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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    E. Bang m. fl., 75 51 29 00  Bodø, 22.10.2014 
 

Styresak 114-2014 Tertialrapport nr. 2-2014 
Saksdokumenter var ettersendt. 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2014 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøte, den 2.oktober 
2014 behandlet økonomi- og aktivitetsdata for andre tertial 2014, jf. styresak 103-2014 
Virksomhetsrapport nr. 8-2014. 
 
Denne rapporten vektlegger i all hovedsak kvalitets- og pasientsikkerhetsdata.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse 
Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Bakgrunn/fakta 
Her presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 2-2014. 
 
Risikostyring og internkontroll 
Helseforetakene gjennomfører ledelsens gjennomgang og begynner å få metodikken 
risikostyring inn som en del av virksomhetsstyringen.   
  
Ventetider og fristbrudd 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial for hele region er 70,7 
dager. Det er Helgelandssykehuset HF som skiller seg ut og er innenfor styringskrav 
med gjennomsnittlig ventetid på 58,5 dager. Både Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har redusert gjennomsnittlig ventetid 
sammenlignet med samme periode i fjor.   
 
Helseforetakene har ulike utfordringer i forhold til styringskrav. Helseforetakene har 
identifisert fagområder med ventetid utover 65 dager, og jobber med å få løst 
problemer. Det er også identifisert at det er mange langtidsventende, og arbeid for å 
redusere antall langtidsventende vil medføre at ventetid på sikt går ned.   
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd i region. Gjennomsnitt av andel 
fristbrudd for hele regionen i andre tertial er 6,6 %. Resultat i august 2014 viser at 
Helse Nord ligger på 7,7 %.  Selv om ingen av helseforetakene har nådd kravet, er 
utviklingen regionalt positivt sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen til 
helseforetakene varierer. Finnmarkssykehuset HF skiller seg ut, og ligger lavest også i 
august med 1,3 %. 
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Nasjonal pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetsprogrammet satte som mål at alle helseforetak skulle innføre alle 
innsatsområder i alle relevante enheter innen utgangen av 2015. Tiltakspakker inngår 
som en del av sykehusenes ordinære aktivitet, og resultatene følges opp i ledelseslinjen. 
Arbeidet med spredning av innsatsområdene er krevende, og det går sakte i 
helseforetakene.    
    
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager   
Helse Nord har ikke oppnådd målet, men ligger over snittet for landet som er 58,6 %. 
Sammenlignet med 2013 hvor Helse Nord totalt hadde 51 %, er andelen pasienter med 
tykktarmskreft som starter opp behandling innen 20 dager pr. 1. tertial på 62,7 %. Det 
er forskjellige årsaker til manglende måloppnåelse. Til dels er det små tall hvor 
variasjoner gir store utslag, og den største utfordringen har Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø grunnet begrenset operasjonskapasitet. Utbygging av operasjons- 
og intensivkapasiteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er langsiktige 
konkrete tiltak. I mellomtiden arbeider de med pasientforløp og aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging. Også de andre helseforetakene arbeider med pasientforløpene. 
Helse Nord RHF følger helseforetakene tett opp på resultater av denne indikatoren. 
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager   
I Helse Nord er andelen pasienter som er behandlet innen 20 dager 52,7 %. Det er over 
landsgjennomsnittet som er 38 %, og dette er en positiv utvikling fra 2013 hvor andelen 
var 50,8 %.  
 
De viktigste utfordringene for å nå målet er:  
• manglende PET-kapasitet  
• lungepakkeforløp er ikke innført ved alle henvisende lokalsykehus  
• pasientbestemte utsettelser 
 
Det er iverksatt tiltak i alle helseforetak. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF er lungepakke innført. Tverrfaglig vurderingsmøte er etablert.  
To av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs leger er med i det nasjonale arbeidet med 
pakkeforløp for lungekreftpasienter.  
 
Helgelandssykehuset HF har etablert et prosjekt som skal sikre at en får en andel 
pasienter på mer enn 80 % innen 20 dager. Samarbeidet med Nordlandssykehuset HF 
er intensivert med ukentlige MDT1- møter.  Lokale retningslinjer er utarbeidet og under 
implementering. Det har vært avholdt informasjonsmøter med kommuneleger i 
regionene med informasjon om de fremtidige pakkeforløpene innenfor fagområdet. 
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager  
I Helse Nord er andelen pasienter som er behandlet innen 20 dager 63,8 %. Dette er en 
negativ utvikling fra 2013 hvor andelen var 69,7 %. Snittet for landet er 53,9 %. 
Nordlandssykehuset HF har en markant nedgang sammenlignet med 2013 fra 86,3 % til 
71,4 %. Nordlandssykehuset HF har ikke klart å identifisere hva som ligger til grunn for 
denne reduksjonen. De har ikke ventetid ved brystdiagnostisk senter. 

1 MDT: Multidisiplinære team 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fortsatt store utfordringer. Disse er knyttet 
til ventetidene på kirurgisk behandling. Utbygging av operasjons- og 
intensivkapasiteten er det langsiktige tiltaket. Mer kortsiktig er gjennomgang av 
pasientforløp og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging tiltak som iverksettes. 
Pasientene prioriteres med hensyn til operasjonskapasiteten.  
 
Nye tall fra siste tertial viser at tiltakene begynner å virke. I første halvdel av 2014 har 
andelen pasienter som har startet opp behandling innen 20 dager økt til 59,5 % mot 57 
% totalt i 2013.  
 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF representerer over halvparten av økningen, 
hvorpå tabellen under gir en detaljert oversikt over ulike klinikker og stillingsgrupper. 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak innen allmennpsykiatri, barne- og 
ungdomspsykiatri, diagnostikk, drift og eiendom, medisinsk klinikk, NST, nevro- og 
ortopediklinikken, samt operasjons- og intensivklinikken. Ved rus og spesialpsykiatrisk 
klinikk er det en reduksjon. 
 
I tillegg til de nevnte områdene behandles følgende områder i vedlegget til styresaken: 
Innkjøp, fritt sykehusvalg.no, pasientreiser, pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, 
andel vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå, 
aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS, bruk av tvang, rusteam, barne- og 
ungdomsgarantien: vurdering innen 10 dager og behandling innen 65 dager, epikrisetid 
ved utskrivning PHV, andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har 
fått behandling med trombolyse, epikrise ved utskrivning somatikk, 
sykehusinfeksjoner, regionfunksjon for vurdering og henvisning av aktuelle pasienter til 
protonterapi, felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll av kreftpasienter og 
habiliteringstjenesten    
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2014 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 28.oktober 2014. Protokoll fra 
drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg vil få en orientering om Tertialrapport nr. 2-2014 i møte, den 12. 
november 2014. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for styret i etterkant. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak for å bedre de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 22. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2014 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Tertialrapporten er en 
viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen 
mellom våre plandokumenter. 
 

 
Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord 
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1 Om rapporten 
Tertialrapportene for 2014 er en del av tertial- og årlig melding for 2014. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2014 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2014.  
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametre 
som skal rapporteres til eier pr. 2. tertial 2014.  
 
Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene 
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.  
 
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne 
rapporten.  
 
1.1 Sammenstilling av indikatorer 
 

Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2014. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 

HLSH HF HF HF NLSH HF UNN HF
Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Best 17 12 10 10 11 5 5 16
Verst 9 12 11 10 6 15 10 6

Kode Tall for 1. tertial 2014 M
å

l Helgelandsyke
huset HF

Helse 
Finnmark HF

Nordlandsyke
huset HF

Universitetssy
kehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Hele landet

Somatisk helse  

N-016
Pasienter med blodpropp i hjernen som får 
trombolysebehandling

100 % 12,0 0,0 17,5 2,6 12,8 8,6 14,4 20,9 14,7

N-002a
Epikrisetid ved utskriving

100 % 79,8 69,0 80,1 73,9 73,7 75,9 77,0 77,9 76,9

N-001a
Korridorpasienter

0 % 1,0 1,3 1,3 - 0,7 1,2 1,5 1,8 1,5

N-006a
Utsettelse av planlagte operasjoner

0 % 5,3 8,6 9,8 - 6,7 7,4 5,7 5,6 5,9

N-004
Lårhalsbrudd operert innen 48 timer

100 % 86,4 100,0 95,7 97,2 93,8 95,9 94,0 91,9 93,8

N-008a
Individuell plan for barnehabilitering

100 % 19,8 39,7 28,6 - 30,2 27,6 23,8 30,9 26,5

N-009a
Keisersnitt

15 15,8 16,6 16,6 19,7 17,3 17,8 17,3 12,4 16,3

N-017a
Fødselsrifter

0 %

N-003a
Sykehusinfeksjoner

0 % 3,2 2,7 - 6,1 5,1 5,0 4,7 6,2 5,1

N-021a
Startet behandling av brysktkreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 0,0 50,0 71,4 59,5 67,8 63,8 49,9 51,4 53,9

N-020a
Startet behandling av lungekreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 50,0 100,0 57,1 47,6 41,9 52,7 31,6 42,6 38,0

N-019a
Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 77,8 33,3 68,2 59,1 65,0 62,7 55,2 64,4 58,6

N-025
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (fysisk 
helse)

100 % 89,3 64,7 76,1 75,5 96,9 76,7 95,4 89,0 90,4

N-072
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

0 % 2,1 1,1 0,8 1,0 1,3 1,1 1,0 1,2 1,1

N-071
Ventetid - somatisk helsetjeneste

65 65,6 72,4 74,3 79,4 75,4 74,8 74,9 70,6 74,1

N-070
Fristbrudd for pasienter på venteliste - somatisk 
helsetjeneste

0 % 2,4 1,9 4,6 0,9 1,4 2,5 3,8 0,7 2,6

N-073
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp - somatisk helsetjeneste

0 % 7,1 4,4 9,4 7,3 3,9 7,6 6,4 2,7 5,3

Erfaringer med fødsel- og barselsomsorgen
 

N-018
Amputasjoner blant diabetespasienter

0 %
0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,1 2,5 1,9 2,3

Ingen tall gjelder til 2013-2014

Ingen tall gjelder til 2013-2014
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Figur 3 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 1. tertial 2014 Helse Nord og resten av 
landet. Kilde NPR.  

Kode Tall for 1. tertial 2014 M
å

l Helgelandsyke
huset HF

Helse 
Finnmark HF

Nordlandsyke
huset HF

Universitetssy
kehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Hele landet

Somatisk helse  

N-016
Pasienter med blodpropp i hjernen som får 
trombolysebehandling

100 % 12,0 0,0 17,5 2,6 12,8 8,6 14,4 20,9 14,7

N-002a
Epikrisetid ved utskriving

100 % 79,8 69,0 80,1 73,9 73,7 75,9 77,0 77,9 76,9

N-001a
Korridorpasienter

0 % 1,0 1,3 1,3 - 0,7 1,2 1,5 1,8 1,5

N-006a
Utsettelse av planlagte operasjoner

0 % 5,3 8,6 9,8 - 6,7 7,4 5,7 5,6 5,9

N-004
Lårhalsbrudd operert innen 48 timer

100 % 86,4 100,0 95,7 97,2 93,8 95,9 94,0 91,9 93,8

N-008a
Individuell plan for barnehabilitering

100 % 19,8 39,7 28,6 - 30,2 27,6 23,8 30,9 26,5

N-009a
Keisersnitt

15 15,8 16,6 16,6 19,7 17,3 17,8 17,3 12,4 16,3

N-017a
Fødselsrifter

0 %

N-003a
Sykehusinfeksjoner

0 % 3,2 2,7 - 6,1 5,1 5,0 4,7 6,2 5,1

N-021a
Startet behandling av brysktkreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 0,0 50,0 71,4 59,5 67,8 63,8 49,9 51,4 53,9

N-020a
Startet behandling av lungekreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 50,0 100,0 57,1 47,6 41,9 52,7 31,6 42,6 38,0

N-019a
Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 77,8 33,3 68,2 59,1 65,0 62,7 55,2 64,4 58,6

N-025
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (fysisk 
helse)

100 % 89,3 64,7 76,1 75,5 96,9 76,7 95,4 89,0 90,4

N-072
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

0 % 2,1 1,1 0,8 1,0 1,3 1,1 1,0 1,2 1,1

N-071
Ventetid - somatisk helsetjeneste

65 65,6 72,4 74,3 79,4 75,4 74,8 74,9 70,6 74,1

N-070
Fristbrudd for pasienter på venteliste - somatisk 
helsetjeneste

0 % 2,4 1,9 4,6 0,9 1,4 2,5 3,8 0,7 2,6

N-073
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp - somatisk helsetjeneste

0 % 7,1 4,4 9,4 7,3 3,9 7,6 6,4 2,7 5,3

Psykisk helse og rus  

N-026 Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (BUP) 100 % 96,6 75,0 100,0 100,0 95,1 92,5 96,5 98,6 96,2

N-027 Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (VOP) 100 % 100,0 78,1 100,0 100,0 96,7 91,6 93,0 94,3 93,4

N-028 Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (TSB) 100 % 100,0 75,0 100,0 100,0 96,7 93,8 95,6 92,9 95,1

N-054a Brudd på vurderingsgaranti PHV 0 % 2,8 2,3 2,1 5,0 2,3 3,3 2,0 2,1 2,8

N-060a Brudd på vurderingsgaranti TSB 0 % 1,7 8,7 3,2 1,6 8,2 2,6 4,4 8,7 5,4

N-049
Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering innen 10 
dager

100 % 98,9 92,8 94,3 92,7 98,6 94,2 94,5 96,6 95,5

N-050
Barne- og ungdomsgarantien: Behandling innen 
65 dager

100 % 100,0 100,0 98,7 98,2 98,3 99,0 98,9 99,6 99,0

N-051a Ventetid PHBU 0 33,9 58,8 49,3 51,7 52,9 49,1 48,5 55,3 50,7

N-059a Ventetid PHV 0 52,4 43,3 60,4 47,3 50,3 50,5 51,9 47,7 53,1

N-064a Ventetid TSB 0 80,5 70,1 65,0 55,9 59,9 60,6 63,3 50,0 59,7

N-052a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU 0 % 3,6 1,7 7,2 17,4 0,8 10,3 2,1 1,8 2,7

N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHV 0 % 0,0 1,3 7,7 5,7 2,1 4,0 1,7 2,7 2,6

N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB 0 % 0,0 9,1 0,0 0,0 7,2 6,6 11,9 3,9 9,4

N-053a
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp PHBU

0 % 0,0 1,4 6,2 7,7 2,8 4,7 2,5 1,0 2,5

N-057a
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp PHV

0 % 1,5 3,7 11,7 6,5 2,1 5,7 2,8 2,0 2,9

N-063a
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp TSB

0 % 10,7 9,5 6,3 0,7 7,7 4,2 5,3 5,1 5,5

N-055a Epikrisetid ved utskrivning PHV 100 % 75,0 76,5 70,6 71,0 73,1 69,7 68,3 68,4 69,2

N-061a Epikrisetid ved utskrivning TSB 100 % 66,7 71,0 75,0 87,2 82,0 67,9 73,6 71,9 74,0

N-065a Registrering av hovedtilstand TSB 100 % 90,9 96,2 75,0 72,0 80,2 80,1 88,0 93,4 87,5

N-048a Registrering av hovedtilstand PHBU 100 % 97,7 84,1 69,9 91,3 76,6 84,8 84,4 93,5 84,8

N-074a Regsitrering av hovedtilstand PHV 100 % 94,2 89,4 84,5 90,8 99,2 89,5 96,1 93,1 95,4

N-076 Registrering av lovgrunnlag PHV 100 % 92,3 96,1 95,7 94,3 56,0 92,9 75,1 88,1 76,0

Ingen tall gjelder til 2013-2014
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Risikostyring og internkontroll  
Kravet er at helseforetakene skal gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.   

 
Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Aktiviteter 
som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.  
 
Ledelsens gjennomgang har som formål å synliggjøre virkningen av internkontrollen 
(kvalitetssystemet)1 i det enkelte helseforetak og undersøke og bedømme om systemet 
for internkontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt. Dersom det i 
gjennomgangen avdekkes mangler, skal ledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen 
av internkontrollen  
 
Helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Finnmarkssykehuset HF 
(FIN), Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Helgelandssykehuset HF (HSYK) har 
styrebehandlet ledelsens gjennomgang. Sykehusapotek Nord HF (SAN) jobber med å få 
ledelsens gjennomgang satt i system. SAN har gjennomført ledelsens gjennomgang på 
miljø og vil gjennomføre tilsvarende for resten av kvalitetssystemet i løpet av høsten.  
 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges 
opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets 
målsettinger vil bli oppfylt.  
 
Helse Nord RHF har identifisert fire hovedområder for risikostyringen for 2014, med 
underliggende delmål: 
 
• Pasientbehandlingen 

o Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert 
o Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet  
o Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager 

• Organisasjon og personell 
o Rekruttere, utdanne og beholde riktig kompetanse i alle ledd 
o Samhandlings- og endringskompetanse i alle ledd 

• Investeringsplan 
o Medvirke til at FIKS2-prosjektet blir gjennomført. 
o Kontroll på store parallelle byggeprosjekter 

• Økonomi 
o Rette aktiviteten inn mot prioriterte områder 
o Omstille virksomheten for å møte de fremtidige kapitalkostnadene 

 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.  

1 Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte 
krav (mål) til kvalitet.  
2 FIKS: Felles innføring av kliniske systemer 
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NLSH, FIN og SAN har gjennomført risikovurdering og rapportert de fire identifiserte 
hovedmålene pr. 2. tertial 2014 til Helse Nord RHF. SAN har som følge av at noen av 
målene ikke er relevante, valgt ut noen andre relevante områder i tillegg. De utvalgte 
målene er ytre miljø, pasientbehandling, organisasjon og personell og investeringsplan.  
 
HSYK har hatt en gjennomgang av informasjonssikkerhet, kvalitetssystem og 
oppdragsdokumentet. Oppfølging av risikovurderingene vil gjennomføres i 3. tertial 
2014. 
 
UNN rapporterte ved forrige tertial at dette skulle være på plass til 2. tertial 2014, fordi 
omstillingsprosesser ble prioritert. Pr. 2. tertial 2014 har UNN beskrevet hvilken prosess 
som skal gjennomføres for risikostyring. Rapporteringen vil skje samlet for 
helseforetaket innen 30. november 2014.  
 
NLSH anser risikostyring som implementert på helseforetaksnivå. Neste fase blir nå å 
iverksette prosesser for å implementere metodikken som gjennomgående 
styringsmodell i alle nivåer i helseforetaket.  
  
2.2 Innkjøp  

 
Kategoristyring  
Etter planen skulle kategoriledere være på plass i løpet av første halvår 2014. Grunnet 
behov for avklaringer hvor disse ressursene organisatorisk og geografisk skulle 
plasseres, ble ansettelsen av disse forsinket. Konklusjonen er at disse organiseres som 
en del av innkjøp i Helse Nord RHF, men lokaliseres til Tromsø.  
 
Aktuelle kandidater blir intervjuet i uke 42 og 43, og målsetningen er å ha tilsettingen 
klar innen utgangen av oktober 2014, med tiltredelse første kvartal 2015. 
 
Omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer   
Foretaksgruppen har som krav i løpet av 2014 å ha nådd delmål om totalt 1 mrd kroner i 
omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer. Helseforetakene har fått i krav om å 
utarbeide planer for hvordan dette målet skal nås for sin andel av omsetningen av denne 
milliarden, der anslagsvis nøkkel er: UNN (50 %), NLSH (30 %), HSYK (10 %) og FIN (10 
%).  

 
Det er verdt å merke seg at større innkjøp og investeringer kan føre til positive 
kortvarige utslag på registrert omsetning. Det er derfor nødvendig å overvåke stabilitet i 
registrert omsetning over tid. 
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 Figur 4 Omsetning i forhold til målsetning (1 mrd) pr. tertial 

 
Trenden er synkende sammenlignet med første tertial 2014. Dette er ikke uvanlig sett i 
lys av noen roligere sommermåneder samt tilsvarende tertial tidligere år, men nivåene 
er likevel godt under gjeldende målsetning for inneværende år. Gitt samme utvikling 
synes det at man kommer til å ende opp med en omsetning på mellom 600 og 700 mill 
kroner i innkjøpssystemet. 
 
