688 -4 % 2 353 524 2 364 286 -10 762 0 % 108 079 5 %
Overtid og ekstrahjelp 41 015 24 610 16 405 67 % 157 400 92 754 64 646 70 % 8 940 6 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 149 609 126 045 23 564 19 % 598 499 499 940 98 560 20 % 133 175 29 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -41 367 -29 276 -12 091 41 % -151 398 -118 033 -33 365 28 % -6 713 5 %
Annen lønn 50 390 51 572 -1 182 -2 % 194 987 202 737 -7 750 -4 % 2 384 1 %
Avskrivninger 49 665 51 742 -2 077 -4 % 199 028 203 085 -4 057 -2 % -223 0 %
Nedskrivninger 786 786 0 0 % 786 786 0 0 % 786 0 %
Andre driftskostnader 180 512 192 422 -11 910 -6 % 786 248 802 665 -16 417 -2 % 48 058 7 %
Sum driftskostnader 1 310 296 1 322 006 -11 710 -1 % 5 212 705 5 060 684 152 021 3 % 386 483 8,0 %
Driftsresultat -6 651 40 636 -47 287 -116 % -20 686 122 000 -142 686 -117 % -112 949 -122 %
Finansinntekter 8 913 6 075 2 838 47 % 33 128 24 301 8 827 36 % 9 622 41 %
Finanskostnader 2 078 1 774 303 17 % 8 720 7 105 1 616 23 % 4 167 92 %
Finansresultat 6 836 4 301 2 535 59 % 24 408 17 196 7 212 42 % 5 454 29 %
Ordinært resultat 185 44 937 -44 752 -100 % 3 722 139 196 -135 474 -97 % -107 495 -97 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
(Års)resultat 185 44 937 -44 752 -100 % 3 722 139 196 -135 474 -97 % -107 495 -97 %
Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S 25 000 0 25 000 0 % 100 000 0 100 000 0 % 100 000 0 %
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 25 185 44 937 -19 752 -44 % 103 722 139 196 -35 474 -25 % -7 495 -7 %

April Akkumulert per April Akkumulert per April
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Investeringer 

 
Figur 18 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 4-2014.  
 
Likviditet 

 
Figur 19 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 4-2014 
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Innkjøp 

 
Figur 17 Avtaledekning på omsetning i innkjøpssystemet Clockwork for perioden januar 2013 – april 2014. 
Kilde: Clockwork.  
 

 
Figur 18 Andel bruk av Clockwork for perioden januar 2013 – april 2014. Kilde: Clockwork 
 

36,99
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KPI 1. Avtaledekning i % av omsetning i 
Clockwork

KPI 2, kostnadsart varer
Periode Foretak Agresso Clockwork Clockwork % andel vs total

2013 T1
Helse Nord, 
HFène som 
bruker CWL

kr 321 793 055 kr 191 415 096 37,30 %
Agresso+Clockwork
=total, % viser 
Clockwork/total

2013 T2
Helse Nord, 
HFène som 
bruker CWL

kr 361 441 186 kr 175 076 628 32,63 %
Agresso+Clockwork
=total, % viser 
Clockwork/total

2013 T3
Helse Nord, 
HFène som 
bruker CWL

kr 395 510 306 kr 183 495 839 31,69 %
Agresso+Clockwork
=total, % viser 
Clockwork/total

2014 T1
Helse Nord, 
HFène som 
bruker CWL

kr 393 602 597 kr 218 139 306 35,66 %
Agresso+Clockwork
=total, % viser 
Clockwork/total
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Figur 19 Trend i andel bruk av Clockwork for perioden januar 2013 – april 2014. Kilde: Clockwork  
 

  
Figur 20 % vis trend, 2007-2014T1 oppnåelse av bølge 25 mål (333 mnok pr tertial) snitt Helse Nord. Kilde: 
Clockwork  

5  Prosjektet utvider bruken av innkjøpssystemet ClockWork. 
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Personal  

 
 Figur 20 Sykefravær mars 2014 
 

 
Figur 21 Endring i sykefravær mars 2014 vs mars 2013. 
 