Avtaledekning på kjøp gjort i innkjøpssystemet, Clockwork (CWL) pr. 2. tertial  
Helse Nord har i Strategiplan for innkjøp 2014-2017 et mål om 100 % avtaledekning og 
avtalelojalitet på omsetning av varer gjennom innkjøpssystemet, CWL.  
 
FIN har 76 % dekning på kjøp gjort i CWL (41 % pr. 1. tertial 2014), NLSH har 41 % (32 
% pr. 1. tertial 2014), HSYK har 83 % (50 % pr. 1. tertial 2014) og UNN har 76 % (63 % 
pr. 1. tertial 2014). 
 
Samlet har Helse Nord en andel på 67 % pr. 2. tertial 2014. Dette er en forbedring fra en 
andel på 52 % pr. 1. tertial 2014.  
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Figur 5 Avtaledekning i % av omsetning i Clockwork i Helse Nord. Periode 2. tertial 2013 – 2. tertial 2014. 
Kilde: Helse Nords innkjøpssystem. 
 
Det gjøres oppmerksom på at av samlet volum på kjøp av varer og tjenester genereres 
rundt 10-15 % gjennom innkjøpssystemet. Vi har ikke full kontroll på verken lojaliteten 
eller dekningen på de kjøpene som gjøres utenfor systemet. 
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3 Tilgjengelighet og brukerorientering  
  
Ventetider og fristbrudd 
 

 
Figur 6 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr. sektor fra januar 2013 
til august 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 
 Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – august 2014 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister.  
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak i andre tertial i 2014 og i 2013. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert databasen 
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial for hele regionen er 70,7 
dager. Det er Helgelandssykehuset HF som skiller seg ut og er innenfor styringskrav med 
gjennomsnittlig ventetid på 58,5 dager. Både Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har redusert gjennomsnittlig ventetid 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Helseforetakene har ulike utfordringer i forhold til styringskrav. Helseforetakene har 
identifisert fagområder med ventetid utover 65 dager, og jobber med å få løst 
problemer. Det er også identifisert at det er mange langtidsventende, og arbeidet med å 
redusere antall langtidsventende vil medføre at ventetid på sikt går ned.  
 
Innføring av HOS3-prosjektets ventelisteprosedyrer og Fristbruddprosjektets 
prosedyrer er nå gjennomført. Dette betyr i praksis felles venteliste- og 
fristbruddprosedyrer i Helse Nord. De regionale fristbruddprosedyrene er innlemmet i 
de ventelisteprosedyrene som HOS har utarbeidet. Hovedsakelig er dette gjort via 
linking av dokumenter mot hverandre i Docmap. Fristbruddprosedyrer som ble liggende 
dobbelt etter innføring av HOS-prosedyrer er slettet. Kontaktpersoner i helseforetakene 
er orientert om sammenslåing av prosedyrer, og skal rapportere tilbake til ansvarlig i 
HOS på at ventelisteansvarlige har lest, forstått og tatt i bruk de samordnende 
prosedyrer. Det forventes at riktig registrering og oppfølging av ventelister skal bidra til 
at ventetidene går ned. 
 
Helse Nord RHF jobber med utvikling og etablering av helhetlig venteliste-
analyseverktøy. Denne er basert på NPR anonymisert database som skal integreres i 
vårt LIS4-system. Verktøyet forventes å gi bedre grunnlag for identifisering av 
problemområder, dialog og felles forståelse av årsaker til problemer, og planlegging av 
forbedringstiltak.  
 
 
 

3 Målet for HOS-prosjektet er primært å sørge for at de enkelte helseforetakene i regionen får en 
elektronisk pasientjournal (inkludert laboratorieinformasjonssystemer) som understøtter 
pasientbehandling på tvers av lokalisering, samt en ny organisasjon med flere sykehus i ett helseforetak. 
4  Løsning for virksomhetsstyring i Helse Nord 
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Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd i perioden januar 2013 – august 2014. Kilde: Norsk pasientregister. 
 

 
Figur 9 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp5. August 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 10 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til august 2014. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

 
Figur 11 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til august 2014. Kilde: Norsk pasientregister  
 
 

 
Tabell 2 Ventetidsindikatorer for perioden mai 2014 til august 2014 . Kilde: Norsk pasientregister , 
anonymisert databasen  
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Figur 12 Andel fristbrudd januar – august 2014 
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for 
hele regionen i andre tertial er 6,6 %. Resultat i august 2014 viser at Helse Nord ligger 
på 7,7 %. Selv om ingen av helseforetakene har nådd kravet, er utviklingen regionalt 
positivt sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen til helseforetakene 
varierer. Finnmarkssykehuset HF skiller seg ut, og ligger lavest også i august 2014 med 
1,3 %.  
 
Regionen har fortsatt største utfordring innen somatikk. Nordlandssykehuset HF har de 
største utfordringer i medisinsk klinikk. Imidlertid lukkes 45 % av fristbrudd der i løpet 
av syv dager etter fristbrudd. Det betyr at det mer er utfordringer knyttet til logistikk 
enn til kapasitet som er årsak til fristbrudene, og Nordlandssykehuset HF innfører tiltak 
i klinikkene for å få løst disse utfordringene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 
innført indikator på truende fristbrudd som ledere kan overvåke i målekort, og dermed 
sette inn nødvendige tiltak for å forhindre fristbrudd de nærmeste ukene.  
 
Ovenfor har vi redegjort for samordnende venteliste- og fristbruddprosedyrer, og 
implementeringsprosess. I tillegg til riktig registrering og utakk av rapporter fokuserer 
prosedyrene på oppfølging av pasienter med truende og inntruffet fristbrudd. Det 
forventes at bruk av prosedyrene i helseforetakene skal bidra til ytterligere reduksjon 
av fristbrudd.  
 
Fritt sykehusvalg.no   
Styringsparameter måler antall ventetider på www.frittbehandlingsvalg.no fra enheter 
som er eid av eller har avtale med de regionale helseforetakene er oppdatert siste 28 
dager. Måltall er 100 %.  
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Tabell 3 Månedlig status pr. region. Kilde: www.frittbehandlingsvalg.no 
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet og ligger på 91,1 % i september 2014. 
Imidlertid er dette markant bedring i forhold til første tertial 2014. Tjenesten Fritt 
sykehusvalg jobber kontinuerlig med å forbedre oppdateringen. Det sendes hver måned 
påminnelse fra ansatte ved informasjonstjenesten om oppdatering av tallene til alle 
helseforetak og private institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF. Alle 
helseforetak i Helse Nord har fått tildelt eget passord og ID til nettsiden for å kunne 
oppdatere tallene selv for sin institusjon. 
 
Pasientreiser    
Alle pasientreisekontorer i Helse Nord hadde en positiv utvikling i 
saksbehandlingstidene i 2. tertial 2014. Ved utgangen av 2. tertial 2014 var tre av fire 
pasientreisekontor innenfor kravet på 14 dagers saksbehandlingstid. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF var ikke innenfor, men viser en positiv utvikling i 
september 2014. 
 
Pasientreisekontorene har jobbet mye med intern organisering og forbedringer i 
arbeidsprosesser knyttet til saksbehandlingen av reiseoppgjør. Forbedringene i 
saksbehandlingstidene har i hovedsak kommet som en følge av en produktivitetsøkning 
av egne ressurser fremfor økt innleie fra Pasientreiser ANS. 
 
Helse Nord avviker fra de resterende helseregionene i krav til saksbehandlingstid, med 
sine to uker flatt. De øvrige helseregionene følger AD-møtets konklusjon om to til tre 
ukers saksbehandlingstid. 

2014
Regionalt helseforetak, månedsberegning jan feb mar apr mai jun jul * aug sep okt nov des
Helse Sør-Øst 94,8 % 94,6 % 92,8 % 98,1 % 96,9 % 91,0 % 95,3 % 95,6 %
Helse Vest 85,1 % 90,1 % 97,4 % 92,1 % 96,3 % 91,3 % 92,4 % 94,7 %
Helse Midt-Norge 95,7 % 97,4 % 96,9 % 97,1 % 94,9 % 96,6 % 98,6 % 99,0 %
Helse Nord 87,1 % 79,9 % 76,7 % 79,3 % 86,6 % 91,1 % 89,0 % 91,1 %
Totalt alle regioner 91,6 % 91,1 % 91,1 % 93,2 % 94,6 % 91,9 % 94,0 % 95,1 %
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Figur 13 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.  
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4 Kvalitet og pasientsikkerhet   
 
4.1 Pasientsikkerhet   
Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetsprogrammet satte som mål at alle helseforetak skulle innføre alle 
innsatsområder i alle relevante enheter innen utgangen av 2015. Det står i 
oppdragsdokumentet for 2014. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår 
som en del av sykehusenes ordinære aktivitet, og resultatene følges opp i ledelseslinjen.  
 
Et nytt kull av Forbedringsagenter er startet. Dette er et dansk-norsk samarbeid, der 
kandidatene får kunnskap i forbedringsmetodikk og gjennomfører et forbedingsprosjekt 
i egen virksomhet. Helse Nord RHF betaler alle utgifter for deltakere fra vår region. Vi 
har i år seks deltakere, og alle helseforetak, bortsett fra SAN, er representert. 
 
Arbeidet med spredning av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet er 
krevende, og det går sakte i helseforetakene i Helse Nord.  
 
Pasientsikkerhetsprogrammet arrangerer høstsamling på Gardermoen over to dager i 
slutten av oktober 2014. Helse Nord RHF finansierer deltakelsen der for de lokale 
programlederne fra regionen. I tillegg til hovedforedrag, arrangeres parallellsesjoner for 
alle innsatsområder som ble lansert i kampanjeperioden. Dette erstatter de 
læringsnettverk som ble arrangert i Pasientsikkerhetskampanjen, og er et tilbud til 
enheter som ikke har startet på innsatsområdene og også en mulig støtte til å spre 
innsatsområdene videre innen helseforetakene. Det er ønske om å sende mange 
deltakere dit fra helseforetakene, men mulighetene er dessverre svært begrenset på 
grunn av ”reisestopp”, og flere påmeldte har måttet kansellere sin deltakelse. 
 
Den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet ved 
Nordlandssykehuset HF arrangerte i fjor en regional pasientsikkerhetskonferanse med 
ca 150 deltakere. Den var et nyttig og viktig bidrag til pasientsikkerhetsarbeidet i 
regionen, og planen har vært å gjennomføre en regional pasientsikkerhetskonferanse 
årlig. Årets konferanse er planlagt til slutten av november 2014. Det er til nå bare ca 30 
påmeldte. ”Reisestopp” oppgis også her som grunn til manglende påmelding.  
 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen   
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ble gjennomført i mars og april 2014. Det ble 
oppnådd god svarprosent på 74,2 % for hele Helse Nord. Med dette kan vi si at 
resultatene er valide og gjenspeiler kulturen i helseforetakene. 
 
Alle enheter i helseforetakene med flere enn ti respondenter som har svart på 
undersøkelsen har fått sin rapport med resultatene for faktorene sikkerhetsklima, 
teamarbeidsklima og ledelsesfokus. Rapportene inneholder gjennomsnittscore for hvert 
spørsmål og for hver faktor. Det er et ønske fra programsekretariatet at enhetene i 
tillegg får en oversikt over hvor mange respondenter som har svart positivt. Dette fordi 
andel ansatte som er enige gjenspeiler organisasjonsklimaet, og anbefalingene 
vedrørende forbedringsarbeid knytter seg til det.  
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Alle enheter som har fått rapport etter pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, vil få en 
tilleggsrapport med oversikt over andel positive svar pr. spørsmål og pr. faktor. 
Ledelsesfokus er ikke validert, så det vil ikke bli en oversikt over faktor her.  
 
Det vil også komme en oversikt over prosent positive svar pr. enhet i en felles oversikt 
for hvert helseforetak, slik at det blir lettere å se hvilke enheter som har lav score og kan 
arbeide videre med disse.  
 
Gruppeoppgaven det anbefales at enhetene bruker i sitt forbedringsarbeid er: Dere skal 
velge et spørsmål som gjenspeiler et område dere trenger å forbedre. Gjennomgå enhetens 
resultater for de ulike spørsmålene og velg et spørsmål hvor enheten oppnådde mindre enn 
60 % enighet. 
 
For å få se på hvilke enheter det anbefales å jobbe med forbedringsarbeid i, er følgende 
inndeling brukt: 
 
 Organisatoriske enheter der  
• færre enn 60 % rapporterer om et godt teamarbeidsklima eller et godt 

sikkerhetsklima har høyest risiko for pasientskade og må arbeide mest for å få det 
bedre.  

• mellom 60 % og 80 % av medarbeiderne som rapporterer om et godt 
teamarbeidsklima eller et godt sikkerhetsklima har mindre risiko for pasientskader, 
men må fortsatt forbedre seg. 

• 80 % eller flere rapporterer om et godt teamarbeidsklima eller et godt 
sikkerhetsklima bør ikke endre på noe.  

 
Helseoretakene skal rapportere inn til programsekretariatet på eget skjema, samt til 
RHF-et med samme frist som årlig melding.  
 
4.2 Pasientbehandling  
4.2.1 Psykisk helsevern og rus    
 
Andel vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå     
Det er stort fokus i alle helseforetakene på å øke aktiviteten innen psykisk helsevern.  
 
DPS-ene i Nordlandssykehuset HF er styrket ved at det er etablert ambulante akutteam 
og behandlingstilbud for traumepasienter. Det er tilført personell og kompetanse til 
traumebehandling. Den polikliniske behandlingsaktiviteten er lavere enn i fjor, men 
ventetiden er betydelig lavere. Aktivitetsnedgangen skyldes blant annet mangel på 
spesialister og bedre prioritering. 
 
Psykisk helsevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hatt lavere 
budsjettmessig vekst enn innen somatikken, mens inntektskravet har vokst mer. 
Ventetiden innen voksenpsykiatrien er redusert med ni dager fra i fjor, mens den 
polikliniske aktiviteten er tilnærmet lik. DPS-ene har økt belegget med 9 prosent. Samlet 
poliklinisk aktivitet er på tilnærmet samme nivå som i fjor, men flere DPS-er har utvidet 
i form av ambulante akutt-team og tilsvarende krisetjenester.  
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HSYK har økt aktiviteten i voksenpsykiatrisk poliklinikk med 8,3 % pr. 2. tertial 2014 
sammenlignet med 2013. Det er noe lavere enn planlagt. BUP har økt aktiviteten med 36 
% sammenlignet med 2013, noe som er 3 % under plantall. Det er lite fristbrudd innen 
psykisk helsevern og rus, og ventetiden er i henhold til prioriteringsveiledere.  
 
Finnmarkssykehuset HFs klinikk psykisk helsevern og rus er i en omstillingsperiode 
med fokus på overgang fra døgn til dag og poliklinikk. Det har vært nedgang i liggedøgn, 
og en markant økning i polikliniske konsultasjoner.  
 
Aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)    
Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
rapporterer på aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen TSB. Dette arbeidet er foreløpig 
svært ressurskrevende, da det innebærer flere manuelle prosesser.  
 
Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF registrerer 
og rapporterer til NPR.  
 
Funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS.6     
Nordlandssykehuset HF har bygget ned sykehusavdelingene i tråd med krav i 
Oppdragsdokument. Kompetansenivået på DPS-ene gjør det vanskelig med en 
ytterligere arbeidsdeling da andelen spesialister er for lav.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har over flere år redusert sengekapasitet på 
sykehusnivå. DPS og døgnenheter er styrket for å kunne ivareta oppgaver som tidligere 
tillå sykehusfunksjoner (bl.a. akutt/krisefunksjoner).  
 
I Finnmarkssykehuset HF pågår omstillingsprosesser som vil gi klinikk psykisk 
helsevern og rus et 24/7 tilbud og etablere veien inn og ut av sykehuset gjennom DPS. 
 
Helgelandssykehuset HF jobber med å etablere krise-/akuttsenger i helseforetaket, med 
sannsynlig oppstart rundt årsskiftet.  
 
Bruk av tvang    
Det er kun sykehusavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF som er godkjent for bruk av tvungent psykisk helsevern med 
døgnopphold. Det pågår et arbeid for å redusere bruk av tvang både ved 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  
 
Nordlandssykehuset HFs tiltaksplan er forsinket og er planlagt ferdig til jul.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtok plan for Økt frivillighet 2014-2016 
den 19. mars 2014 (sak nr. 23/2014: Økt frivillighet i psykiatrien - handlingsplan 2014-
2016). Planenes tiltak er nå under implementering.  
 

6 Jf. krav i OD 2012, med bakgrunn i tilrådninger fra Nasjonal strategigruppe 2 

19 

                                                        
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse

side 23



Finnmarkssykehuset HF vil evaluere tiltakene fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
med AP-team7 og DeVaVi8 for å vurdere om tiltakene kan redusere innleggelser på 
sykehus og bruk av tvang også i Finnmark.  
 
Helgelandssykehuset HF har startet opp arbeidet med en lokal plan. Etablerte tiltak er 
ambulant akutteam, brukerstyrte senger, DBT (dialektisk atferdsterapi), etablering av 
flere krise-/akuttplasser og en videreføring av arbeidet med å bruke nasjonale 
retningslinjer ved selvmordsrisikovurdering.   
 
Rusteam    
Helseforetakene i regionen har et krav om å opprette rusteam ved samtlige DPS, og 
styrke kompetansen innen rusbehandling. Rusbehandling skal integreres i psykisk 
helsevern.  
 
Nordlandssykehuset HF har rusteam ved alle DPS-ene, som er integrert i psykisk 
helsevern for voksne.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke etablert egne rusteam ved DPS-ene, men 
arbeider med å utvikle et tilfredsstillende rustilbud. Det er egne russtillinger ved SPH 
Ofoten og SPH Sør-Troms og rusproblematikk behandles i alle DPS.  
 
Finnmarksklinikken er underlagt SANKS/DPS Midt-Finnmark fra og med 1. september 
2014. I tillegg til ruspoliklinikken, skal alle AP-team ha ruskompetanse. Det er opprettet 
arbeidsgruppe som skal organisere rus som en del av DPS-ene. 
  
Helgelandssykehuset HF har etablert russtillinger ved samtlige poliklinikker, tilbudet er 
integrert i den øvrige virksomheten. 
 
  

7 AP-team: Ambulante psykiatriske team 
8 DeVaVi: Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse 
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Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering innen 10 dager   
Denne indikatoren viser andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter 
at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge. 
 

 
Figur 14 Andel henvisninger vurdert innen ti arbeidsdager etter mottak av henvisning innen psykisk 
helsevern for barn og unge for perioden 2011 – 1. tertial 2014 for helseregionene. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 15 Andel henvisninger vurdert innen ti arbeidsdager etter mottak av henvisning innen psykisk 
helsevern for barn og unge for perioden 2011 – 1. tertial 2014 for helseforetakene i Helse Nord. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Helse Nord RHF har samme nedgang som landsgjennomsnittet fra 3. tertial 2013. 
Sammenlignet med 1. tertial 2013 ser vi en økning i andel henvisninger som er vurdert 
innen ti arbeidsdager. 
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I Helgelandssykehuset HF er andelen henvisninger vurdert innen ti arbeidsdager 
tilnærmet 100 %. Resten av helseforetakene i Helse Nord ligger under 
landsgjennomsnittet.  
 
Barne- og ungdomsgarantien: Behandling innen 65 dager   
Denne indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk 
helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager. Brudd oppstår altså, når 
helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og 
ungdom under 23 år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. 
 

 
Figur 16 Andel barn- og unge som har startet helsehjelp innen 65 arbeidsdager etter vurdert henvisning for 
perioden 2011 – 1. tertial 2014 for helseregionene. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 17 Andel barn- og unge som har startet helsehjelp innen 65 arbeidsdager etter vurdert henvisning for 
perioden 2011 – 1. tertial 2014 for helseforetakene i regionen. Kilde: Helsenorge.no 
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Siden 2011 andelen barn og unge med rett til prioritert helsehjelp, som har startet 
helsehjelp innen 65 arbeidsdager økt og befinner seg nå på nivå med 
landsgjennomsnittet.  
 