2014
ORG2ORGENHET_ID_NM Korttid Mellomtid Langtid Sum
FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 3,1 % 2,1 % 3,5 % 8,7 %

HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 2,4 % 1,6 % 4,2 % 8,1 %

HELSE NORD IKT(HNIKT) 1,9 % 0,2 % 1,6 % 3,7 %

HELSE NORD RHF(01) 1,3 % 1,0 % 0,4 % 2,7 %

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 2,8 % 1,4 % 4,1 % 8,3 %

SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 1,0 % 2,1 % 5,6 % 8,7 %

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) 2,8 % 1,9 % 4,2 % 8,9 %

Foretaksgruppen Helse Nord 2,8 % 1,7 % 4,0 % 8,5 %

Endring
ORG2ORGENHET_ID_NM Korttid Mellomtid Langtid Sum
FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 0,6 % 0,0 % -1,5 % -0,9 %

HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 0,6 % 0,3 % 0,4 % 1,2 %

HELSE NORD IKT(HNIKT) 1,2 % -0,1 % 0,7 % 1,8 %

HELSE NORD RHF(01) 1,0 % 0,7 % -0,9 % 0,7 %

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) -0,4 % 0,6 % -0,8 % -0,6 %

SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) -3,7 % 3,7 % 1,4 % 1,4 %

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) -1,6 % 1,5 % -0,1 % -0,2 %

Foretaksgruppen Helse Nord -0,7 % 0,9 % -0,4 % -0,2 %
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-43/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 20.5.2014 
 

Styresak 67-2014/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, 
den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 27. 
november 2013, jf. styresak 133-2013/3. 
 
Sammendrag 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på 
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, 
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i 
gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak 
må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. 
direktør til styret. 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

MTU i Alta – utredning, 
oppfølging av styresak 
72-2013 
 
 

o ref. styresak 72-2013, vedtakets punkt 10: 
Styret ber videre om å bli orientert om 
planlagt bruk av 20 mill kroner som er 
avsatt til medisinskteknisk utstyr i Alta, så 
snart dette er utredet. 

 

18JUN2014 Denne orienteringen implementeres i 
styresak om 
spesialisthelsetjenestetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark som behandles i 
samme styremøte som rullering av 
investeringsplanen. 
 

Regionalt 
lederutviklingsprogram 

o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av 
styrets vedtak, tilbakemelding: Det legges 
fram en orienteringssak i styremøte i juni 
2013. Her vil det fremgå plan for 
involvering av helseforetakene. 
Ferdigstillelse av regionalt 
lederutviklingsprogram våren 2014. 

 

18JUN2014 Programmet blir ikke ferdig før 
sommeren.  
 
Det vil bli lagt frem en orienteringssak 
med informasjon om status i arbeidet og 
bakgrunn for forsinkelse. 

Strategiplan for innkjøp i 
Helse Nord 2014-2017, 
oppfølging av styresak 
19-2014 

o ref. styresak 19-2014, vedtak: Styret i Helse 
Nord RHF tar informasjonen om 
innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017 til 
orientering. Styret avventer 
helseforetakenes styrebehandling av 
innkjøpsstrategien, før den behandles av 
styret i Helse Nord RHF. 

 

18JUN2014 Fremlegg av styresaken forutsetter at alle 
helseforetak har gitt tilbakemelding om 
styrebehandling. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø – 
omstillingsprogram, 
oppfølging av styresak 
74-2013 

o ref. styresak 74-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
orienteringssak om omstillingsprogrammet 
til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
når denne foreligger. 

 

27AUG2014 Forutsatt at Universitetssykehuset Nord-
Norge HF holder fremdriftsplanen, vil 
denne saken fremmes som planlagt i 
august 2014.  
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Helse Nord IKT – 
evaluering, oppfølging av 
styresak 94-2005 

o ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning: 
Våren 2007 fremlegges en evaluering.  

o ref. styremøte 19NOV2008 – muntlig 
orientering AD: Saken utsettes til 
2009/2010. 

o ref. styresak 105-2009/3 og styrets 
behandling av oversikten i styremøte 
18NOV2009 – etter plattformprosjektet 

o ref. styresak om oppfølging av styrets 
vedtak i NOV2012: Saken må ev. fremmes 2. 
kvartal 2013, avhengig av konsulenthusets 
fremdriftsplan. 

o Styresak er planlagt 2. kvartal 2014, jf. 
styresak 133-2013/3. 