Epikrisetid ved utskrivning PHV   
Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen sju dager etter at 
pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne. Det er et mål 
at 100 prosent av epikrisene skal sendes ut innen sju dager etter utskrivning 
 

 
Figur 18 Andel epikriser innen psykisk helsevern for voksne sendt fra foretakene etter utskrivning av 
pasienter innen syv dager. Viser for de ulike helseforetakene i Helse Nord for perioden 2011 – 1. tertial 2014. 
Kilde: Helsenorge.no 
 
Alle helseforetak i Helse Nord ligger over landsgjennomsnittet. Helgelandssykehuset HF 
og Finnmarkssykehuset HF viser samlet sett en nedgang fra 1. tertial 2011. 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til fremgang fra 
2011, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har nedgang fra 1. tertial 2013.  
 
  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

T1 
2011

T2 
2011

T3 
2011

T1 
2012

T2 
2012

T3 
2012

T1 
2013

T2 
2013

T3 
2013

T1 
2014

Hele landet

Helse Nord RHF

Helgelandsykehuset HF

Helse Finnmark HF

Nordlandsykehuset HF

23 Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse

side 27



4.2.2  Somatikk 
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager   
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for tykktarmskreft. Målsetting er 80 %. 
 

 
Figur 19 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 1. tertial 2014 fordelt på regioner. 
Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 20 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 1. tertial 2014 fordelt på helseforetak i 
Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord har ikke nådd målet, men ligger over snittet for landet som er 58,6 %. 
Sammenlignet med 2013 hvor Helse Nord totalt hadde 51 %, er andelen pasienter med 
tykktarmskreft som starter opp behandling innen 20 dager pr. 1 tertial 2014 økt til 
62,7 %.  
 
Det er forskjellige årsaker til manglende måloppnåelse. Til dels er det små tall hvor 
variasjoner gir store utslag, og den største utfordringen har Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø grunnet begrenset operasjonskapasitet. Utbygging av operasjons- og 
intensivkapasiteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er langsiktige 
konkrete tiltak. I mellomtiden arbeider de med pasientforløp og aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging. Også de andre helseforetakene arbeider med pasientforløpene. 
Helse Nord RHF følger helseforetakene tett opp på resultater av denne indikatoren. 
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Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager   
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for lungekreft. Målsetting er 80 %. 
 

 
Figur 21 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager pr. 1. tertial 2014 fordelt på regioner. Kilde: 
Helsenorge.no 
 

 
Figur 22 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager pr. 1. tertial 2014 fordelt på helseforetak i 
Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no 
 
I Helse Nord er andelen pasienter som er behandlet innen 20 dager på 52,7 %. Det er 
over landsgjennomsnittet som er 38 %, og dette er en positiv utvikling fra 2013 hvor 
andelen var 50,8 %.  
 
De viktigste utfordringene for å nå målet er:  
• manglende PET-kapasitet  
• lungepakkeforløp er ikke innført ved alle henvisende lokalsykehus  
• pasientbestemte utsettelser 
 
Det er iverksatt tiltak i alle helseforetak. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF er lungepakke innført. Tverrfaglig vurderingsmøte er etablert. 
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To av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs leger er med i det nasjonale arbeidet med 
pakkeforløp for lungekreftpasienter.  
 
Helgelandssykehuset HF har etablert et prosjekt som skal sikre at en får mer enn 80 % 
innen 20 dager. Samarbeidet med Nordlandssykehuset HF er intensivert med ukentlige 
MDT9- møter. Lokale retningslinjer er utarbeidet og under implementering. Det har vært 
avholdt informasjonsmøter med kommuneleger i regionene med informasjon om de 
fremtidige pakkeforløpene innenfor fagområdet. 
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager  
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for brystkreft. Målsetting er 80 %.  
 

 
Figur 23 Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager pr. 1. tertial 2014 fordelt på regioner. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
 

9 MDT: Multidisiplinære team  
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Figur 24 Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager pr. 1. tertial 2014 fordelt på helseforetak i 
regionen. Kilde: Helsenorge.no 
 
I Helse Nord er andelen pasienter som er behandlet innen 20 dager på 63,8 %. Dette er 
en negativ utvikling fra 2013 hvor andelen var 69,7 %. Snittet for landet er 53,9 %. 
 
Nordlandssykehuset HF har en markant nedgang sammenlignet med 2013 fra 86,3 % til 
71,4 %. Nordlandssykehuset HF har ikke klart å identifisere hva som ligger til grunn for 
denne reduksjonen. De har ikke ventetid ved brystdiagnostisk senter. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fortsatt store utfordringer. Disse er knyttet til 
ventetidene på kirurgisk behandling. Utbygging av operasjons- og intensivkapasiteten er 
det langsiktige tiltaket. Mer kortsiktig er gjennomgang av pasientforløp og 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging tiltak som iverksettes. Pasientene prioriteres 
med hensyn til operasjonskapasiteten.  
 
Nye tall fra siste tertial kan tyde på at tiltakene virker. I første halvdel av 2014 har 
andelen pasienter som har startet opp behandling innen 20 dager økt til 59,5 % mot 57 
% totalt i 2013. 
 
Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling 
med trombolyse   
Indikatoren viser andel pasienter 18- 80 år med blodpropp i hjernen som har fått 
behandling med trombolyse, en intravenøs medisin som løser opp blodpropp. Rask 
innleggelse i sykehus er viktig for at de som har nytte av trombolyse skal få denne 
behandlingen så fort som mulig. 
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Figur 25 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling for 
perioden 2011-1. tertial 2014 fordelt på regioner. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 26 Andel pasienter 18-80 pr. innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
for perioden 2011 – 1. tertial 2014 fordelt på helseforetak i Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no 
 
I styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering 
av enkeltområder framgår det at Helse Nord fikk 10,6 % av pasientene innlagt med akutt 
hjerneinfarkt trombolysebehandling 3. tertial 2013. Det er uendret fra 10,4 % samme 
tertial 2012 og en reduksjon fra 11,9 % fra sist tertial.  
 
Nordlandssykehuset HF har startet prosjekt slagalarm i Bodø. Målet er å sikre rask 
pasientflyt av pasienter aktuell for trombolyse allerede fra de tar første telefon til AMK. 
De foreløpige resultatene er lovende og vil forhåpentligvis bedre resultatene ytterligere 
neste tertial. For 1. tertial 2014 er andelen pasienter som får tilbud om trombolyse 17,5 
%.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at det foreligger en feil i NPR-data på 
grunn av manglende koding av trombolysebehandling i DIPS, som gir dårligere resultat 
enn det som har vært realitetene. Tall fra det nasjonale hjerneslagregisteret viser at i 
2013 fikk 17 % av pasientene under 80 år trombolysebehandling ved hjerneslag i 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Gjennomgang av kvalitetsregister viser at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir trombolyse til 15-19 % av pasientene mellom 
18 og 80 år med hjerneslag. Det er iverksatt tiltak for å rette opp registreringsmangel i 
DIPS. 
 
Finnmarkssykehuset HF vil til neste tertialrapport ha gjennomgått måloppnåelsen på 
trombolyseindikatoren. Helseforetaket kommenterer at det er ”små tall” som kan gi 
store utslag. Siste tre år viser andeler 0 % i 2011, 3,5 % i 2012: 3,5 % (3 av 85) og 6,8 % 
i 2013 (5 av 74). 3 tertial 2013 har en andel på 27,3 % (3 av 11).  
 
Helgelandssykehuset HF har i 2013 andeler på henholdsvis 16,7 %, 19,2 % og 9,1 %. 
Små tall gir også her store prosentvise endringer. For 1. tertial 2014 angir 
Helgelandssykehuset HF at andelen pasienter som får trombolyse er 19 %.  
  
Epikrise ved utskrivning innen somatikk 
Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene etter utskrivning av 
pasienter. Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av 
helsetjenesten for at pasienten skal få best mulig oppfølging. Det er et mål at 100 % av 
epikrisene skal sendes ut innen sju dager etter utskrivning.  
 

 
Figur 27 Andel epikriser sendt fra foretakene etter utskrivning av pasienter innen syv dager. Viser for de ulike 
regionene for perioden 2011 – 1. tertial 2014. Kilde: Helsenorge.no 
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Figur 28 Andel epikriser sendt fra foretakene etter utskrivning av pasienter innen syv dager. Viser for de ulike 
helseforetakene i Helse Nord for perioden 2011 – 1. tertial 2014. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord RHF har ikke nådd målet, men viser en økning de siste tre år (unntatt 3. 
tertial i 2013 ). Denne tendensen har endret seg i 2. tertial 2014 (75,9 %) med en 
endring på 3,4 %-poeng fra siste tertial, og er under nasjonalt gjennomsnitt på 76,9 %. 
 
Utviklingen til helseforetakene viser samme utvikling. Helgelandssykehuset HF (79,8 % i 
1. tertial 2014) og Nordlandssykehuset HF (80,1 % i 1. tertial 2014) er over nasjonalt 
gjennomsnitt. 
 
Sykehusinfeksjoner  
Indikatoren måler andel sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt 
tidspunkt. Fire typer infeksjoner medregnes i denne indikatoren: urinveisinfeksjoner, 
nedre luftveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonssår og blodforgiftninger. En pasient 
kan ha flere typer infeksjoner.  

 
Figur 29 Andel sykehusinfeksjoner fordelt på regioner november 2013. Kilde: Helsenorge.no 
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Figur 30 Andel sykehusinfeksjoner fordelt på helseforetak i Helse Nord for november 2013. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Det ligger ingen oppdaterte indikatorer om sykehusinfeksjoner på helsenorge.no, og 
derfor brukes samme data som ved forrige tertialrapport (fra NOV2013). En nylig 
rapport fra Folkehelseinstituttet viser en analyse om prevalens10 av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk i sykehus (vår 2014). 
Resultatene viser at prevalensen av HAI er høyest for kirurgisk avdelinger og knyttet til 
operasjoner. 
 

 
Tabell 4 Prevalensen av sykehusinfeksjoner undersøkt 21.5.2014. Kilde: Folkehelseinstituttet  
 
Helse Nord har, i følge Folkehelseinstituttet, 5,0 % prevalens i 2. kvartal 2014, litt 
svakere enn det nasjonale nivået som ligger på 4,9 %. 
 
Helse Nord RHF skal følge opp utviklingen i dette området og benytte resultatene for å 
styre pasientsikkerhetsaktiviteter i regionen. 
 
Regionfunksjon for vurdering og henvisning av aktuelle pasienter til protonterapi.    
Regionfunksjonen for vurdering og henvisning av pasienter til protonterapi er etablert 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 
 
 

10 prevalens: Tallet på personer som har en viss sykdom, funksjonshemning eller risikofaktor i en viss befolkning 
på et visst tidspunkt eller innenfor en gitt tidsperiode. 
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Felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll av kreftpasienter.  
Det er et krav om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar ansvar for utarbeidelse av 
felles regionale prosedyrer. Dette skal utføres i samarbeid med de øvrige HF-ene. 
Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av 2014.  
 
Diagnostisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø har ikke kommet i 
gang med arbeidet med felles regionale prosedyrer. Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF har startet arbeidet med å oppdatere egne forløp for kreftbehandling og kontroller. 
Dette arbeidet har vist seg å være mer tidkrevende enn først antatt. Helse Nord RHF vil 
følge saken tett opp for å sikre at felles radiologiske prosedyrer blir etablert. 
 
Habiliteringstjenesten    
Det er opprettet en legestilling for å styrke habiliteringstilbudet i helseregionen. 
Bakgrunnen er krav fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument for 2012. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utlyst overlegestilling fordelt på en psykiater 
i 40 %, og en nevrolog i 60 %. Videre vil det bli rekruttert LIS11 fra årsskiftet. Tiltaket ble 
iverksatt etter at det i budsjett for 2014 ble gitt øremerkede midler.  
 
  

11 LIS: leger i spesialisering 
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5 Personell, utdanning og kompetanse  
 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie  
Det vises til styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014, herunder økningen i 
bemanningen for 2. tertial 2014. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge representerer over halvparten av økningen, hvorpå 
tabellen under gir en detaljert oversikt over ulike klinikker og stillingsgrupper. 
 

 
Figur 31 Gjennomsnittlig endring månedsverk 2. tertial 2014 versus 2013, UNN  
 
Tabellen viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen 
administrasjon og ledelse, leger, psykologer, sykepleiere, diagnostisk personell, 
driftsteknisk og forskning. Innenfor stillingsgruppene pasientrettede stillinger 
(pedagoger, terapeuter og lignende) og helsefagarbeidere har det vært en reduksjon.  
 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak innen allmennpsykiatri, barne- og 
ungdomspsykiatri, diagnostikk, drift og eiendom, medisinsk klinikk, NST, nevro- og 
ortopediklinikken, samt operasjons- og intensivklinikken. Ved rus og spesialpsykiatrisk 
klinikk er det en reduksjon.  
 
Andel deltid 
Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fastansatte, men det er stor variasjon mellom 
helseforetakene. Utfordringen i arbeidet med heltidskultur er større ved 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF enn helseforetakene lenger nord i 
regionen. 
 
Arbeidet med heltidskultur er et langsiktig arbeid. Trenden 2. tertial 2014 er at andelen 
deltid går ned, og at gjennomsnittlig stillingsandel øker. Se årlig melding 2013 for 
nærmere informasjon om regionale/tiltak som pågår/planlegges. 
 
Andel deltid varierer stort, stillingsgruppene imellom. Se graf under. 
 

Overordnet s ti l l ingsgruppe
Adm og 
ledelse

Pas ientrettede 
s ti l l inger Leger Psykologer Sykepleiere Helsefag Diagn Dri fts/tekn Ambu Forskn SUM

ORG3ORGENHET_ID_NM 0
AKUTTMEDISINSK KLINIKK(10) 2 -1 0 0 0 0 0 3 1 0 5
ALLMENNPSYKIATRISK KLINIKK(20) 4 -2 -4 10 4 1 0 2 0 0 14
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN(17) 2 4 1 4 2 -1 1 0 0 2 14
BYGGEPROSJEKTER(71) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DIAGNOSTISK KLINIKK(30) -6 -1 2 0 1 -2 14 3 0 2 12
DIREKTØREN(50) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DRIFTS- OG EIENDOMSSENTERET(45) 3 -1 0 0 0 0 0 11 0 0 12
DUMMY - ARBEIDSFORHOLD UTEN ENHET(999999) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAG- OG FORSKNINGSSENTERET(54) 4 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 6
FELLESINNTEKTER/-KOSTNADER(62) 1 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -3
HJERTE- LUNGEKLINIKKEN(13) 1 -2 5 0 1 -3 0 0 0 1 3
HR-SENTERET(58) -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KIRURGI-, KREFT- OG KVINNEHELSEKLINIKKEN(12) 3 -3 4 0 -1 -7 1 -3 0 2 -4
KOMMUNIKASJONSSENTERET(56) -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
LONGYEARBYEN SYKEHUS(11) 0 -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 -3
MEDISINSK KLINIKK(15) -2 1 6 0 17 8 2 0 0 -1 30
NASJONALT SENTER FOR SAMHANDLING OG TELEMEDISIN(40) 7 -6 -1 0 0 1 0 0 0 15 16
NEVRO- OG ORTOPEDIKLINIKKEN(14) -3 2 8 0 5 -2 0 0 0 1 10
OPERASJONS- OG INTENSIVKLINIKKEN(18) 1 0 1 0 8 0 0 5 0 0 15
REHABILITERINGSKLINIKKEN(16) 5 -7 2 0 7 0 0 0 0 0 7
RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK(21) -3 -14 -3 0 -1 -5 0 -2 0 0 -28
ØKONOMI OG ANALYSESENTERET(60) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 22 -32 17 15 42 -12 18 18 1 23 112
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Figur 32 Andel deltid for utvalgte stillingsgrupper i Helse Nord 

 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet 
Gjennom Oppdragsdokumentet 2014 er det stilt krav om at helseforetakene utarbeider 
måltall og handlingsplaner for å redusere sykefraværet. For handlingsplaner og tiltak 
vises til styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær - kunnskapsgrunnlag og gevinster. 
 

 
Figur 33 Måltall sykefravær i Helse Nord 
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund  Bodø, 22.10.2014 
 

Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 
Saksdokumenter var ettersendt. 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd 
økonomi, bemanning og sykefravær etter september 2014. 
 
Bakgrunn/fakta 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i september 2014 er på 85 
dager for Helse Nord (84 dager i september 2013, og 89 dager i august 2012).  
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 74 dager mot 76 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. september 2014 er 72 dager. 
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i september 2014 på 62 
dager (61 i september 2013 og 72 i september 2012) og hittil i år på 55 dager, mens 
ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig 
ventetid i september 2014 på 106 dager (105 i 2013 og 104 i 2012) 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 53 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge er på 49 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 54 dager.    
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i september 2014 mot 9 % i september 
2013 og 16 % i august 2012. Antall fristbrudd er i august 2014 på 423 mot 470 i august 
2013 og 826 i august 2012. 
   
Finnmarkssykehuset HF har fortsatt en lav andel fristbrudd (4 %), mens 
Helgelandssykehuset HF nå ligger lavest med 3 %. Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Nordlandssykehuset HF har en andel på 9 %.   
 
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i september 2014, og antall fristbrudd ventende er 
på 432.  
  
Andel kontroller  
Helgelandssykehuset HF har en andel kontroller på 25 %. Nordlandssykehuset HF har 
en andel kontroller på 28 %, Finnmarkssykehuset HF har en andel på 27 %, mens 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 33 %.   
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Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten pr. september 2014 viser en økning på 1,7 % sammenlignet med hittil i fjor.  
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,9 %, mens heldøgnsopphold har en 
reduksjon på 0,1 %. Poliklinisk aktivitet vokser, mens døgnbehandlingen er stabil.    
 
DRG-poengene avviker fra plan med -1 885 poeng (-1,8 %) og endringen fra i fjor er -1 
022 poeng (-1,0 %).  Dette utgjør henholdsvis 38 mill kroner og 21 mill kroner. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av innleggelser. 
Poliklinisk aktivitet var over plan i september 2014 og er akkumulert +1 %. I tråd med 
styringskrav er det en tendens mot mer poliklinisk behandling. Det er registrert ti 
fristbrudd innenfor området i september 2014 (4 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 59 
dager for september 2014. 
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har fremdeles lavere antall utskrivninger 
enn plan og samme periode i fjor, samtidig som antall liggedøgn er høyere. Dette tilsier 
økt liggetid. Antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn planlagt i september 2014 
og omtrent i tråd med plan akkumulert. Dette innebærer en økning på 5 % fra i fjor. For 
september 2014 er gjennomsnittlig ventetid på 45 dager, andel fristbrudd er 1 %, og det 
er registrert ett fristbrudd. 
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk 
behandling. Fremdeles viser både antall utskrivninger, antall liggedøgn og antall 
polikliniske konsultasjoner en lavere aktivitet enn plan og samme periode i fjor. Andel 
polikliniske konsultasjoner er 6 % lavere enn pr. september 2013. Ventetiden i 
september 2014 er på 50 dager, ingen registrerte fristbrudd innenfor området i 
september 2014. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 281,1 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. Pr. september 2014 er 
regnskapsresultatet 47,9 mill kroner svakere enn budsjett.   
 
September 2014 viser et overskudd på 50,5 mill kroner, 15,7 mill kroner over budsjett 
 
Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 367,6 mill kroner, noe som er 
60,1 mill kroner over budsjett. Budsjettert overskudd i Helse Nord RHF ble i styresak 
51-2014 økt fra 367 mill kroner til 410 mill kroner. Samlet for 2014 forventes det et 
resultat som er 87,1 mill kroner høyere enn budsjett på 410 mill kroner. Prognosen 
viser en økning på 26,6 mill kroner fra august 2014 og gjelder i hovedsak ytterligere 
besparelse knyttet til Luftambulansen og økt besparelse knyttet til kjøp fra private 
grunnet senere avtaleinngåelse enn forutsatt. 
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Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 5,6 % innen 
somatisk virksomhet, med 4,2 % innen psykisk helsevern, er redusert med 2,6 % innen 
TSB og har økt med 4,4 % innen prehospitale tjenester. Målt i kroner er ikke psykisk 
helsevern og TSB prioritert sterkere enn øvrige områder. Målt i utvikling for fristbrudd 
og ventetid har BUP og RUS hatt en bedre utvikling enn somatikk. 
 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 1 177,8 mill kroner i foretaksgruppen 
pr. september 2014, tilsvarende 52 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2014.  
Ubrukte rammer ved inngangen av året ~ 315 mill kroner.  Likviditetsbeholdningen er 
noe høyere enn budsjett. 
 
Samlet er prognosen for 2014 i Helse Nord estimert til mellom 400-435 mill kroner, 
mens styringskravet er 435 mill kroner. 
 
Personal   
Forbruket av månedsverk for januar til september 2014 viser et gjennomsnittlig 
forbruk på 13 150 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en 
gjennomsnittlig økning på 196, regionen sett under ett. 
 
Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 260 i perioden januar til september 
2014 sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med 
ca. 70 i samme periode. Gjennomsnittlig stillingsandel for fast ansatte har økt med 8 % i 
forhold til januar 2013. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 10,9 mill kroner lavere enn budsjett for 
august, hittil i år 36,7 mill kroner lavere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i fjor, er lønnskostnadene 283,8 mill kroner høyere, hvorav 
fast lønn har økt med 4 % og variabellønn har økt med 6 %. Pensjonskostnadene inkl 
arbeidsgiveravgift er 8 % høyere enn for samme periode i 2013. Offentlige tilskudd og 
refusjoner er 3 % høyere, sammenlignet med samme periode 2013. Lønnskostnader 
utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. 
 
Samlet sykefravær har gått opp 0,1 % poeng for august 2014 sammenlignet med samme 
måned i 2013. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2014 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp forbruk av månedsverk i foretaksgruppen 

og gi en orientering om dette i et senere styremøte. 
 
 
Bodø, den 22. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 9-2014    
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Kvalitet  
 
Ventetider 

Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – september 2014 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister.   
 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i september 2014 er på 85 
dager for Helse Nord (84 dager i september 2013, og 89 dager i august 2012).  
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 74 dager mot 76 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. september 2014 er 72 dager.  
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid september 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 88 61 110 69
VOP 45 27 61 29
BUP 48 47 30 20
RUS 47 38 37 25
Ubestemt 87 87 65 65
Total 84 56 108 68
Somatikk 95 70 126 81
VOP 71 55 92 63
BUP 55 52 103 36
RUS 49 50 49 39
Ubestemt 73 80 378 104
Total 93 69 126 81
Somatikk 82 62 108 56
VOP 49 39 79 48
BUP
RUS 125 144
Ubestemt 65 62 67 39
Total 81 61 106 56
Somatikk 73 60 97 42
VOP 58 37 79 33
BUP 29 16 51 22
RUS 62 43 100 43
Ubestemt 46 24 50 31
Total 72 57 96 41
VOP 56 53 48 33
RUS 44 27 199 161
Total 50 48 120 40
Somatikk 87 64 115 64
VOP 59 38 80 40
BUP 45 40 80 28
RUS 50 43 96 49
Ubestemt 65 63 99 41
Total 85 63 114 63

Helseforetak

Ventetid ordinært 
avviklede

Ventetid fortsatt 
ventende

Sektor

Private Nord  

Total

Nordlandssykehuset  

Helgelandssykehuset  

Finnmarkssykehuset  

Universitetssykehuset Nord-
Norge 
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Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra september 
2013 til september 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 
Median ventetid1 i september 2014 for hele landet er 60 dager. Helse Sør-Øst 56 dager, 
Helse Midt 62, Helse Nord har 63 dager og Helse Vest har 64 dager. Median ventetid for 
private er 70 dager. 
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i september 2014 på 62 
dager (61 i september 2013 og 72 i september 2012) og hittil i år på 55 dager, mens 
ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig 
ventetid i september på 106 dager (105 i 2013 og 104 i 2012) 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 53 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge er på 49 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 54 dager.  
   

 
Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede per HF. Kilde: Norsk pasientregister 
 

1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 
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Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i september 2014 mot 9 % i september 
2013 og 16 % i august 2012. Antall fristbrudd er i september 2014 på 423 mot 470 i 
september 2013 og 826 i september 2012. 
   
Finnmarkssykehuset HF har fortsatt relativt lav andel fristbrudd på 4 %, mens 
Helgelandssykehuset HF nå ligger lavest med 3 %. Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Nordlandssykehuset HF har en andel på 9 %.    
 

 
Tabell 2 Antall og andel fristbrudd september 2014 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord.  
Kilde: Norsk pasientregister. 
 

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 25 5 %
VOP 3 3 %
BUP 0 0 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 28 4 %
Somatikk 194 9 %
VOP 2 4 %
BUP 1 3 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 197 9 %
Somatikk 149 9 %
VOP 5 20 %
BUP 0
RUS 0
Ubestemt 11 10 %
Total 165 9 %
Somatikk 33 4 %
VOP 0 0 %
BUP 0 0 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 33 3 %
Somatikk  
VOP  
BUP  
RUS   
Ubestemt  
Total 0 0 %
Somatikk 401 8 %
VOP 10 4 %
BUP 1 1 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 11 10 %
Total 423 7 %

Nordlandssykehuset  

Helgelandssykehuset  

Privat Nord  

Total

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-Norge  

Finnmarkssykehuset 
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Figur 4 Andel fristbrudd avviklede per helseforetak perioden 2013 til september 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister 
 

 
Figur 5 Utvikling i andel fristbrudd i perioden september2013 – september 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister. 
 

 
Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, September 2014. Kilde: 
Norsk pasientregister 
 
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i september 2014 og antall fristbrudd ventende er 
på 432.  
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16 %

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

Somatikk

VOP

BUP

RUS

639                 28              4 % 1 354           39              3 %

2 199              197            9 % 4 515           105            2 %

1 791              165            9 % 3 877           248            6 %

995                 33              3 % 1 773           37              2 %
31                   -             0 % 46                8                17 %

Totalt Helse Nord 5 655         423        7 % 11 565      437        4 %

Andel 
fristbrudd 
ventende

Antall 
fristbrudd 
avviklede

Andel 
fristbrudd 
avviklede

Antall 
ventende 
med frist

Antall 
fristbrudd 
ventende

Antall 
avviklede 
med frist

Helseforetak

Privat Nord  

Finnmarkssykehuset  

Universitetssykehuset Nord-

Nordlandssykehuset  

Helgelandssykehuset  
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 Figur 6 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til september 2014. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

 
 Figur 7 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til september 2014. Kilde: Norsk pasientregister   
 
Andel kontroller 
Helgelandssykehuset HF rapporterer at 25 % av aktiviteten i poliklinikk er kontroller2, 
hvilket er betydelig lavere enn historiske tall. Tallene for de øvrige helseforetak fremgår 
av tabell 9 under. 
 

2 Kontrollandelen basert på forholdet mellom totale polikliniske konsultasjoner og antall kontroller.  
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Tabell 4 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr. 9-2014.  
 
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. september 2014 viser en økning på 1,7 % sammenlignet med hittil i fjor.  
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,9 %, mens heldøgnsopphold har en 
reduksjon på 0,1 %. Poliklinisk aktivitet vokser, mens døgnbehandlingen er stabil.    
 

 
Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. september 2014 og 2013. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes 
pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
 
Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg.  
 
DRG-poengene avviker fra plan med -1 885 poeng (-1,8 %), og reduksjonen fra i fjor er    
-1 022 poeng (-1,0 %).  Dette utgjør henholdsvis 38 mill kroner og 21 mill kroner. 
 

 
Tabell 15 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2014. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; 
ØBAK pr. september 2014. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av innleggelser. 
Poliklinisk aktivitet var over plan i september 2014 og er akkumulert +1 %. I tråd med 
styringskrav er det en tendens mot mer poliklinisk behandling. Det er registrert ti 
fristbrudd innenfor området i september 2014 (4 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 59 
dager for september 2014. 

Andel kontroller 2012 2013 2014
Nordlandssykehuset - - 28 %
Universitetssykehuset Nord-Norge 34 % 34 % 33 %
Finnmarkssykehuset  30 % 28 % 27 %
Helgelandssykehuset  - - 25 %

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 440 305 447 600 1,7 %
Totalt antall opphold somatikk 107 578 108 554 0,9 %
herav
dagopphold poliklinikk 31 546 32 624 3,4 %
dagopphold innlagte 13 476 13 444 -0,2 %
heldøgnsopphold innlagte 62 556 62 486 -0,1 %

Polikliniske konsultasjoner 332 727 339 046 1,9 %

DRG-poeng denne budsjett avvik Hittil i år Budsjett Budsjett- Hittil Endring fra Budsjett- Endring fra
Sørge for-ansvaret periode denne periode denne periode hittil i år avvik i fjor i fjor avvik % i fjor %
Finnmarkssykehuset 1 266 1 355 -89 11 404 11 557 -153 11 287 117 -1,3 % 1,0 %
UNN 5 421 5 577 -156 46 477 47 722 -1 245 47 895 -1 418 -2,6 % -3,0 %
NLSH 3 116 3 334 -218 29 166 29 717 -551 29 059 107 -1,9 % 0,4 %
Helgelandssykehuset 1 606 1 600 7 13 949 13 911 38 13 836 113 0,3 % 0,8 %
Helse Nord RHF 107 34 72 300 274 26 240 60 9,5 % 25,0 %
Sum Helse Nord 11 516 11 901 -384 101 296 103 181 -1 885 102 318 -1 022 -1,8 % -1,0 %
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Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har fremdeles lavere antall utskrivninger 
enn plan og samme periode i fjor, samtidig som antall liggedøgn er høyere. Dette tilsier 
økt liggetid. Antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn planlagt i september og 
omtrent i tråd med plan akkumulert. Dette innebærer en økning på 5 % fra i fjor. For 
september 2014 er gjennomsnittlig ventetid på 45 dager, andel fristbrudd er 1 %, og det 
er registrert ett fristbrudd. 
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk 
behandling. Fremdeles viser både antall utskrivninger, antall liggedøgn og antall 
polikliniske konsultasjoner en lavere aktivitet enn plan og samme periode i fjor. Andel 
polikliniske konsultasjoner er 6 % lavere enn pr. september 2013. Ventetiden i 
september var 50 dager, og vi hadde ingen registrerte fristbrudd.  
 

 
Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk september 2014, 
plan og samme periode i fjor 
 

 
Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. september 
2014, plan og samme periode i fjor 
  

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2014 Plan 2014 Avvik 

Resultat 
2013 Endring %

Antall utskrivninger PHV 475 465 10 509 -7 %
Antall liggedøgn PHV 7 966 8 019 -53 8 371 -5 %
Antall dagopphold PHV 13 58 -45 588 -98 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 11 287 9 185 2 102 10 824 4 %
Antall utskrivninger PHBU 38 36 2 24 58 %
Antall liggedøgn  PHBU 1 143 655 488 750 52 %
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 6 501 5 536 965 6 465 1 %
Antall utskrivninger Rusomsorg 72 85 -13 62 16 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 2 236 2 572 -336 2 382 -6 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 1 191 1 321 -130 924 29 %

Sept

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2014 Plan 2014 Avvik 

Resultat  
2013 Endring %

Årsplan 
2014

Antall utskrivninger PHV 4 404 4 460 -56 4 553 -3 % 6 008
Antall liggedøgn PHV 74 185 72 504 1 681 76 940 -4 % 96 541
Antall dagopphold PHV 1 198 1 726 -528 4 328 -72 % 1 485
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 92 567 94 051 -1 484 91 596 1 % 122 542
Antall utskrivninger PHBU 298 328 -30 296 1 % 444
Antall liggedøgn  PHBU 7 846 6 674 1 172 7 048 11 % 8 705
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 52 394 52 434 -40 49 968 5 % 70 002
Antall utskrivninger Rusomsorg 692 747 -55 690 0 % 1 009
Antall liggedøgn Rusomsorg 21 629 22 691 -1 062 21 978 -2 % 30 515
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 9 119 10 068 -949 9 679 -6 % 13 640

Akkumulert per Sept
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Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 281,1 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. Pr. september 2014 er 
regnskapsresultatet 47,9 mill kroner svakere enn budsjett.   
 
September 2014 viser et overskudd på 50,5 mill kroner, 15,7 mill kroner over budsjett.  
 

 
 Tabell 8 Regnskap, budsjett og avvik i september 2014 og hittil i år og budsjett 2014. Kilde: ØBAK  
 
Helgelandssykehuset HF har stabil utvikling og har de to siste månedene mindre 
overskudd (+1,3 mill kroner i september 2014). Hittil i år har helseforetaket et positivt 
resultat på 8,3 mill kroner, 0,8 mill kroner over budsjett. Helgelandssykehuset HF 
fastholder sin prognose på + 15 mill kroner, 5 mill kroner bedre enn resultatkravet. 
Helseforetaket har realisert omstillingstiltak for 11,4 mill kroner, mot planlagte 19,5 mill 
kroner. Gjennomføringsgraden er redusert fra 62 % pr. august 2014 til 5 % pr. 
september 2014. 
 
Nordlandssykehuset HF har i september 2014 et regnskapsresultat og negativt 
budsjettavvik på -3,6 mill kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -
35,9 mill kroner. Prognosen for 2014 opprettholdes til et negativt resultat på -35,0 mill 
kroner. Helseforetaket har realisert omstillingstiltak for 52 mill kroner, mot planlagt 64 
mill kroner (81 % gjennomføringsgrad). Flytting inn i nytt sykehus i Vesterålen gir 
større konsekvenser enn forutsatt.  Det forventes tilsvarende utfordringer i forbindelse 
med flytting i Bodø høsten 2014. 
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i september 2014 et regnskapsresultat og 
negativt budsjettavvik på -1,1 mill kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt 
resultat og budsjettavvik på -74,6 mill kroner. Helseforetaket har fortsatt utfordringer 
med å få effekt av arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Hittil i år er 
realisert 32 mill kroner, mot planlagt 133 mill kroner (gjennomføringsgrad på 24 %). 
Prognosen for 2014 er fra august 2014 satt til forventet underskudd på -70 mill kroner ± 
10 mill kroner.    
 
Finnmarkssykehuset HF har i september 2014 et regnskapsresultat på +3,2 mill kroner, 
et positivt budsjettavvik på 1,9 mill kroner.  Hittil i år har helseforetaket et positivt 
resultat på 5,3 mill kroner, 6,0 mill kroner under budsjett. Prognosen opprettholdes med 

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

september september septembe
r hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 1,3 0,8 0,5 8,3 7,5 0,8 -12,5 10,0
Nordlandssykehuset HF -3,6 0,0 -3,6 -35,9 0,0 -35,9 -28,7 0,0
UNN HF -1,1 0,0 -1,1 -74,6 0,0 -74,6 -2,0 0,0
Finnmarkssykehuset HF 3,2 1,2 1,9 5,3 11,2 -6,0 -7,4 15,0
Sykehusapotek Nord HF -0,4 -0,7 0,3 3,3 0,4 2,8 1,7 0,0
Helse Nord IKT 0,8 -0,8 1,6 7,1 2,3 4,8 1,6 0,0
Helse Nord RHF 50,4 34,2 16,2 367,6 307,5 60,1 314,1 410,0
SUM Helse Nord 50,5 34,8 15,7 281,1 329,0 -47,9 266,7 435,0
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10 mill kroner i forventet overskudd, 5 mill kroner svakere enn resultatkravet. 
Helseforetaket jobber med ytterlige tiltak for å oppnå resultatkravet.  
 
Finnmarkssykehuset HF har gjennomført 54 % av budsjetterte risikojusterte tiltak hittil 
i år. 
 
Sykehusapotek Nord HF har pr. september 2014 et regnskapsresultat på 3,3 mill kroner, 
+2,8 mill kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen 
for 2014 ble i august økt til et forventet overskudd på 1 mill kroner.   
 
Helse Nord IKT har i september 2014 et regnskapsresultat på +0,8 mill kroner, et 
positivt budsjettavvik på 1,6 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord IKT et 
regnskapsresultat på 7,1 mill kroner, 4,8 mill kroner bedre enn budsjettert. Helse Nord 
IKT har et styringskrav og prognose på balanse.  
 
Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 367,6 mill kroner, noe som er 
60,1 mill kroner over budsjett. Budsjettert overskudd i Helse Nord RHF ble i styresak 
51-2014 økt fra 367 mill kroner til 410 mill kroner. Samlet for 2014 forventes det er 
resultat som er 87,1 mill kroner høyere enn budsjett på 410 mill kroner. Prognosen 
viser en økning på 26,6 mill kroner fra august 2014 og gjelder i hovedsak ytterligere 
besparelse knyttet til Luftambulansen og økt besparelse knyttet til kjøp fra private 
grunnet senere avtaleinngåelse enn forutsatt. 
 
Samlet er prognosen for 2014 i Helse Nord estimert til mellom 400-435 mill kroner, 
mens styringskravet er 435 mill kroner. 
 
Funksjonsregnskapet 
Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 5,6 % innen 
somatisk virksomhet, med 4,2 % innen psykisk helsevern, er redusert med 2,6 % innen 
TSB og har økt med 4,4 % innen prehostpitale tjenester. Målt i kroner er ikke psykisk 
helsevern og TSB prioritert sterkere enn øvrige områder. Økte kostnader til 
kreftlegemidler og økte kapitalkostnader forklarer noe av denne utviklingen.    
 

 
Tabell 16 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: ØBAK pr. september 2014 
 
  

Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årsbud
Somatikk 701 935          689 024          5 701 781      6 033 086     5 990 773     (42 313)           5,8 % 8 189 671     
Somatikk, (re-hab) 49 719            51 610             446 231          451 225        456 292        5 067              1,1 % 615 492         
Lab/rtg 126 205          120 871          1 014 121      1 075 790     1 056 091     (19 699)           6,1 % 1 438 948     
Somatikk, inkl lab/rtg 877 860          861 505          7 162 133      7 560 101     7 503 156     (56 945)           5,6 % 10 244 111   
Psykisk helse 197 474          204 890          1 637 613      1 706 983     1 750 246     43 263            4,2 % 2 400 034     
RUS, behandling 26 067            34 204             257 897          251 221        271 840        20 619            -2,6 % 376 898         
TSB (Rusbehandling) 26 067            34 204             257 897          251 221        271 840        20 619            -2,6 % 376 898         
Ambulanse 101 898          106 773          920 475          940 549        925 993        (14 556)           2,2 % 1 251 940     
Pasientreiser 72 280            66 906             561 003          606 429        566 538        (39 891)           8,1 % 776 863         
Prehospitale tjenester 174 178          173 679          1 481 479      1 546 978     1 492 531     (54 447)           4,4 % 2 028 803     
Administrasjon/felleskostnader region 28 082            25 780             176 836          186 602        200 984        14 382            5,5 % 281 252         
Personalboliger, barnehager 4 870              4 708               33 087            43 924           41 825          (2 099)             32,8 % 56 752           
Personal, regionale felleskostnader 32 952            30 488             209 923          230 526        242 809        12 283            9,8 % 338 003         
Sum driftskostnader 1 308 531     1 304 766      10 749 044   11 295 809  11 260 582  (35 227)           5,1 % 15 387 849  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert
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Sammenliknet med sept 2013 har vi følgende endringer innenfor ventetid/fristbrudd: 
   2014   2013 
Somatikk:  87 dager/8 % 87 dager/8 % 
Rus:   50 dager/0 % 60 dager/9 % 
BUP:   45 dager/1 % 53 dager/14 % 
VOP:   59 dager/4 % 55 dager/5 % 
 

Dette er et uttrykk for at de relative forbedringene for fristbrudd og ventetid er størst 
innenfor BUP og Rusomsorgen. 

 Helse Nord RHF har nylig inngått avtaler om 15 nye døgnplasser innen TSB.  

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Det er gjennomført investeringer på 1 177,8 mill kroner pr. september 2014, tilsvarende 
52 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2014. Ubrukte rammer ved inngangen 
av året er om lag 315 mill kroner.  
 
Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn budsjett.  