 

over sommeren 
2014 
 

Går som planlagt. 

Oppfølging av IR-rapport 
06/2014 
Dokumentstyring i Helse 
Nord RHF, 
internrevisjonens 
anbefalinger, jf. styresak 
53-2014 
 

o ref. styresak 53-2014, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge fram en 
orientering om oppfølgingen av 
internrevisjonens anbefalinger innen 
utgangen av september 2014. 

24SEP2014 Styresaken går som planlagt.  
 
Alle anbefalinger følges opp.  
Plan for gjennomføring følges. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø – 
etablering av permanent 
parkeringshus, 
vurdering, oppfølging av 
styresak 60-2013 

o ref. styresak 60-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør om å orientere 
styret om resultat av vurderingen om 
etablering av permanent parkeringshus i 
Breivika.  

o 4. kvartal 2014, jf. styresak 133-2013/3 
 
 
 

4. kvartal 2014 Forutsatt at Universitetssykehuset Nord-
Norge HF holder fremdriftsplanen, vil 
denne saken fremmes som planlagt 4. 
kvartal 2014. 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 29



Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
06/2013: Henvisninger 
og ventelister i Helse 
Nord – HF-enes 
handlingsplaner, jf. 
styresak 116-2013 

o ref. styresak 116-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge fram til 
orientering helseforetakenes 
styrebehandlede handlingsplaner innen 
utgangen av mars 2014. 

o ref. styresak 41-2014/2 Orienteringssaker, 
4. strekpunkt: Informasjon fra AD om 
utsettelse til høsten 2014 på grunn av 
manglende styrebehandling i 
helseforetakene.  

 

høsten 2014 Ingen spesielle anmerkninger. 

Pasientreiser – lange 
transportveier, klager til 
fylkeslegene, oppfølging i 
forbindelse med 
behandling av styresak 
128-2013 

o ref. styresak 128-2013 – 
oppfølgingspunkter: 
• Styresak om utviklingen i antall 

klagesaker. Hva slags klagesaker? 
• Foreta en brukerundersøkelse på 

pasienttransport? 
• I denne saken skal også status for 

opplæringen av rekvirenter redegjøres 
for. 

 

høsten 2014 Går som planlagt 

Ferieplanlegging i Helse 
Nord – styrket samarbeid 
mellom HF-ene for 
ferieperioden 2015 og 
senere år, oppfølging av 
styresak 130-2013 

o ref. styresak 130-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber om å få lagt frem en styresak 
høsten 2014 som beskriver fremtidige 
muligheter for et styrket samarbeid mellom 
helseforetakene for ferieperioden 2015 og 
senere år. 

 

høsten 2014 Det er etablert et samarbeid mellom 
lederne for rehabiliteringsavdelingene i 
HF-ene, bl.a. for å avklare samarbeid i 
ferier.  
 
Det samme gjelder sommerstenging av 
fødestuer/avdelinger ved 
Helgelandssykehuset og 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik.  
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Saken planlegges lagt frem i styremøtet i 
oktober 2014. 
 

Private sykehustjenester 
vs. egne tjenester innen 
TSB, analyse for 
budsjettåret 2013, 
oppfølging av styresak 
12-2013 

o ref. styresak 12-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
ny analyse for budsjettåret 2013, da også 
med en vurdering av behandlingskvalitet og 
resultatoppnåelse. 

o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av 
styrets vedtak:  

o For å kunne si noe om kvaliteten for 
budsjettåret 2013, vil disse dataene trolig 
ikke kunne gi fullgode svar, men kan 
forhåpentligvis vise trender og forskjeller, 
hvis man har registrert i minst seks 
måneder. dvs. styresaken kan først legges 
frem i april/mai 2014. 

 

29OKT2014 Forutsatt at Samdatarapporten kommer 
som i fjor i august 2014, vil styresaken 
kunne fremmes i oktober 2014.  
 
Det avholdes planleggingsmøte i juni 
2014. 

Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og 
Tromsø, kontrakter og 
kostnadsestimater, 
oppfølging av styresak 
49-2014 

o ref. styresak 49-2014, vedtakets punkt 5: 
Styret ber adm. direktør videre om å legge 
fram en endelig vurdering rundt behovet 
for sikkerhetsløsninger og 
gjenopprettingssenter (DSDRT) i Bodø i 
styremøte i oktober 2014. 

 

29OKT2014 Går som planlagt 

FIKS-program – 
realisering av 
resultatmål og effektmål, 
oppfølging av styresak 
127-2013 
 

o ref. styresak 127-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør legge frem en plan 
for realisering av resultat og effektmål 
innen 30. oktober 2014. 

29OKT2014 Går som planlagt 
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Nordlandssykehuset 
Bodø – bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig 
gjennomføring – 
oppfølging av styresak 
141-2014 

o ref. styresak 141-2013, vedtakets punkt 5: 
Styret ber om at styrebehandlet plan for 
endelig gjennomføring legges frem, når 
detaljprosjektering er ferdigstilt. Før saken 
fremmes for styret i Helse Nord RHF, må 
styret i Nordlandssykehuset HF 
styrebehandle følgende: 
o Økonomien i helseforetaket 

(bærekraftsanalysen) for å vise at 
helseforetaket er i stand til å håndtere 
de økte kostnader som følger av hele 
byggeprosjektet i perioden frem til 
2020. 

o Analysene må risikovurderes i forhold 
til endringer i premissene som: 
avskrivninger, renter, 
aktivitetsavhengige inntekter og 
omstillingstakt. 

o Tiltaksplan for å løse 
omstillingsutfordringen og mulige 
konsekvenser av endringer i 
forutsetningene. 

o Buffere og reserver i 
investeringsrammene. 

 

29OKT2014 Går som planlagt 

Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og 
Tromsø, fullverdig 
gjenopprettingssenter i 
Bodø, oppfølging av 
styresak 143-2013 
 

o ref. styresak 143-2013, vedtakets punkt 4: 
Adm. direktør bes legge frem plan for 
fullverdig gjenopprettingssenter med lese- 
og skrivefunksjonalitet for data lokalisert i 
Bodø. 

29OKT2014 ref. styresak 49-2014: Styrets vedtak i 
punkt 4 i styresak 143-2013 gjelder DSDRT 
og er aktuelt i tilfelle langvarig bortfall av 
DS1 og DS2, for eksempel ved brann eller 
sabotasje i begge sentre. Det er vurdert to 
alternativer, ett av dem i tilknytting til ny 
fløy for kliniske kontorer i Bodø. 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 32



Behandling av denne saken er utsatt til 
oktober 2014. Det foreslås derfor at styrets 
vedtak i punkt 4 i styresak 143-2013 
behandles samtidig. 
 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-
fløy – prognose for 
kostnadsnivået, 
oppfølging av styresak 
59-2013 

o ref. styresak 59-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret i Helse Nord RHF ber om at det 
legges frem en prognose for kostnadsnivået, 
når det foreligger forpliktende tilbud på de 
første delentreprisene. 

o ref. styresak 74-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret viser til styresak 59-2013 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
A-fløy – bærekraftanalyse og 
omstillingsprogram, oppfølging av styresak 
70-2012, vedtakets punkt 3 og ber adm. 
direktør om å legge frem en prognose for 
kostnadsnivået, når det foreligger 
forpliktende tilbud på de første 
delentreprisene. 

o Styresaken vil komme sannsynligvis våren 
2014, jf. styresak 133-2013/3 

 

slutten av 2014 På grunn av endret utbyggingsstrategi, jf. 
styresak 64-2014 vil prognosen for 
kostnadsnivået først foreligge i slutten av 
2014.  

Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse 
Nord – konsekvenser av 
seleksjonskriterier m. m., 
oppfølging av styresak 7-
2012og 122-2012 

o ref. styresak 7-2012 Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 31-2011, vedtakets punkt 4: Styret 
ber adm. direktør fremlegge en styresak 
som beskriver konsekvenser av de innførte 
seleksjonskriteriene på pasientstrømmene 
og om mulig på behandlingskvaliteten i 
regionen innen to år. 

o ref. styresak 122-2012, vedtakets punkt 2: 

mot slutten av 2014 Fagavdelingen vil sende ut et brev til 
helseforetakene for å minne om at de må 
utføre ROS-analyse av egen virksomhet.  
Det vil bli utarbeidet en mal for å sikre lik 
rapportering innen utgangen av året.  
 