 
Tabell 18 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 9-2014.  
 

per september
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 48,8 17 %
Helse Finnmark 80,9 239,8 320,6 73,4 23 %
UNN 32,0 555,1 587,0 432,5 74 %
NLSH 14,2 816,5 830,7 498,6 60 %
Helgeland 42,4 55,7 98,1 28,4 29 %
Apotek 5,7 3,0 8,7 0,0 0 %
HN IKT 38,6 99,5 138,1 96,1 70 %
SUM Helse Nord 315,7 1948,1 2 263,8 1177,8 52 %
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Figur 19 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 9-2014 
 

-1 000 000

-800 000

-600 000

-400 000

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

2 800 000

3 000 000

Likviditet 2014 - Helse Nord (i 1000 kr)

Budsjett 2014

Regnskap 2014

Limit kassakreditt

14 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse
side 56



 
Tabell 17 Resultat og budsjettavvik for september 2014, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. september 2013. Kilde: ØBAK september 2014 

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

Endring i 
%

Årsbudsjett 
2014

Basisramme 965 787 965 147 640 0 % 8 277 202 8 277 813 -612 0 % -41 805 -1 % 11 355 784
Kvalitetsbasert finansiering 5 512 5 338 175 3 % 49 612 48 037 1 575 3 % 49 612 0 % 66 150
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 181 345 191 223 -9 877 -5 % 1 570 434 1 614 244 -43 810 -3 % 410 473 35 % 2 180 704
ISF kommunal medfinansiering 47 461 44 721 2 740 6 % 391 916 387 346 4 571 1 % 18 633 5 % 519 713

Samlet ordinær ISF-inntekt 228 806 235 944 -7 137 -3 % 1 962 351 2 001 590 -39 239 -2 % 429 106 28 % 2 700 417
ISF av legemidler utenfor sykehus 5 964 6 662 -698 -10 % 102 584 101 853 731 1 % 21 377 26 % 117 297
Gjestepasientinntekter 1 550 5 554 -4 004 -72 % 47 077 44 287 2 789 6 % 2 232 5 % 57 050
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røn 31 767 30 054 1 713 6 % 259 343 247 016 12 327 5 % 20 922 9 % 336 296
Utskrivningsklare pasienter 2 591 1 545 1 046 68 % 25 657 13 906 11 751 85 % 12 456 94 % 18 541
Inntekter "raskere tilbake" 6 157 4 356 1 801 41 % 35 924 39 052 -3 128 -8 % -11 928 -25 % 52 069
Andre øremerkede tilskudd 31 369 32 493 -1 124 -3 % 228 636 258 535 -29 900 -12 % 42 631 23 % 358 370
Andre driftsinntekter 74 010 48 949 25 060 51 % 534 724 525 217 9 507 2 % 28 885 6 % 718 663
Sum driftsinntekter 1 353 514 1 336 042 17 472 1 % 11 523 109 11 557 307 -34 198 0 % 553 488 5 % 15 780 637
Kjøp av offentlige helsetjenester 80 230 79 501 729 1 % 747 478 686 866 60 612 9 % 47 743 7 % 930 683
Kjøp av private helsetjenester 53 984 68 636 -14 652 -21 % 513 704 556 310 -42 606 -8 % 16 140 3 % 764 439
Varekostnader knyttet til aktivitet 126 748 104 125 22 623 22 % 1 074 116 989 208 84 908 9 % 75 221 8 % 1 357 045
Innleid arbeidskraft 14 424 8 444 5 980 71 % 115 836 69 991 45 845 66 % 22 222 24 % 88 949
Lønn til fast ansatte 529 812 577 540 -47 728 -8 % 4 718 669 4 989 419 -270 750 -5 % 86 026 2 % 6 811 127
Vikarer 50 552 36 317 14 235 39 % 375 151 242 013 133 139 55 % 88 449 31 % 299 398
Overtid og ekstrahjelp 47 842 29 734 18 108 61 % 363 753 238 215 125 538 53 % 20 238 6 % 313 474
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 128 671 128 121 550 0 % 1 129 538 1 130 409 -872 0 % 84 567 8 % 1 506 592
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -32 595 -29 609 -2 987 10 % -324 155 -265 820 -58 335 22 % -8 775 3 % -354 783
Annen lønnskostnad 54 056 53 166 891 2 % 417 933 429 167 -11 235 -3 % -8 888 -2 % 604 875
Sum lønn og innleie ekskl pensjon 664 091 675 591 -11 500 -2 % 5 667 186 5 702 985 -35 798 -1 % 199 271 4 % 7 763 039
Avskrivninger 54 131 53 170 961 2 % 460 963 468 471 -7 508 -2 % 13 730 3 % 655 088
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 821 821 0 0 % 821 0 % 821
Andre driftskostnader 200 674 195 621 5 053 3 % 1 702 006 1 725 511 -23 504 -1 % 109 276 7 % 2 410 161
Sum driftskostnader 1 308 530 1 304 766 3 764 0 % 11 295 813 11 260 581 35 232 0 % 546 769 5,1 % 15 387 869
Driftsresultat 44 983 31 275 13 708 44 % 227 296 296 727 -69 431 -23 % 6 719 -3 % 392 768
Finansinntekter 1 762 6 075 -4 313 -71 % 76 205 54 677 21 528 39 % 16 246 -27 % 72 902
Finanskostnader -3 754 2 597 -6 351 -245 % 22 371 22 415 -44 0 % 8 524 62 % 30 670
Finansresultat 5 516 3 478 2 038 59 % 53 834 32 262 21 572 67 % 7 722 -17 % 42 232
Ordinært resultat 50 500 34 753 15 746 45 % 281 130 328 988 -47 858 -15 % 14 442 -5 % 435 000

September Akkumulert per September Endring fra i fjor

15 
 
Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse

side 57



 

Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Forbruket av månedsverk for januar til september 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på  
13 150 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en gjennomsnittlig 
økning på 196, regionen sett under ett. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Finnmarkssykehuset HF, som kan vise til en gjennomsnittlig nedgang på ca. 20 månedsverk. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF representerer ca. 130 månedsverk av den totale 
økningen, Nordlandssykehuset HF ca. 40 månedsverk og resten fordeler seg på de øvrige 
helseforetak. 
 
Kostnader knyttet til innleie er 6 mill kroner høyere enn budsjettert for september 2014 og 
hittil i år er kostnadene 45,8 mill kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme 
periode 2013 er kostnadene knyttet til innleie 22,2 mill kroner høyere. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 10,9 mill kroner lavere enn budsjett for august 
2014, hittil i år 36,7 mill kroner lavere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i fjor, er lønnskostnadene 283,8 mill kroner høyere, hvorav fast lønn 
har økt med 4 % og variabellønn har økt med 6 %. Pensjonskostnadene inkl 
arbeidsgiveravgift er 8 % høyere enn for samme periode i 2013. Offentlige tilskudd og 
refusjoner er 3 % høyere, sammenlignet med samme periode 2013. Lønnskostnader utgjør 
hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. 
 
Andel deltid, fast ansatte 
Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 260 i perioden januar til september 2014 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 70 i 
samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,6 % poeng sammenlignet med 
januar 2014, og er nå på samme nivå som januar 2013.  
 
Gjennomsnittlig stillingsandel for fastansatte har økt med 8 % i forhold til januar 2013. 
 
Sykefravær 
Samlet sykefravær har gått opp 0,1% poeng for august sammenlignet med samme måned i 
2013. 

 
Tabell 20 Sykefravær per foretak og samlet i foretaksgruppen august 2014 

2014
ORG2ORGENHET_ID_NM Korttid Mellomtid Langtid Sum
FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 2,7 % 2,5 % 2,9 % 8,2 %

HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 1,2 % 1,3 % 3,1 % 5,6 %

HELSE NORD IKT(HNIKT) 2,7 % 0,5 % 2,4 % 5,6 %

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

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 2,1 % 1,9 % 3,7 % 7,7 %

SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 1,2 % 2,3 % 2,0 % 5,5 %

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) 2,3 % 2,3 % 3,3 % 7,9 %

Foretaksgruppen Helse Nord 2,2 % 2,1 % 3,3 % 7,5 %
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Tabell 21 Endring sykefravær august 2014 versus august 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Endring
ORG2ORGENHET_ID_NM Korttid Mellomtid Langtid Sum
FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,8 %

HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) -0,6 % -1,2 % 0,7 % -1,1 %

HELSE NORD IKT(HNIKT) -0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,1 %

HELSE NORD RHF(01) -1,2 % 1,1 % 2,7 % 2,6 %

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 0,0 % 0,6 % 0,7 % 1,3 %

SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 0,7 % 0,7 % 0,3 % 1,7 %

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) -1,1 % 1,1 % -0,7 % -0,7 %

Foretaksgruppen Helse Nord -0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,1 %
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Vedlegg: opphold somatikk 
 

 

UNN Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 196 537 198 793 1,1 %
Totalt antall opphold somatikk 50 347 51 345 2,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 18 739 19 564 4,4 %
dagopphold innlagte 4 560 4 746 4,1 %
heldøgnsopphold innlagte 27 048 27 035 0,0 %

Polikliniske konsultasjoner 146 190 147 448 0,9 %

NLSH Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 123 066 126 291 2,6 %
Totalt antall opphold somatikk 31 540 31 033 -1,6 %
herav
dagopphold poliklinikk 7 604 7 576 -0,4 %
dagopphold innlagte 5 751 5 257 -8,6 %
heldøgnsopphold innlagte 18 185 18 200 0,1 %

Polikliniske konsultasjoner 91 526 95 258 4,1 %

Helgeland Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 68 841 68 604 -0,3 %
Totalt antall opphold somatikk 13 498 13 667 1,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 3 052 3 162 3,6 %
dagopphold innlagte 1 532 1 691 10,4 %
heldøgnsopphold innlagte 8 914 8 814 -1,1 %

Polikliniske konsultasjoner 55 343 54 937 -0,7 %

Helse Finnmark Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 51 861 53 912 4,0 %
Totalt antall opphold somatikk 12 193 12 509 2,6 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 151 2 322 7,9 %
dagopphold innlagte 1 633 1 750 7,2 %
heldøgnsopphold innlagte 8 409 8 437 0,3 %

Polikliniske konsultasjoner 39 668 41 403 4,4 %
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Falch/Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 22.10.2014 
 

Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen,    

    rammer og føringer 
Saksdokumenter var ettersendt. 

 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å: 
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2015 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for 2015 
• redegjøre for helseforetakenes økonomiske bæreevne i planperioden  
 
Saken bidrar til å oppfylle Helse Nords strategi gjennom å gi presise rammebetingelser 
og føringer som grunnlag for god virksomhetsstyring. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Forslag til Statsbudsjett 2015 
I sum gir forslag til Statsbudsjett 2015 Helse Nord brutto om lag 200 mill kroner mer til 
disposisjon enn forutsatt i plan 2015-2018. De viktigste årsaker til dette er større 
realvekst og lavere inntektsreduksjon som følge av nasjonal inntektsmodell enn 
forutsatt.  I tillegg var 6,9 mill kroner i styresak 78-2014 Plan 2015-218, inkl rullering 
investeringsplan udisponert, samt at prisjustering av tilbakeholdt basisramme heller 
ikke ble disponert i juni 2014 (10,8 mill kroner). Til sammen er om lag 218 mill kroner 
tilgjengelig for prioritering.  
 
Statsbudsjett 2015 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 2,15 %. Fritt 
behandlingsvalg innføres, samtidig med at tidligere praksis med overslagsbevilgninger 
for aktivitetsbasert finansiering fjernes. Dette innebærer at aktiviteten kan økes, når 
prioriteringer, kapasitet og økonomi tilsier det. Det er krav til at tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er 
høyere enn somatikk.  
 
Regjeringen innfører en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. 
Spesialisthelsetjenesten pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. 
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 57,8 mill kroner. ISF1-prisen og polikliniske 
refusjonstakster reduseres også med 0,5 %.     
 
Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 76,2 mill kroner for å gi rom til bl.a. 
investeringer. 
 

1 Innsatsstyrt finansiering (somatisk virksomhet) 
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Forslag til prioritering 
Adm. direktør legger til grunn at nødvendig effektivisering realiseres med bakgrunn i 
økonomiske resultatkrav og årlig omstillingsbehov. Det foreslås at Helse Nord RHFs 
ramme reduseres med 1 mill kroner knyttet til reformen, mens øvrig netto effekt av 
endringene (-57,6 mill kroner + 76,2 mill kroner = 18,6 mill kroner) fordeles til 
helseforetakene basert på inntektsmodell for somatikk. I tillegg foreslås ytterligere 10 
mill kroner fordelt mellom helseforetakene.   
 
For å sikre gjennomføring av investeringsplanen foreslår adm. direktør at sentralt 
budsjettert overskudd økes med 80 mill kroner til 435 mill kroner. 35,9 mill kroner 
settes av til styrets disposisjon.  
 
Adm. direktør foreslår omprioriteringer for å styrke kreftplanen ytterligere med 9,4 
mill kroner, og diabetesplan med ytterligere 2 mill kroner. Samlet er det da fordelt 
henholdsvis 24,2 mill kroner til kreftplanen (med oppstart 1. juli 2015, det vil si en 
årseffekt fra 2016 på 44,2 mill kroner) og 4 mill kroner til diabetesplanen i 2015. Det 
foreslås å sette av 21,8 mill kroner til oppfølging av regionale fagplaner som ikke er 
vedtatt på nåværende tidspunkt.  
 
Oppdatering av helseforetakenes rammer etter at konsekvensene av statsbudsjett og 
pensjon er innarbeidet, gir et uventet omstillingskrav for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF på 34 mill kroner ut over premissene som ble vedtatt i plan 2015. Når samlet 
avvik fra budsjettforutsetningene endres såpass mye i sluttspurten av 
budsjettprosessen, foreslås det å utligne dette ved å gi Universitetssykehuset Nord-
Norge HF en særskilt bevilging i 2015 på siden av inntektsmodellen. 
 
Oppsummert inneholder saken følgende forslag til prioriteringer:  
 

 
 
I tillegg fordeles det realvekst i form av økt kapitaltilskudd, styrking av kvalitetsbasert 
finansiering med mer. Helseforetakenes rammer styrkes med vekst i frie inntekter på 
omlag 160 mill kroner sammenlignet med vedtatt budsjett 2014.   
 
Helseforetakenes økonomiske bæreevne/investeringer 
Det er fremdeles kun Helgelandssykehuset HF som har utarbeidet og legger frem en 
bærekraftsanalyse som viser at de økonomiske mål kan gjennomføres i perioden uten 
vesentlige omstillinger. Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger 
opp omstilling og kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
 

Priorteringer i saken mill kroner
Økt overskudd 80
Endrede forutsetninger UNN 34
Økt ramme HF 30
Diverse tiltak i HF/RHF 38
Styrets disp 36
Sum 218
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Nordlandssykehuset HF legger frem en bærerkraftsanalyse som indikerer et 
omstillingsbehov mellom 160 og 190 mill kroner i 2015, etter økte rammer som ble 
fordelt i juni. Forslagene i denne saken innebærer ytterligere ca 15 mill kroner i fri 
realvekst, men det står fortsatt igjen en betydelig omstillingsutfordring.  
Styret i Nordlandssykehuset HF har behandlet helseforetakets økonomiske situasjon og 
erkjenner at helseforetaket står overfor store omstillingsutfordringer. Styret ber i 
tillegg om å få startet bygging av kontorfløy og ber om økt investeringsramme på 71 
mill kroner.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF legger frem en bærekraftsanalyse som viser en 
omstillingsutfordring på 200 mill kroner i 2015, etter å ha innarbeidet rammene som 
ble vedtatt i juni 2014. Forslagene i denne saken medfører ca 27 mill kroner i fri 
realvekst ut over tildelingen i juni 2014, men det står fortsatt igjen et betydelig uløst 
omstillingsbehov. Styret har behandlet dette i sak 89/2014. Styret tok informasjonen til 
orientering og ba om at den regionale inntektsmodellen endres slik at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF får en større del av inntektene. 
 
Styret i Helse Nord RHF har tatt høyde for likviditetsmessig konsekvens av 
investeringene i kontorfløy (Nordlandssykehuset HF) og PET-senter 
(Universitetssykehuset Nord-Norge HF) i investeringsplanen. Helse Nord RHF er i 
dialog med de to helseforetakene med hensyn til de økonomiske forutsetninger som 
skal forsvare å øke investeringene. 
 
Finnmarkssykehuset HF står overfor en utfordring på kostnadssiden stigende til omlag 
100 mill kroner i 2017. Styret i helseforetaket skal behandle strategi for langsiktig 
økonomisk balanse i desember 2014.  
 
Adm. direktør foreslår at investeringsrammen til Helse Nord RHF økes med 15 mill 
kroner for å innføre Pasientens innsyn i egen journal innenfor en samlet ramme på 25 
mill kroner. Konsekvenser av økt overskudd og økt investeringsramme innarbeides i 
rullering av plan 2016-2019 i styresak i juni 2015.   
 
Medbestemmelse 
Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. juni 2014 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enig om strategien som innebærer at foretaksgruppen planlegger med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer og 
utvikling av pasienttilbudet. 

 
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for 

langsiktig planarbeid i helseforetakene.  
 

3. Partene er enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i 
helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i 
nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt 
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oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i 
dette arbeidet.  

 
4. Partene er videre enig om at omstillingsutfordringer ved alle store 

investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med 
tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent 
med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus 
i regionen.  

 
I samarbeidsmøte, den 13. oktober 2014 ble KTV/KVO orientert om Statsbudsjett 2015 
og mulig konsekvenser for Helse Nord, jf. sak 118-2014.  
 
Budsjett 2015 for foretaksgruppen vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 28.oktober 2014. Protokoll fra 
drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 ble behandlet av det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 12. juni 2014, jf. RBU-sak 50-
2014. RBU fattet følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med Plan 2015-2018, 

inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 til orientering. 
 
2. RBU savner en oversikt over innkomne innspill som er vurdert, men ikke tatt med i den 

rullerende investeringsplanen. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse 
Nords viktigste mål i planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse. 

 
Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli behandlet av det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 23. oktober 2014, jf. RBU-sak 74-2014. 
Protokoll fra møtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Forslag til Statsbudsjett 2015 sikrer gjennomføringen av plan 2015-2018 og øker 
foretaksgruppens mulighet til å investere. Adm. direktørs forslag til budsjett legger opp 
til en gradvis innfasning av regionale fagplaner, og kreftplanen og diabetesplan styrkes.  
 
Adm. direktør foreslår at planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i 
helseforetakene skal innrettes mot områder med lange ventetider og fristbrudd og 
gjennomføringen av regionale fagplaner.  Styringskrav fra eier om at veksten skal være 
større i psykisk helse og TSB foreslås fulgt videreført til helseforetakene. Konkrete krav 
til aktivitet følges opp i oppdragsdokument 2015.   
 
I egen styresak om RHF-budsjettet (jf. styresak 117-2014) foreslås en styrking av 
behandlingstilbudet ved å øke kjøpet med 33,9 mill kroner innen rusbehandling og 14 
mill kroner innen psykisk helsevern.  
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Budsjettet følger opp innføringen av fritt behandlingsvalg i 2015. I første omgang 
omfatter dette TSB og psykisk helsevern.  
 
Regjeringens avbyråkratiseringsreform vil bli fulgt opp i løpende oppfølging og 
rapportering. Forventet gevinst av tiltakene disponeres til økte investeringer i tråd med 
intensjonene i statsbudsjettet. 
 
IKT-satsningen i regionen videreføres som planlagt, og pasientsikkerheten styrkes 
gjennom prosjektet Pasientens innsyn i egen journal.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF rapporterer om store 
økonomiske utfordringene i 2015 og for planperioden. Det er usikkert om disse to 
helseforetakene har økonomisk bæreevne til å øke investeringene ytterligere. Forutsatt 
tilfredsstillende forpliktelser i helseforetakene vil adm. direktør komme tilbake til 
styret i Helse Nord RHF med disse to prosjektene, når styrene i helseforetakene har 
behandlet sine budsjetter for 2015.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtatt Plan for Helse Nord 2015-2018, med rullering 

av investeringsplan 2015-2022, jf. styresak 78-2014. Planen skal ligge til grunn for 
virksomheten i 2015.  

 
2. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot 

områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføringen av regionale 
fagplaner.   

 
3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk 

virksomhet.  
 
4. Sentralt budsjettert overskudd økes med 80 mill kroner for å sikre gjennomføring av 

investeringsplanen. Resultatkrav for 2015 vedtas slik:   
 

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 435 mill kroner 
Finnmarkssykehuset HF +25 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +15 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 520 mill kroner 
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5. Basisramme for 2015 fastsettes til (i 1000 kr):   
 

 
 
6. Investeringsrammen til Helse Nord RHF økes med 15 mill kroner for å realisere 

prosjektet Pasientens innsyn i egen journal innenfor en ramme på 25 mill kroner.  
 