Fagavdelingen tar sikte på å levere en 
samlet tilbakemelding etter gjennomgang 
i fagråd for gynekologi. Styresak våren 
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Styret ber adm. direktør om å gjennomføre 
en analyse av seleksjonskriteriene for å se 
nærmere på deres effekt på kvaliteten i 
fødselsomsorgen. Analysen bes lagt frem for 
styret, etter at seleksjonskriteriene er 
implementert. 

o ref. styresak 47-2013 Organisering av 
intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i 
Helse Nord: Styremedlem Sandberg stilte 
følgende spørsmål: Ønsker en egen styresak 
om fødselsomsorg – med fokus på omsorg. 
Hvilket tilbud gis til kvinnene og deres 
familier i forhold til fødselsomsorg?  

o Før sommeren 2014, jf. styresak 133-
2013/3. 

 

2015. 
 
Status pasientstrømmer: Fagrådet har 
startet arbeidet, og planlegger å 
samarbeide med SKDE for å kvalitetssikre 
best mulige data. 
 
Arbeidet er iverksatt og rutiner er 
utarbeidet. Saken skal behandles i 
fagsjefmøtet, og nye rutiner planlegges 
iverksatt fra 1. september 2014.  
 

Anskaffelse private 
spesialiserte 
rehabiliteringstjenester, 
orientering om 
anskaffelsen - oppfølging 
av styresak 144-2013 
 

o ref. styresak 144-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
orientering om resultatet av anskaffelsen 
etter at anskaffelsen er gjennomført. 

etter at prosjektet 
er avsluttet 
01NOV2014 

Går som planlagt. 
 
Dato for sak til styret vil muligens 
justeres. Tilbud ble levert forrige uke. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, 
PET-senter – 
forprosjektrapport, 
oppfølging av styresak 
18-2014 

o ref. styresak 18-2014, vedtakets punkt 5: 
Styret ber om at forprosjektrapport legges 
frem som sak ved årsskiftet 2014/15 med 
sikte på realisering av prosjektet innen 
2017. Saken skal inneholde en oppdatert 
gjennomførings- og finansieringsplan for 
prosjektet. Før forprosjektrapport legges 
frem for styret i Helse Nord RHF, skal det 
gjennomføres en oppdatering av løsninger 

årsskiftet 
2014/2015 

Arbeidet med forprosjektet pågår og vil 
være ferdig ved årsskiftet i tråd med 
styrets bestilling.  
 
Styrebehandling planlegges februar 2015.  
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og forslag til mulige kostnadsreduksjoner 
og med endelig kostnadsoverslag for P50 og 
P85 inkludert prisstigning og 
byggelånsrenter, samt oppdatert 
bærekraftsanalyse for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, der 
det er vist hvordan 
omstillingsutfordringene for helseforetaket 
er løst. 

 
Hammerfest sykehus, 
totalrenovering eller 
nybygg, oppfølging av 
styresak 69-2011  

o ref. styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. 
rullering av investeringsplanen, vedtakets 
punkt 8: Styret er inneforstått med at 
Hammerfest sykehus må totalrenoveres 
eller bygges nytt i et 15 års perspektiv. 
Styret ber derfor om en utredning innen 
2015 som danner grunnlag for en slik 
avgjørelse. 

o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: Utredningen må 
fremskyndes, jf. AD’s muntlig orientering 
under behandling av saken. 

o ref. styresak om oppfølging av styrets 
vedtak i NOV2012: Alternativ 
fremdriftsplan må bli en del av rulleringen 
av nåværende plan i JUN2013. 

 

innen 2015 Fremdriftsplan avklares i forhold til 
langsiktig plan. 