7. Tillatelse til å starte opp detaljplanleggingen av PET-senter ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og utvidelsen av byggeprosjektet ved 
Nordlandssykehuset Bodø med egen kontorfløy vurderes på nytt, etter at styrene i 
helseforetakene har behandlet budsjett for 2015. 

 
 
Bodø, den 22. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 172 040                        293 654     212 313     131 987     384 310     1 194 304    
Pasientreiser 235 083                        194 491     231 094     134 038     25 272        819 978        
Psykisk helse 278 557                        890 607     770 424     242 632     110 149     2 292 368    
TSB (rus) 34 850                          186 867     65 120        35 253        33 900        355 990        
Somatikk 666 274                        2 800 310  1 351 657  683 180     703 859     6 205 280    
Overgangsordninger 24 842                          116 825     57 128        14 024        212 819        
Kapital 76 857                          280 522     225 123     67 505        281 428     931 435        
Felleskostnader/adm 181 447     181 447        
Totalt 1 488 502                     4 763 276  2 912 859  1 308 619  1 720 365  12 193 621  
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UTREDNING  
 
Forslag til Statsbudsjett 2015 
Forslag til Statsbudsjett for 2015 innebærer bedre økonomiske rammebetingelser enn 
det som var lagt til grunn i styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl rullering av 
investeringsplan. I sum gir forslag til Statsbudsjett 2015 Helse Nord brutto om lag 200 
mill kroner mer til disposisjon enn forutsatt. De viktigste årsaker til dette er, større 
realvekst enn forutsatt og mindre trekk i basisrammen enn forutsatt knyttet til 
oppdatering av nasjonal inntektsmodell.  
 
I tillegg var 6,9 mill kr udisponert i sak 78-2014, samt at prisjustering av tilbakeholdt 
basisramme heller ikke disponeres i juni (10,8 mill kroner). Til sammen er om lag 218 
mill kroner tilgjengelig for prioritering, dvs. 200 mill kroner mer enn forutsatt i plan 
2015.  
 
Særskilte satsningsområder i forslag til Statsbudsjett 2015  
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte vil for 2015 samles i følgende 
hovedområder: 
• Pasientens helsetjeneste 
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Personell, utdanning og kompetanse 
• Forskning og innovasjon 
• Fornying og utvikling av organisasjon 
• Samordning på tvers av regioner 
• IKT 
• Økonomistyring 
 
Satsningsområdene vurderes å være i godt samsvar med styresak 78-2014 og forslag til 
prioriteringer i denne sak.  
 
Viktige forhold i forslag til Statsbudsjett 2015/forslag til prioriteringer  
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/ Styrking av rammene  
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Basisrammen til 
Helse Nord reduseres med 57,8 mill kroner. ISF1-prisen og polikliniske refusjonstakster 
reduseres også med 0,5 %.     
 
Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 76,2 mill kroner for å gi rom til bl.a. 
investeringer. 
 
Administrerende direktør foreslår å øke sentralt budsjettert overskudd med 80 mill 
kroner for å sikre gjennomføring av investeringsplanen.  
 
Det foreslås videre at Helse Nord RHFs ramme reduseres med 1 mill kroner knyttet til 
reformen, mens øvrig netto effekt av endringene (-57,6 mill kroner+ 76,2 mill kroner = 
18,6 mill kroner) fordeles til helseforetakene basert på inntektsmodell for somatikk. 
Dette vil isolert sett dempe effektiviseringskravet mot foretakene. Adm. direktør legger 

1 Innsatsstyrt finansiering (somatisk virksomhet) 
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til grunn at nødvendig effektivisering realiseres med bakgrunn i økonomiske 
resultatkrav og årlig omstillingsbehov. Lavere ISF-pris og polikliniske takster vil 
medføre et effektiviseringskrav i foretakene dersom aktiviteten økes utover 
forutsetningene.  
 
Fritt behandlingsvalg 
Reformen fritt behandlingsvalg innføres i 2015 (i hovedsak innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern). Reformen skal redusere 
ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å 
bli mer effektive. Fritt behandlingsvalg medfører større uforutsigbarhet i økonomiske 
rammer, men staten avlaster de regionale helseforetakene i form av økte bevilgninger 
og ISF-refusjon for somatisk aktivitet innen fritt behandlingsvalg. Det vises til styresak  
100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet for nærmere omtale. 
 
Helse Nord er gitt bevilgninger på henholdsvis 2,9 mill kroner til somatikk og 12,9 mill 
kroner til psykisk helsevern og rus. Adm. direktør foreslår å fordele ressursene til 
helseforetakene basert på de respektive inntektsmodeller.  
 
Aktivitetsforutsetninger og overslagsbevilging   
Forslag til Statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 
2,15 %, inkludert 0,15 % vekst til Fritt behandlingsvalg.  
 
ISF-prisen justeres med 1,8 % til kr 41.494,-. Polikliniske takster justeres med 2,5 %.  
 
Rammer for aktivitetplanlegging (overslagsbevilgninger) fjernes fra 2015. Dette betyr 
at det åpnes opp for å planlegge aktivitetsvekst når prioritering, kapasitet og økonomi 
tilsier det. Helse- og omsorgsdepartementet har tatt høyde for en aktivitetsvekst innen 
ISF på 1,6 %, hvorav halvparten anslås å tas ut i kommunene (ø-hjelpsplasser).   
Innen poliklinisk aktivitet (psykisk helse, rusbehandling og laboratorie- og 
røntgenaktivitet) har HOD tatt høyde for en aktivitetsvekst på 6 %.  
 
Adm. direktør tilråder at planlagt aktivitetsvekst i foretakene skal innrettes mot 
områder med lange ventetider, fristbrudd og gjennomføring av fagplanene.   
 
Også i 2015 er det krav til større vekst innen TSB og psykisk helsevern enn i somatisk 
sektor. Sterkere aktivitetsvekst og påfølgende reduksjon av ventetider/fristbrudd er 
realiserbart. Adm. Direktør foreslår at kravet videreføres helseforetakene i Helse Nord.  
 
Oppdatering av nasjonal inntektsmodell 
Helse Nord får samlet et trekk på 7 mill kroner ved oppdatering av nasjonal 
inntektsmodell mot forutsatt -33 mill kroner i sak 78-2014. Oppdatering av befolkning 
og sosiale kriterier medfører endringer på henholdsvis -44 mill kroner og +18 mill 
kroner.  Regnskapsandeler, gjestepasientoppgjør og oppgaveendringer medfører isolert 
sett +19,5 mill kroner. Disse postene er svært vanskelige å vurdere og det antas at de 
ved fremtidige oppdateringer vil kunne medføre redusert ramme for Helse Nord.  
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Kommunal medfinansiering 
Kommunal medfinansiering opphører fra 2015. 
 
Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
Kvalitetsbasert finansiering videreføres på samme nivå som i 2014. Det tas inn 4 nye 
indikatorer (epikrisetid og andel med diagnose innen psykisk helse og rusomsorg).  
 
Helse Nord kommer noe bedre ut enn i 2014 (realvekst på 3,1 mill kroner).  
 
Adm. direktør foreslår å bruke den nasjonale modellen internt i Helse Nord, med noen 
mindre tilpasninger som følge av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå.  
 
I styresak 78-2014 holdt styret i tillegg av 5 mill kroner tilknyttet kvalitetsbasert 
finansiering. Adm. direktør foreslår at disse midlene brukes til å styrke 
helseforetakenes inntektsrammer og at de fordeles i tråd med resultatene innen 
kvalitetsbasert finansiering. Det forventes at videreføring av økonomiske konsekvenser 
på foretaksnivå vil forsterke kvalitetsarbeidet i helseforetakene.  
 
Sammenlignet med trekk i basisramme i 2014 medfører dette en redusert inntekt for 
Finnmarkssykehuset og en inntektsvekst særlig for UNN. Det er særlig resultater av 
pasientopplevelsesundersøkelsen 2013 (PasOPP) som gir utslag.  
 

 
 
Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 3,1 %, hvorav lønnsvekst 3,3 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,7 %.  
 
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en 
styrking av kapitaltilskuddet til helseforetakene.  
 
Tilskudd til ”raskere tilbake” videreføres  
Ordningen videreføres i 2015, men rammene mellom regionene fordeles ikke i forslag 
til Statsbudsjett. Helse Nord RHF vil i dialog med helseforetakene fordele rammene 
fram mot desember.  
 
Låneopptak  
Helse Nord gis anledning til å ta opp investeringslån i 2015 på til sammen 388 mill 
kroner til Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
Tromsø A-fløy og Kirkenes sykehus.  
 
  

KBF (1000 kr) Fordeling KBF 5 mill kr i basisramSum inntekter KBF Trekk i basisramme* Gevinst/tap
Finnmarkssykehuset HF 7 802                         547                       8 349                                          -10 465                                 -2 116                                      
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 35 886                       2 517                    38 403                                       -27 432                                 10 971                                     
Nordlandsykehuset HF 16 520                       1 159                    17 679                                       -17 149                                 530                                           
Helgelandsykehuset HF 11 089                       778                       11 866                                       -10 423                                 1 442                                       
SUM 71 297                       5 000                    76 297                                       -65 469                                 10 828                                     
* trekk 2014 prisjustert til 2015
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Pensjonskostnader  
Helseforetakenes pensjonskostnader kompenseres for avvik fra budsjettpremissene. 
Samlet avvik på 332 mill kroner fordeles etter inntektsmodellene. Bevilgningen 
inkluderer kompensasjon for økt betaling til IKT som følge av endrede 
pensjonsparametre.   
 
Andre forslag til prioriteringer 
Styrking av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Oppdatering av foretakenes rammer etter at konsekvensene av statsbudsjett og pensjon 
er innarbeidet gir et uventet omstillingskrav for UNN på 34 mill kroner ut over 
premissene som ble vedtatt i plan 2015. Når samlet avvik fra budsjettforutsetningene 
endres så pass mye i sluttspurten av budsjettprosessen foreslås det å utligne dette ved å 
gi UNN en særskilt bevilging i 2015 på siden av inntektsmodellen. 
  
Fagplaner 
I styresak 78-2014 ble fagplaner til sammen styrket med 45 mill kroner, hvorav noe ble 
fordelt til helseforetakene, og noe ble holdt sentralt. Adm. direktør foreslår en 
omfordeling av midlene mellom fagplanene hvor oppfølging av kreftplanen styrkes med 
ytterligere 9,4 mill kroner. Det er da fordelt til sammen 24,2 mill kroner til 
helseforetakene for kreftplanen (med oppstart 1. juli 2015, det vil si en årseffekt fra 
2016 på 44,2 mill kroner).   
 
Adm. direktør foreslår å prioritere de fagplaner som allerede er vedtatt, og de som skal 
styrebehandles mot slutten av året. Det er fagplaner innenfor somatikk som prioriteres 
i 2015. Fagplaner for psykisk helsevern og rus planlegges utarbeidet i 2015. I tråd med 
nasjonale føringer prioriteres kreftplanen høyt sammen med diabetesplanen. Diabetes 
planen foreslås økt med 2 mill kroner til 4 mill kroner i 2015.  
 
Det settes av 21,8 mill kroner sentralt for å kunne finansiere planer i 2015 som skal 
behandles i nær framtid (plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, hud, øye, revmatologi, 
habilitering og somatisk rehabilitering). 
 
Regional overvektskonsulent 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,3 mill kroner for å fullfinansiere stilling som regional 
overvektskonsulent ved NLSH.  
 
Diagnostisk enhet uavklarte tilstander 
Adm. direktør foreslår å bevilge 1,2 mill kroner til opprettelse av diagnostisk enhet for 
uavklarte tilstander ved UNN.  
 
Kompetanse nyfødt/intensiv NLSH 
For å opprettholde kompetanse ved nyfødt/intensivavdeling for nyfødte ved NLSH 
foreslår Adm. direktør å bevilge 0,5 mill kroner i tråd med budsjettinnspill.  
 
Helseteam 
UNN og NLSH har under etablering helseteam som skal kunne rykke ut ved nasjonale 
eller internasjonale kriser etter anmodning fra Helsedirektoratet. Det foreslås å bevilge 
0,3 mill kroner til hvert av helseforetakene.  
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Helsesøster Svalbard 
Helsesøstertjenesten på Svalbard har vært drevet som prosjekt, eksternt finansiert til 
og med 1. august 2014. Både UNN og lokalstyret i Longyearbyen anbefaler at tilbudet 
opprettholdes. Adm. direktør foreslår å bevilge 0,8 mill kroner.  
 
Prosjekt inkontinensomsorg i primærhelsetjenesten 2015-2017 
Inkontinenssenteret ved UNN har utarbeidet forslag til prosjekt for å styrke 
inkontinensomsorgen i kommunene. Adm. direktør foreslår å bevilge 1 mill kroner per 
år i 3 år i tråd med budsjettinnspill. Tiltaket vil styrke kompetansen i kommunene og 
styrke samhandlingen med spesialisthelsetjenesten.  
 
Samhandlingsportal  
I styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste er et tiltak 
etablering av en samhandlingsportal ved UNN/Nasjonalt Senter for Telemedisin. 
Tiltaket skal tilgjengeliggjøre tilbud om opplæring og utdanning og tilby e-læring. Målet 
er økt kompetanse og bedre kvalitet.  
 
Det forutsettes finansiering også fra UNN/NST og kommuner. 1,4 mill kroner foreslås 
foreløpig satt av i RHF.  
 
Nasjonale registre ved UNN 
UNN drifter en rekke nasjonale kvalitetsregistre. Det ligger per i dag 5,6 mill kroner i 
rammen til UNN som finansiering av disse registrene. UNN har lagt fram budsjett for 
registrene på 7 mill kroner og det foreslås å bevilge 1,5 mill kr som økt betaling for drift 
av registrene.   
 
Nytt ambulansehelikopter Hålogaland 
Adm. direktør foreslår at det settes av 9,5 mill kroner til ny helikopterbase på Evenes. 
Budsjett for nødnett/helseradionett i RHF kan reduseres med 3 mill kroner, samt at det 
disponeres 6,5 mill kroner fra styret til finansiering av tiltaket. Ressursene budsjetteres 
sentralt og vil fordeles mellom UNN og NLSH etter nærmere avklaringer.  
 
Nasjonale selskaper/tiltak 
Helseregionene arbeider med samordning på flere områder, herunder etablering av 
eget foretak for oppfølging av byggeprosjekter, prosjekter i regi av Pasientreiser ANS og 
utvidelse av nasjonal IKT. Adm. direktør foreslår å sette av 10 mill kroner til å håndtere 
mulige økte kostnader som følge av disse tiltakene.  
 
Styrking av helseforetak 
Helseforetakene har kommet med flere budsjettinnspill om økte kostnader, herunder 
økte kostnader som følge av etablering av en AMK-sentral i UNN. For å finansiere disse 
endringene foreslår Adm. direktør at 10 mill kroner fordeles mellom helseforetakene 
basert på inntektsmodellen for somatikk.  
 
Kostnad per pasient (KPP) 
KPP er en betegnelse på en metode for oppstilling av hvilken helsehjelp en pasient har 
mottatt og hva denne helsehjelpen har kostet. Helseregionene er pålagt å levere KPP-
data og det pågår et arbeid regionalt for å etablere dette. Adm. direktør foreslår at det 
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bevilges 1 mill kroner som fordeles mellom foretakene, samt at det settes av 1 mill 
kroner i RHF-budsjettet for anskaffelse/prosjektkostnader.  
 
Tilbakeføring kategoriledere innkjøp 
I vedtatt budsjett 2014 ble det fordelt 3 mill kroner til helseforetakene. I løpet av 2015 
er det besluttet at ansettelse av kategoriledere skal skje i RHF og midlene dras derfor 
tilbake.   
 
Kvalitetsmidler Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord har i 2014 fått bevilget 3,5 mill kroner til ansettelse av 
farmasøyter og samarbeid med foretakene knyttet til samstemming av legemiddellister. 
Det foreslås å legge samme beløp til Sykehusapotek Nord i 2015 (budsjetteres og 
utbetales fra RHF).  
 
Et friskere Nordland – samarbeidsprosjekt med Nordland Fylkeskommune  
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,55 mill kroner til et samarbeidsprosjekt med 
Nordland Fylkeskommune. Prosjektet er en samordnet økt satsing for å redusere 
forekomsten av overvekt, fedme, type 2-diabetes og relaterte helseproblemer i 
Nordland. Resultater og erfaringer fra prosjektarbeidet vil fortløpende kunne overføres 
inn i det nordnorske folkehelsesamarbeidet.  
 
Kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser  
Adm. direktør foreslår at det bevilges 0,925 mill kroner i tråd med budsjettinnspill for 
opprettelse av kvalitetsregister ved NLSH for behandling av spiseforstyrrelser.  
 
Til disposisjon Adm. direktør 
Det foreslås at 1,5 mill kroner settes av hos Adm. direktør.  
 
Informasjonsarbeid 
Adm. direktør foreslår at RHF styrkes med 1 mill kroner som skal benyttes til 
informasjonsarbeid. Det er ønskelig med en styrket profilering av tilbudet til pasientene 
i landsdelen og medarbeidernes innsats.  
 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Adm. direktør foreslår at det settes av 2 mill kroner til evt. opprettelse av nasjonalt 
register for variasjon i spesialisthelsetjenesten i regi av Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering (SKDE).  
 
Miljøgiftsenter styrking 
Adm. direktør foreslår at miljøgiftsenter ved UNN styrkes med 1 stilling, 1 mill kroner.  
 
KORSN 
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) bistår smittevernpersonell i 
spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidrar til økt kompetanse innen 
smittevern. Adm. direktør foreslår at kompetansesenteret styrkes med 0,25 mill kroner 
for å forsterke arbeidet.  
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Kvalitetsmidler overført fra 2014 
UNN har bedt om at bevilgning til et prosjekt for bedring av kvalitet flyttes til 2015. 
Rammen for 2014 vil reduseres tilsvarende mot at rammen bevilges i 2015.  
 
FUNNKe 
Prosjekt FUNNKe er et regionalt program for implementering av elektronisk 
meldingsutveksling mellom fastleger/helseforetak og pleie- og omsorgstjenesten. 
Prosjektet har tidligere fått tilsagn på totalt 4 mill kroner, men har så langt brukt 
mindre enn satt av i budsjettet. 2015 er siste år med bevilgning fra RHF og det er behov 
for å disponere 0,725 mill kroner i tillegg til tidligere avsatt i RHF budsjettet (1,55 mill 
kroner).  2,27 mill kroner bevilges UNN.  
 
Til styrets disposisjon 
Det settes av 35,9 mill kroner til styrets disposisjon. Midlene kan brukes til å håndtere 
eventuelt nye krav i oppdragsdokumentet. 
 
Andre endringer som følge av forslag til statsbudsjett 
Øyeblikkelig hjelp i kommunene  
Redusert basisramme som følge av delfinansiering av nye ø-hjelpsplasser i 
kommunene/taksendringer i kommune er 3,8 mill kroner mindre enn forutsatt i 
styresak 78-2014. Basisramme tilbakeføres helseforetakene basert på 
inntektsmodellen.  
 
Kreftlegemidler til RHF- ene 
I budsjettet for 2014 ble finansieringsansvaret for enkelte kreftlegemidler i 
folketrygden overført til de regionale helseforetakene. Fra 2015 etableres det ISF-
finansiering for disse legemidlene på samme måte som for annen pasientadministrert 
legemiddelbehandling i spesialisthelsetjenesten. Basisrammen reduseres med 20 mill 
kroner. Dette trekkes inn basert på inntektsmodellen for somatikk.  
 
Drop out/prostatasentra  
Tilskuddene flyttes fra særskilte bevilgninger til basisrammen. Tilskudd til dropouts 
(TSB) fordeles til UNN, mens tilskudd til prostatasentrene fordeles mellom UNN og 
NLSH. Det gjøres oppmerksom på at prostatasentrene også har en særskilt bevilgning 
slik at samlet bevilgning for 2015 er 2,6 mill kroner til hvert at sentrene. 
 
Vridning fra døgn til dag innen psykisk helsevern for voksne  
For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern, er Helse Nords basisbevilgning redusert med 6,4 mill kroner. Reduksjonen 
foreslås videreført helseforetakene basert på inntektsmodellen for psykisk helse.  
 
Økt gebyr ved manglende oppmøte til poliklinikk.  
Gebyret ved manglende oppmøte til poliklinikk er foreslått doblet fra 1. januar 2015. 
Det er lagt til grunn at flere vil møte til avtalt time, men også at helseforetakene vil få 
noe økte inntekter. Inntektsøkning motsvares av redusert basisramme som foreslås 
fordelt basert på inntektsmodellen for somatikk.  
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PET-takster 
Det aktivitetsbaserte refusjonssystemet for poliklinisk radiologi er endret fra 1. juli 
2014 slik at utgifter til radioaktive legemidler ved pet-skanning 
(positronemisjonstomografi) refunderes etter fastsatte priser, og ikke etter regning 
som tidligere. Basisrammen økes med 4,4 mill kroner og dette foreslås bevilget UNN.  
 
Tuberkoluseforebyggende arbeid og Kompetansenettverk sykehusplanlegging 
Helse Nord er bevilget henholdsvis 0,26 og 0,2 mill kroner til formålene. Styret i Helse 
Nord RHF prioriterte 1 mill kroner til tuberkuloseforebyggende arbeid i sak 78-2014 
slik at bevilgningen bidrar til å finansiere tiltaket. 0,2 mill kr til sykehusplanlegging 
foreslås lagt til HN RHF.  
 
Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS)  
SANKS er fra 1. januar 2014 godkjent som en nasjonal kompetansetjeneste. Det er 
foreslått å flytte 3,7 mill kroner fra basisrammen til et særskilt tilskudd. Endret 
finansieringsform videreføres Finnmarkssykehuset.  
 
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning 
Helse Nords basisramme er økt med 9,7 mill kroner som følge av at egenandeler 
prisjusteres lavere enn generell lønns- og prisvekst. Bevilgningen foreslås fordelt til 
helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk.  
 
Rituell omskjæring av gutter 
Fra 1. januar 2015 er det ved lov fastslått at de regionale helseforetakene skal 
organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført 
rituell omskjøring av gutter. Egenandelen er satt til kr 4000. Basisrammen er foreslått 
økt med 1,2 mill kroner. Det pågår et arbeid for å avklare organisering av tilbudet og 
beløpet settes av sentralt inntil videre.  
 
Andre forhold 
Forskning 
Helse Nord har fått en realvekst i forskningstildelingen på 0,6 mill kroner.  
  
Helse Nord har tidligere år fordelt forskningsmidlene i budsjettjustering i mars/april. 
Det gjøres nå en endring ved at bevilgning til prosjekter som tidligere har fått flerårige 
tilsagn allerede nå legges ut til helseforetakene. Tilskudd til UNN inkluderer også 3 mill 
kroner til Klinisk forskningsavdeling (del av fast bevilgning), og 2 mill kr til Jebsen 
senter (jf avtale med Helse Nord og UiT, utbetales UNN). Nye bevilgninger vil som 
tidligere justeres i mars/april 2015. UNN og NLSH får deler av bevilgningen som økt 
basisramme og deler som øremerket tilskudd.  
 
Nasjonale kompetansetjenester – Særskilt tilskudd 
Adm. direktør foreslår at bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester i 2014 
prisjusteres med 3,1 % i 2015. Helse Nord har udisponerte midler på til sammen 4,5 
mill kroner ved utgangen av 2014. I tillegg er 3 mill kroner udisponert av 2015-
rammene. Adm. direktør foreslår at midlene disponeres i årene fremover til en 
prosjektpott, der de nasjonale tjenestene i Helse Nord kan søke på midlene.   
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Inntektsmodell somatikk - oppdatering bruk av private 
Oppdatering av data for bruk av private helsetjenester finansiert av RHF (i hovedsak 
rehabiliteringstjenester og avtalespesialister), medfører flytting av ressurser fra UNN. 
Befolkningen i UNNs opptaksområde bruker en større andel av de private tilbudene 
finansiert av RHF enn tidligere.    
 
Detaljerte endringer inntektsrammer fremkommer av vedlegg. Funksjonsfordelt 
basisramme fremkommer nedenfor (i 1000 kr)  
 

 
 
Budsjett Helse Nord RHF (morselskap)  
 
Tabellen viser budsjettforslag 2015 for Helse Nord RHF.  
 

 
 
  

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 172 040                        293 654     212 313     131 987     384 310     1 194 304    
Pasientreiser 235 083                        194 491     231 094     134 038     25 272        819 978        
Psykisk helse 278 557                        890 607     770 424     242 632     110 149     2 292 368    
TSB (rus) 34 850                          186 867     65 120        35 253        33 900        355 990        
Somatikk 666 274                        2 800 310  1 351 657  683 180     703 859     6 205 280    
Overgangsordninger 24 842                          116 825     57 128        14 024        212 819        
Kapital 76 857                          280 522     225 123     67 505        281 428     931 435        
Felleskostnader/adm 181 447     181 447        
Totalt 1 488 502                     4 763 276  2 912 859  1 308 619  1 720 365  12 193 621  

Budsjett 2015 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015

Basistilskudd 11 334 829 11 909 357 12 320 279
Kvalitetsbasert finansiering 0 63 500 71 297
Aktivitetsbasert inntekt 2 616 199 2 639 755 2 786 834
Annen driftsinntekt 568 585 666 149 737 086
Sum driftsinntekter 14 519 614 15 278 761 15 915 496

Kjøp av helsetjenester 13 451 727 14 177 341 14 704 782
Varekostnad 115 0 0
Lønnskostnader 199 076 224 242 248 655
Avskrivninger og nedskrivninger 71 905 84 109 107 676
Andre driftskostnader 369 487 498 225 497 323
Sum driftskostnader 14 092 309 14 983 916 15 558 436

Driftsresultat 427 305 294 845 357 060

Finansinntekt 129 467 140 160 148 350
Resultat fra datterforetak -8 844
Annen finanskostnad -61 835 -68 005 -70 410
Årsresultat 486 092 367 000 435 000
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Investeringer 
Adm. direktør foreslår at prosjekt ”pasientens innsyn i egen journal” som er 
kostnadsberegnet til 25 mill kroner, tas inn i investeringsplanen. Det er da behov for å 
øke investeringsrammen til Helse Nord RHF med 15 mill kroner. Rammer avsatt i plan 
2015-2018 (10 mill kr) benyttes til å finansiere tiltaket. 
 
Konsekvenser av dette vil håndteres i rullering av plan 2016-2019 i juni 2015. 
 
Pasienter og innbyggere har rett til innsyn i sin journal hvis det ikke foreligger særlige 
grunner for å hindre slik tilgang av hensyn til tredje person eller fare for pasientens liv.  
 
I dag ber pasient/innbygger om innsyn i brevs form og forespørselen handteres 
administrativt ved journalarkivet2.  For å forenkle pasientens samhandling med 
spesialisthelsetjenesten har Helse Nord RHF sammen med helseforetakene etablert 
prosjektet pasientens elektroniske innsyn i egen journal. Prosjektet vil i løpet av våren 
2015 gi pasientene i Nord-Norge tilgang til egne journalopplysninger på nett via 
www.Helse-Norge.no.  Det overordnede målet er todelt: 
 
(i) Pasienter skal i større grad bli en aktiv partner for ivaretakelse av egen helse, 
‘patient empowerment.’ (ii) Virksomheten skal tilby en kvalitativt bedre helsetjeneste.  
 
Helseforetakenes økonomiske bæreevne  
I styresak 78-2014 fremgår det at alle helseforetakene, med unntak av 
Helgelandssykehuset, står foran store økonomiske utfordringer. Etter styrets vedtak i 
sak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl. rullering av investeringsplan er rammer og føringer 
for helseforetakene oppdatert.  Helseforetakene har lagt de oppdaterte premissene til 
grunn for sine analyser. 
 
For at det skal være forsvarlig å gjennomføre de store byggeprosjektene, må 
helseforetakene sannsynliggjøre at de vil være i stand til å drive helseforetaket videre 
og realisere resultatkravene, når kostnadene som følger av investeringene slår inn i 
regnskapene. I tillegg må helseforetaket ha tilstrekkelig likviditet i til å håndtere 
løpende drift og investeringene.  
 
Det er fremdeles kun Helgelandssykehuset som har utarbeidet og legger frem en 
bærekraftsanalyse som viser at de økonomiske mål kan gjennomføres i perioden uten 
vesentlige omstillinger. Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger 
opp omstilling og kontinuerlig  
forbedringsarbeid. 
 
  

2 Se rapport forprosjekt, http://www.telemed.no/elektronisk-tilgang-til-egne-journaldata.5072004.html 
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Tabellen illustrerer omstillingsutfordringen fremover (utfordring før effekter av 
identifiserte tiltak):  
 

 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Fremskrivningen viser at Finnmarkssykehuset vil stå overfor avvik stigende til omlag 
100 mill kroner i 2017. Utfordringen er om lag 43 mill kroner i 2015.  
 
Forutsatt 100 % gjennomføring av vedtatt omstillingsplan (50 mill kroner) er uløst 
omstillingsutfordring ca 50 mill kroner i 2017.  
 
Styret i helseforetaket skal behandle strategi for langsiktig økonomisk balanse i 
desember 2014. Dersom helseforetaket realiserer de vedtatte resultatkrav, vil 
investeringsplanen kunne gjennomføres innenfor tildelt investeringslån og 
kassakredittramme. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Fremskrivningen viser at UNN vil stå overfor avvik på opp mot 200 mill kroner i 
perioden 2015-2022.  
 
Dersom etablering av PET-senter vedtas vil utfordringen øke med ytterligere 25 mill 
kroner.  
 
UNN har foreløpig utviklet en tiltaksliste som består av 34 tiltak på til sammen 233 mill 
kroner. Arbeidet med tiltakslisten er organisert slik at hvert enkelt tiltak har en 
ansvarligklinikksjef/direktør som skal sørge for fremdrift og involvering, samt sikre 
gjennomføring av tiltaket. Alle tiltakene er foreløpig risikovurdert, noe som reduserer 
den totale forventede økonomisk effekten for 2015 til 173 mill kroner. 
 
Tiltaksplanen til UNN er foreløpig på et overordnet og generelt nivå. Styret har ikke 
behandlet den, men tatt situasjonen til orientering.  
 
Likviditeten er god. Helseforetaket får 50 % lånefinansiering av ett  
investeringsprosjekt, A-fløya. Likevel vil helseforetaket ikke ha behov for å trekke på  
kassakreditten, hvis de økonomiske mål realiseres. 
 
Nordlandssykehuset HF  
Fremskrivningen for Nordlandssykehuset, viser at helseforetaket står overfor 
omstillingsutfordring på 180 mill kroner i 2015, stigende til 240 mill kroner i 2019. Det 
foreligger på nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelige konkrete tiltak for å realisere de 
økonomiske mål.  
 

Økonomisk omstillingsutfordring (mill kr) Omsetning bud 14 utfordring 15 Høyeste utfordr 2015-2022 utfordring 15/omsetning utfordring høy/omsetning
Finnmarkssykehuset HF 1 863                         43                          98                                               2,3 % 5,3 %
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6 641                         198                       198                                             3,0 % 3,0 %
Nordlandsykehuset HF 3 778                         180                       236                                             4,8 % 6,2 %
Helgelandssykehuset HF 1 706                         -4                          -29                                              -0,2 % -1,7 %
Sykehusapotek Nord HF 363                            2                            3                                                 0,5 % 0,7 %
SUM 14 350                       419                       506                                             2,9 % 3,5 %
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På tross av betydelig økt investeringslån (80 % av godkjent investering), vil 
helseforetaket få likviditetsproblemer allerede i 2015, hvis ikke de økonomiske mål 
realiseres.  
 
Budsjettprosessen er koblet nært opp til Utviklingsprogrammet Nye 
Nordlandssykehuset, og det pågående pasientforløpsarbeidet. Innføring 
av nye pasientforløp vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å løse den samlede 
omstillingsutfordringen på 180 mill kroner i 2015. Direktøren har derfor valgt bred 
tilnærming i budsjettarbeidet. Endelig plan for omstillingsarbeidet, inkl risikovurdering 
av de prioriterte tiltak, vil forelegges styret i NLSH i desember 2014. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Fremskrivningen viser at helseforetaket står overfor avvik på 0 til 4 mill kroner i 2015- 
2018. Fra 2019 og fremover vil helseforetaket kunne realisere resultater på 9 til 28 mill 
kroner bedre enn budsjettert. 
 
Dersom de vedtatte resultatkrav realiseres, vil likviditeten styrkes betydelig i løpet av  
perioden. Dette er et godt grunnlag for utvikling av Helgelandssykehuset.  
 
 
 
Vedlegg 
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Vedlegg 1 
 

Inntektsrammer 
 
Basisramme 2015 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum vedtatt basisramme 2014 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610
Oppdatering nasjonal inntektsmodell -33 000 -33 000
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % 130 000 130 000
Samhandling/ø-hjelp -990 -3 306 -1 940 -1 064 -7 300
Reserver og avslutning prosjekter RHF -40 000 40 000 0
VAKe (engangsbevilgning 2014) 500 -500 0
Kvalitetsmidler til HF (engangsbevilgning 2014 -3 528 12 003 -1 050 -2 460 -2 020 -2 945 0
Planlegging PET-senter (engangsbevilgning 2014) 6 000 -6 000 0
Utredning utvikling Helgelandssyk. (engangsbevilgning 2014) 2 000 -2 000 0
Samarbeidsprosj. e-læring i hjemmerespiratorbeh. (tom 2014) 250 -250 0
Pasientsikkerhet 2 550 -2 550 0
Styrking regionale kompetansesentre -250 250 0
Prosjekter tiltak i RHF 20 000 -20 000 0
Kreftplanen -10 800 540 5 940 3 780 540 0
Tuberkulose program -1 000 660 340 0
Kompetanseheving DPS 1 000 -1 000 0
Plastikk kirurgi -5 700 2 850 2 850 0
Diabetes 2 000 -2 000 0
HUD-plan -3 000 450 900 450 1 200 0
ØNH-plan -9 000 1 260 3 330 3 420 990 0
Geriatri 2 000 -2 000 0
Habilitering 2 000 -2 000 0
Øye -2 000 1 320 680 0
Somatisk rehablitering 8 000 -8 000 0
Reuma 3 000 -3 000 0
Nasjonal IKT 8 000 -8 000 0
Regional koordinator helsefaglærlinger -500 500 0
Tilbakefør redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014) -3 000 -13 000 10 000 6 000 0
Intensiv, opptrapping -5 400 5 400 0
Prostatasentra 0
Kapitalkompensasjon Vesterålen -10 000 10 000 0
Kapitalkompensasjon Bodø -22 000 22 000 0
Oppdatering inntektsfordeling somatikk inkl innfasing 20 mill -20 000 611 4 973 283 14 133 0
Oppdatering inntektsfordeling psykisk helse -17 446 9 166 -13 240 21 520 0
Oppdatering inntektsfordeling TSB 2 175 -3 781 5 944 -4 339 0
Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland 30 000 -30 000 0
FIKS oppdatert fordeling opplæring 343 -1 465 1 102 20 0
Barentssekretariat 921 -921 0
Familieambulatorium -2 000 2 000 0
Sum basisramme 2015, per juni 2014 1 297 432 278 553 1 390 059 4 405 243 2 725 875 1 212 147 11 309 310
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Basisramme 2015 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Nasjonal inntektsmodell avvik fra forutsatt juni 26 246 26 246
Aktivitetsvekst, avvik fra forutsetning juni 40 100 40 100
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -1 000 1 000 -9 199 -24 381 -15 075 -9 182 -57 837
Styrking basisramme 12 120 32 120 19 860 12 097 76 197
Pensjonskostnader 113 700 52 724 140 327 89 283 49 665 445 700
Pensjonskostnader avvik fra inntektsmodell -34 000 34 000 0
Ø-hjelp kommuner, avvik fra forutsetning 561 2 168 1 236 635 4 600
Øhjelp kommunale legetakster -127 -337 -209 -127 -800
Økt gebyr ved manglende oppmøte -620 -1 644 -1 017 -619 -3 900
Drop out 2 060 2 060

Pet-takster endring 4 380 4 380

Prostatasentre (i tillegg egen bevilgning nedenfor) 1 600 1 600 3 200

Kreftlegemidler - til ISF -3 181 -8 431 -5 213 -3 175 -20 000

Tuberkoluseforebyggende arbeid 258 258

Kompetansenettverk sykehusplanlegging 200 200

SANKS - til kap. 732.78 -3 700 -3 700

Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning 1 543 4 089 2 528 1 540 9 700

Rituell omskjæring 1 200 1 200

Vridning døgn/dag psykiatri -1 008 -2 500 -2 000 -892 -6 400

FBV somatikk 382 1 012 626 381 2 400

FBV ph og rus 2 147 5 039 3 628 2 086 12 900

Tilbakeføring kategoriledere innkjøp 3 000 -480 -1 257 -786 -478 0
Tilbakeføring av forskningsfinansiering 3 000 -3 000 0
Lønns- og prisvekst 37 878 10 842 42 762 122 340 78 030 37 377 329 229
Styrking av kapitaltilskudd 2 310 8 433 5 806 2 029 18 579
Kvalitetsbasert finansiering -5 000 547 2 516 1 159 778 0
Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland -3 000 -6 500 -9 500
Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland 9 500 9 500
Kostnad per pasient (KPP) -1 000 100 400 400 100 0
Kvalitetsmidler apotek 2015 3 528 -3 528 0
Kreftplanen -9 400 849 4 610 3 158 783 0
Plastikk kirurgi 5 700 -2 850 -2 850 0
HUD-plan 3 000 -450 -900 -450 -1 200 0
ØNH-plan 9 000 -1 260 -3 330 -3 420 -990 0
Diabetes -2 000 -2 000 596 1 158 1 650 596 0
Geriatri -2 000 2 000 0
Habilitering -2 000 2 000 0
Somatisk rehablitering -8 000 8 000 0
Øye 2 000 -1 320 -680 0
Regional overvektskonsulent -300 300 0
Diagnostisk enhet uavklarte tilstander -1 200 1 200 0
Reuma -3 000 3 000 0
Kompetanse nyfødt/intensiv -500 500 0
Helseteam -600 300 300 0
Helsesøster på Svalbard -800 800 0
Prosjekt inkontinensomsorg i primærhelsetjenesten 2015-2017 -1 000 1 000 0
Samhandlingsportal  1 400 -1 400 0
Nasjonale registre (økt betaling) -1 500 1 500 0
Nasjonale selskaper/tiltak 10 000 -10 000 0
Styrking HF -10 000 1 591 4 215 2 606 1 588 0
Inntektsmodell somatikk oppdatering bruk av private 237 -4 804 1 088 3 480 0
Et friskere Nordland - samarbeidsprosjekt med 550 -550 0
Kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser -925 925 0
Til disposisjon AD 1 500 -1 500 0
Informasjonsarbeid 1 000 -1 000 0
SKDE 2 000 -2 000 0
Miljøgiftsenter styrking -1 000 1 000 0
KORSN -250 250 0
Kvalitetsmidler overført fra 2014 -1 000 1 000 0
Funnke -1 545 -725 2 270 0
Forskning -34 000 30 000 4 000 0
Sum vedtatt basisramme 2015 1 304 944 415 422 1 488 502 4 763 276 2 912 859 1 308 619 12 193 621
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Øvrig ramme 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 772                         51 370              26 574              78 717             
Sykestueprosjekt 9 100                   9 100                
Kvalitetsregistre - estimat 30 710                   30 710             
Prostatasentra (tidl ubrukte midler) 1 000                 1 000                 2 000                
Transporttilbud psykisk syke 4 000                     
Tilskudd til turnustjeneste - estimat 151                         807                      1 869                 1 351                 823                      5 000                
SUM øvrig ramme 2015 35 633                   9 907                   54 239              28 925              823                      125 527           

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2015 7 802                   35 886              16 520              11 089                 71 297             
SUM -                         -                             7 802                   35 886              16 520              11 089                 71 297             

Øremerket tilskudd 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 35 908              35 908             
Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 643                 3 643                
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med  2 196                     2 196                
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 196                 2 196                
Nasjonal kompetansetjeneste SANKS 3 700                   3 700                
Regionsentere for døvblinde 40 094                   7 208                 47 301             
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 658                 2 658                
Ufordelt kompetansesentra 2899 2 899                
Forskning resultatbasert 39 574                   1 576                   40 962              3 388                 85 500             
SUM øremerket 2015 81 864                   2 899                         5 276                   92 574              3 388                 -                       186 000           
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Vedlegg 2 
 