Implementering av 
nasjonale kvalitetskrav 
til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – risiko- og 
sårbarhetsanalyse av 

o ref. styresak 121-2012, vedtakets punkt 3: 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør 
legge frem en risiko- og sårbarhetsanalyse 
for fødetilbudet i Helse Nord innen 
utgangen av 2014. Denne skal danne 

i begynnelsen av 
2015 

Saken vil bli fulgt opp gjennom ROS-
analysene som helseforetakene gjør. 
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fødetilbudet i HN, 
oppfølging av styresak 
121-2012 

grunnlaget for evaluering av den framtidige 
tjenesten. 

o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: ROS-analyse må avventes til 
tidligst høsten 2014 for å kunne si noe 
sikkert om reell risiko for å lykkes med 
implementering av kvalitetskrav.  

o ROS-analyse skal gis i oppdrag i HFene 
innen utgangen av 2014.  

o Deretter skal det lages en ROS-analyse for 
helse regionen samlet i begynnelsen av 
2015. 
 

Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
01/2013: Revisjon av 
tverrgående prosesser 
mellom helseforetak som 
har pasientreisekontor 
og Pasientreiser ANS – 
status i arbeidet med 
tiltaksplanen, jf. styresak 
37-2014 
 

o ref. styresak 37-2014, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør påse at rapportens 
anbefalinger fortsatt følges opp i nært 
samarbeid med de berørte helseforetakene 
i regionen, de andre regionale 
helseforetakene og Pasientreiser ANS, og 
kommer tilbake til styret med informasjon 
om status i arbeidet med tiltaksplanen 
våren 2015. 

våren 2015 Går som planlagt. 

Etikk- og verdiarbeid i 
foretaksgruppen, 
oppfølging av styresak 8-
2012 

o ref. styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – 
resultat av prosjektet, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør om å gjennomføre 
en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i 
organisasjonen som helhet i 2015. 

 
 
 

i 2015 Går som planlagt. 
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Prosjekt lærlinger i Helse 
Nord – sluttrapport, 
oppfølging av styresak 
153-2012 

o ref. styresak 153-2012 Organisering av 
lærlinger i Helse Nord, vedtakets punkt 3: 
Styret i Helse Nord RHF ber om at det 
utarbeides en sluttrapport som legges frem 
for styret, når prosjektet er gjennomført, 
forslagsvis i slutten av 2015. 

 

i slutten av 2015 Går som planlagt. 
  

Seniorpolitikk i Helse 
Nord – evaluering, 
oppfølging av styresak 
34-2014 

o ref. styresak 34-2014, vedtakets punkt 5: 
Styret ber om at det gjennomføres en 
evaluering av den nye seniorpolitikken 
innen utgangen av 2017 for å se om 
målsettingene i planen er oppnådd. 

o ref. styremøte 27MAR2014, oppfølging: 
Evalueringen må svare på, om tiltakene har 
noen effekt. 

 

høsten 2017 Går som planlagt. 
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Styresaker – ikke 
datofestet 

Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Bilambulansetjenesten – 
evaluering 

o ref. styresak 52-2009 Kartlegging av 
bilambulansetjenesten perioden 2004-
2008, vedtakets punkt 1: … Rapporten skal 
inngå som et av grunnlagene i en 
kommende evaluering. … 

o ref. styresak 105-2009/3 og styrets 
behandling av oversikten i styremøte 
18NOV2009 

o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: Saken settes på sakslisten 
igjen, når rådgiver Trond Elsbak er tilbake 
fra permisjon (jf. AD’s muntlig orientering 
under behandling av saken) 

 

utsatt på ubestemt 
tid 

Denne er det ikke mulig å svare ut så 
lenge vi ikke har et eget journalsystem for 
ambulansene. Det er fortsatt ikke innført, 
og det er uvisst, når det kan bli. Denne 
saken er utsatt på ubestemt tid. 

AMK-strukturen i Helse 
Nord, utredning to 
sentraler, oppfølging av 
styresak 48-2014 

o ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4:  
o 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 

 
 
 

ikke tidfestet Ingen ny informasjon. 
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Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og 
Tromsø, kontrakter og 
kostnadsestimater, 
oppfølging av styresak 
49-2014 
 

o ref. styresak 49-2014, vedtakets punkt 4: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
orientering, når kontrakter er inngått og 
endelige kostnadsestimater foreligger. 

ikke tidfestet Ingen ny informasjon. 
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