 
Investeringsrammer 
 

 

Investeringsplan 2014-2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rest
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 

Finnmarkssykehuset HF
Rus institusjon
Spesialist poliklinikk Karasjok 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 4 000 44 000 150 000 70 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 173 000 337 000 692 000
Hammerfest nybygg 20 000 280 000 300 000 400 000 200 000
VAKe 650
ENØK 1 100
Økt MTU 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000
Sum Finnmarkssykehuset 239 750 441 000 902 000 100 000 40 000 60 000 320 000 350 000 450 000 200 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård 50 000
Rehabilitering Narvik
Nytt sykehus Narvik 10 000 60 000 250 000 500 000 230 000
A fløy 200 000 290 000 290 000 217 000 159 000
Tromsø undersøkelsen 5 000 5 000
Pasienthotell UNN 150 000 124 000
Datarom UNN 16 300
Heliport Harstad
Heliport UNN forsterkning
VAKe 950
ENØK 14 100
Tiltak i kreftplanen 1 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000
Sum UNN 541 350 520 000 360 000 317 000 319 000 210 000 400 000 700 000 430 000 0
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø
Endret konsept Bodø
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 258 000 82 000
Prisjustering Vesterålen
NLSH Lofoten 17 000
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
VAKe 950
ENØK 7 800
Blodbestrålingsenhet 4 700
Tiltak i kreftplanen 9 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 80 000 100 000
SUM NLSH 816 450 590 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000 80 000 100 000 0
Helgelandssykehuset HF
VAKe 950
Utvikle Helgelandssykehuset 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000
ENØK 3 300
Økt MTU/rehabilitering 15 000 50 000 50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000
SUM Helgelandssykehuset 55 650 87 100 92 500 42 500 42 500 52 500 95 000 100 000 450 000 700 000
HN-IKT
Programvare og IKT utstyr 99 500 77 100 99 900 50 000 20 000 60 000
HN-IKT datarom UNN 13 300 47 000
Datarom 66 900
SUM HN-IKT 112 800 191 000 99 900 50 000 20 000 60 000 0 0 0 0

Sykehusapotek utstyr og nye lokaler 3 000 23 000 3 000

FIKS 83 700 69 300 107 800

RHF Felles regionale IKT prosjekt 10 000 0 0 5 000 10 000
Pasientens innsyn i egen journal (i tillegg 3 mill kr omdisponeres) 25 000
Omstillingsmidler/ENØK 0
RHF styrets disp 25 000 60 000 40 000 40 000 40 000 40 000
PET senter 25 000 50 000 100 000 225 000
Datarom UNN P 85 6 000
Kirkenes p 85 133 000
A-fløy p 85 140 000
Pasienthotell p 85 32 000
FIKS P 85 20 000
Sum Helse Nord RHF 35 000 148 000 70 000 238 000 375 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0

Sum investeringsplan 1 887 700 2 069 500 2 094 300 1 217 500 1 153 500 492 500 925 000 1 270 000 1 470 000 900 000

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse

side 82



 

Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trine B. Amundsen, 75 51 29 48  Bodø, 22.10.2014 
 

Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF 
Saksdokumenter var ettersendt. 

 
 
Formål 
Formålet med saken er å behandle og vedta budsjett 2015 for Helse Nord RHF, inklusive 
Helse Nord IKT. 
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og 
respekt. Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet. 
 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl. rullering 
av investeringsplanen 2015-2022. 
 
Detaljert informasjon om forslag til budsjett for Helse Nord RHF, inkl. Helse Nord IKT 
2015 følger av vedlegg.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Forslag til Statsbudsjett 2015 
I sum gir forslag til statsbudsjett 2015 Helse Nord brutto om lag 200 mill kroner mer til 
disposisjon enn forutsatt i plan 2015-2018. De viktigste årsaker til dette er 
kompensasjon for økte pensjonskostnader, større realvekst enn forutsatt og lavere 
inntektsreduksjon som følge av nasjonal inntektsmodell enn forutsatt.   
 
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene.  
 
For RHF budsjettet foreslås det en nettoendring og omprioriteringer internt i 
budsjettrammen for 2015 på rundt 41,5 mill kroner, inkludert lønns- og prisjustering, i 
forhold til den fastsatte basisrammen fra styresak 78- 2014 Plan 2015-2018, inkl. 
rullering av investeringsplanen 2015-2022 (kr 1 297 432 000). 
 
I tillegg til bedre rammebetingelser etter statsbudsjettet foreslås det å trekke inn midler 
knyttet til to stillingshjemler fra fagavdelingen på til sammen 2,9 mill kroner for 
omdisponering i RHF-budsjettet for 2015. 
 
Prioritering 
Budsjettopplegget videreføres som forutsatt i styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl 
rullering av investeringsplan 2015-2022 med følgende forslag til endringer fra adm. 
direktør: 
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Lønns- og prisjustering 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering Helse Nord RHF som for 2015 utgjør 37,9 
mill kroner.  
 
Nasjonale selskaper/tiltak 
Helseregionene arbeider med samordning på flere områder, herunder etablering av 
Sykehusbygg HF og utvidelse av Nasjonal IKT HF. Adm. direktør foreslår å sette av 10 
mill kroner til å håndtere mulige økte kostnader som følge av disse tiltakene.  
 
Kvalitetsmidler Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord har i 2014 fått bevilget 3,5 mill kroner til ansettelse av 
farmasøyter og samarbeid med helseforetakene knyttet til samstemming av 
legemiddellister. Det foreslås å legge samme beløp til Sykehusapotek Nord i 2015 
(budsjetteres og utbetales fra RHF).  
 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Adm. direktør foreslår at det settes av 2 mill kroner til evt. opprettelse av nasjonalt 
register for variasjon i spesialisthelsetjenesten i regi av Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering (SKDE).  
 
Til disposisjon adm. direktør 
Det foreslås at 1,5 mill kroner settes av hos adm. direktør.  
 
Samhandlingsportal  
I styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste er et tiltak 
etablering av en samhandlingsportal ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF/Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST). Tiltaket skal tilgjengeliggjøre tilbud om 
opplæring og utdanning og tilby e-læring. Målet er økt kompetanse og bedre kvalitet. 
Det forutsettes finansiering også fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF /NST og 
kommuner.  Adm. direktør foreslår å bevilge 1,4 mill kroner til etablering av 
samhandlingsportal. 
 
Informasjonsarbeid 
Adm. direktør foreslår at RHF styrkes med 1 mill kroner som skal benyttes til 
informasjonsarbeid. Det er ønskelig med en styrket profilering av tilbudet til pasientene 
i landsdelen og medarbeidernes innsats.  
 
Et friskere Nordland – samarbeidsprosjekt med Nordland Fylkeskommune  
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,55 mill kroner til et samarbeidsprosjekt med 
Nordland Fylkeskommune. Prosjektet er en samordnet økt satsing for å redusere 
forekomsten av overvekt, fedme, type 2-diabetes og relaterte helseproblemer i 
Nordland. Resultater og erfaringer fra prosjektarbeidet vil fortløpende kunne overføres 
inn i det nordnorske folkehelsesamarbeidet.  
 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 
Adm. direktør legger til grunn at nødvendig effektivisering realiseres med bakgrunn i 
økonomiske resultatkrav og årlig omstillingsbehov. Det foreslås at Helse Nord RHFs 
ramme reduseres med 1 mill kroner knyttet til reformen.   
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Prosjekter Helse Nord RHF 
I styresak 78-2014 ble RHF-budsjettet redusert med 40 mill kroner vedrørende 
prosjekter som ble besluttet avsluttet.  
 
Følgende prosjekter videreføres i 2014, jf tabell under.  

  
 
I hovedsak er de største endringer i prosjektporteføljen fra 2014 etablering av 
ambulansehelikopter som er styrket med 30 mill kroner og Nasjonal IKT som er styrket 
med 8 mill kroner, jf styresak 78-2014. 
 
Nye prosjekter med oppstart i 2015 er revisjon av inntektsmodell psykiatri og rus som 
skal pågå våren og høsten 2015. Det er satt av 0,5 mill kroner til prosjektet. 
 
Prosjektene er i hovedsak omtalt nærmere i vedlegget. 
 
Omdisponering basisramme 
Det foreslås en tilbakeføring av basisramme fra helseforetakene til RHF-et knyttet til 
kategoriledere innkjøp. I vedtatt budsjett 2014 ble det fordelt 3 mill kroner til 
helseforetakene for ansettelse av kategoriledere. I løpet av 2014 er det besluttet at 
ansettelse skal skje i RHF-et, og midlene foreslås derfor dratt tilbake for 2015.  
 

Prosjektnavn Budsjett 2015
Nasjonalt nødnett 41 000 000                                                       
Ambulansehelikpoter Midtre Hålogaland 40 000 000                                                       
Nasjonal IKT 17 868 000                                                       
Doman 2 500 000                                                          
Nordområdesatsning 2 010 630                                                          
Internasjonal helse 2 000 000                                                          
Helsenorge.no 1 840 000                                                          
Norsaftey AS, tilskudd 1 400 000                                                          
Utdanningsprogram VOP/BUP 1 400 000                                                          
Kunnskapssenteret 1 000 000                                                          
Utdanningsprogram gynekologi 1 000 000                                                          
FIKS 1 000 000                                                          
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 600 000                                                             
Ny plan avtalespesialister 500 000                                                             
Tilflytningsprosjekt Nordland 500 000                                                             
Kostnad per pasient (KPP) 500 000                                                             
Regional perinatalkomité 309 000                                                             
Samhandlingsutvalg for fastleger 300 000                                                             
Samhandlingsreformen 104 000                                                             
SUM 115 831 630                                                     

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse

side 85



Samtidig foreslås det i denne sak å overføre basisramme fra RHF-et til helseforetakene 
for til sammen 4,5 mill kroner. Dette gjelder: 
• 3 mill kroner som delvis finansiering av legetjenesten til nytt ambulansehelikopter i 

midtre Hålogaland.  
• 1,5 mill kroner knyttet til FUNNKE1 (Universitetssykehuset Nord-Norge HF). 
 
Fagplaner 
I styresak 78-2014 ble fagplaner til sammen styrket med 45 mill kroner. 17 mill kroner 
ble holdt sentralt.  Adm. direktør foreslår å trekke midlene ut fra RHF-rammen og gjøre 
en omfordeling, jf. styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen - rammer og 
føringer.  
 
Styrets disposisjonskonto 
Forslag til midler satt av på styrets disposisjonskonto: 
• 35,9 mill kroner foreslås satt av til styrets disposisjon for å dekke opp eventuelle 

nye oppgaver/krav som kommer i oppdragsdokument for 2015.  
• 21,8 mill kroner foreslås satt av til finansiering av fagplaner i 2015 som skal 

behandles i nær framtid (øre-nese-hals, hud, øye, revmatologi, habilitering og 
somatisk rehabilitering). 

• For å sikre gjennomføring av investeringsplanen foreslår adm. direktør at sentralt 
budsjettert overskudd økes med 80 mill kroner til 435 mill kroner. 

 
Investeringsramme Helse Nord RHF 
Adm. direktør foreslår at investeringsrammen til Helse Nord RHF økes med 15 mill 
kroner for å innføre Pasientens innsyn i egen journal innenfor en samlet ramme på 25 
mill kroner. Konsekvenser av økt overskudd og økt investeringsramme innarbeides i 
rullering av plan 2016-2019 i styresak i juni 2015. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2015 Helse Nord RHF ble drøftet med de lokale tillitsvalgte  og vernetjenesten i 
Helse Nord RHF, den 15. oktober 2014 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enig i det fremlagte forslag til budsjett 2015 for Helse Nord RHF. 

 
2. Partene tar endringer i bemanningen til orientering. 
 
Konklusjon 
Forslag til budsjett for Helse Nord RHF inkludert Helse Nord IKT for 2015 gir større 
handlingsrom enn planlagt i styresak 78-2014. Handlingsrommet foreslås disponert til: 
• Økning av administrasjonen med inntil åtte nye stillinger for å styrke områder 

innenfor kvalitet, forskning og innkjøp. 
• Det planlegges økt kjøp av helsetjenester fra nivået i 2014.  Økt kjøp skal bidra til å 

øke tilbudet til behandling innen TSB2, redusere fristbrudd og ventetider og ivareta 
Helse Nords sørge-for-ansvar.  

1 Fastleger-UNN-Kommuner-Elektronisk meldningsutveksling 
2 TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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• Ytterligere styrking av prosjekter som videreføres i 2015 og midler til nye 
prosjekter. 

• I tillegg er det satt av midler til å håndtere mulig økte kostnader i forbindelse med 
nasjonal samordning på flere områder, herunder etablering av Sykehusbygg HF og 
utvidelse av Nasjonal IKT HF.  

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

• Styrke finansieringen av nytt ambulansehelikopter Hålogaland.  
• Sette av midler til styrets disp for å kunne håndtere mulig nye krav i 

Oppdragsdokument 2015. 
• Økning av overskuddet er en oppfølging av føringene fra eier hvor RHF-et får 

disponere effektiviseringsgevinst som gi rom for å øke investeringene. 
• Økning av investeringsrammen for RHF-et for å ta høyde for innføringen av 

Pasientens innsyn i egen journal. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF, 
inkludert Helse Nord IKT for 2015. 
 
 
Bodø, den 22. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Budsjett 2015 Helse Nord RHF, inkl. Helse Nord IKT 
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Nærmere om budsjett 2015 Helse Nord RHF, inkl. Helse Nord IKT 
 
Kjøp av helsetjenester 
 

 
 
Også i 2015 er det krav til større vekst innen TSB og psykisk helsevern enn i somatisk 
sektor. Sterkere aktivitetsvekst og påfølgende reduksjon av ventetider/fristbrudd er 
realiserbart. Hovedtrekkene i budsjett 2015 knyttet til kjøp av helsetjenester er todelt 
og svarer på krav knyttet til rus, økt aktivitet og reduserte ventetider. 
 
Adm. direktør foreslår en betydelig styrking av behandlingstilbudet innenfor TSB ved å 
øke kjøpet med 33,9 mill kroner fra 2014. Behandlingstilbudet som omfatter 
rusavhengighet skal i tillegg til avhengighetsbehandling tilby sammensatt behandling av 
somatisk problematikk, psykiske lidelser, kognitiv svikt og/eller adferdsmessige 
problemer. 
 
Tilbud innen psykisk helsevern har de tre siste årene hatt en svak vekst, hvor fokuset 
har vært å få best mulig kvalitet kombinert med optimal ressursbruk og reduserte 
ventetider. For 2015 foreslås det å styrke tilbudet med 14 mill kroner til økt avtalekjøp 
innenfor psykisk helsevern.   
 
Videre foreslås det en betydelig styrking av somatisk rehabilitering fra 2014 til 2015. 
Økningen innebærer en kvalitetsheving og en målretting av tjenestetilbudet innenfor 
rehabilitering som spesielt vil tjene høyt prioriterte pasientgrupper, som for eksempel 
pasienter med nevrologiske lidelser og slagpasienter. Det er utarbeidet nye avtaler med 
mål om bedre samhandling med kommunene, og en dreining fra døgn til dagopphold.  
 
Avtalespesialister 
 

 
 
Det foreslås en økning innen somatiske fag i 2015 som tar høyde for nye hjemler som 
følge av den regionale fagplanen for hud som skal opp til styrebehandling i november 
2015. 
 
Den totale økningen i antallet årsverk og fordelingen innen fagområdene for 
avtalespesialistene følger av rulleringen av Plan for avtalespesialister 2007-2015, jf. 
styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister (styremøte 31. oktober 2012), 
og som følge av økning av eksisterende del-hjemler.  

Oversikt vekst 2013- plan 2015 innenfor: Regnskap 2013 Estimat 2014 Plan 2015
Tverrfaglig spesialister rusbehandling (TSB) 0 0 34
Psykisk helse 78 80 94
Somatisk rehabilitering 196 217 230
SUM 274 310 353

Oversikt avtalespesialister 2013 2014 Plan 2015
Årsverk psykologer og psykiater 25 29 29
Somatiske årsverk Leger 42 41 44

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse

side 88



Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
Et viktig element for å skape handlingsrom for prioriteringer og for å gi incentiver til en 
mer effektiv statlig drift. innføres det for 2015 en avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreform, jf. post 72-75 i statsbudsjettet. Deler av gevinsten for mindre 
byråkrati og mer effektiv bruk av midlene vil overføres i de årlige budsjettene til 
fellesskapet. Effektiviseringskravet settes til 0,5 pst. av virksomhetens driftsutgifter. For 
Helse Nord RHF er det for 2015 foreslått fra adm. direktør å legge inn et 
effektivitetskrav på 1,0 mill kroner. Dette vil bli fulgt opp gjennom konkrete tiltak i 
løpet av året. 
 
Driftsbudsjett 2014  
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF (inkl styrets disposisjonskonto) økes reelt med 
133,7 mill kroner fra 2014, inkludert alle endringene som er beskrevet tidligere. 
 

 
 
*)Budsjett for tillitsvalgte er skilt ut på egen linje. Det er gjort en justering mellom 
tjenestekjøp og administrasjon. For at tallene skal være sammenlignbare, er justeringen 
også gjort for 2014. 
 
Årsaken til økning for Helse Nord IKT er veksten i IKT-kostnadene som fra 2015 vil 
være markant blant annet som følge av at FIKS-prosjekter (nye kliniske systemer) og at 
større infrastrukturprosjekter driftsettes/ferdigstilles de nærmeste årene. Dette 
genererer både økte avskrivningskostnader, rentekostnader, lisenskostnader og 
kostnader knyttet til systemdrift og brukerstøtte.  
 
Årsaken til økningen i prosjektporteføljen er i hovedsak at det er bevilget 30 mill kroner 
til etablering av nytt ambulansehelikopter i Hålogaland. jf. styresak 78-2014 Plan 2015-
2018 – inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 (styremøte 18. juni 2014). 
 
Årsak til økning i tjenestekjøp er i hovedsak knyttet til felleseide selskaper, herunder 
Sykehusbygg HF og Nasjonal IKT HF.  
 
 

Vedtatt budsjett Forslag Realvekst
2014 2015

Styret 3 600                        3 709                      -3
Internrevisjon 3 733                        3 845                      -4
Brukerutvalg 5 280                        5 438                      -5
Tillitsvalgte*) 5 046                        5 198                      -4
Adm RHF*) 81 622                      86 735                    2 583
SKDE 47 386                      46 486                    -2 369
HN - IKT 339 266                    434 275                 84 492
Prosjekter RHF 114 880                    142 571                 24 130
Tjenestekjøp RHF 1 248 163                1 311 728              24 872
Sum 1 848 976                2 039 985              133 691                 
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Bemanning i Helse Nord RHF 
 

  
 
I forhold til budsjett 2014 slik det ble vedtatt i styresak 112-2013 Budsjett 2014 Helse 
Nord RHF (styremøte, den 30. oktober 2013), planlegges en økning av bemanningen i 
Helse Nord RHF i 2015 samlet med 27,8 årsverk, noe som tilsier en økning på 9 %. 
Økningen skyldes i hovedsak: 
• Helse Nord IKT: Nye drifts- og prosjektoppgaver hos Helse Nord IKT. 
• Helse Nord RHF (administrasjon): Styrking av oppgaver knyttet til innkjøp, kvalitet 

og forskning.  
• FIKS: Planlagt styrking av IKT-programområde (teknisk ressurs) og av testregime 

(testleder). 
• SKDE: Planlagt en ny stilling som analytiker (regional registerenhet).  
 
Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 
Styret pekte i styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl. rullering av investeringsplan på 
Helse Nords syv viktigste mål i perioden. Nedenfor er det i korte trekk beskrevet 
hvordan det planlegges at budsjett 2015 skal bidra til å nå Helse Nords viktigste mål i 
perioden. 
  

Budsjett 2015 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015
inkl HN IKT
Basistilskudd 1 439 880 1 567 326 1 753 129
Aktivitetsbasert inntekt 61 387 13 306 63 600
Annen driftsinntekt 418 335 563 189 580 316
Sum driftsinntekter 1 919 602 2 143 821 2 397 045

Kjøp av helsetjenester 851 728 1 042 401 1 186 331
Varekostnad 102 0 0
Lønnskostnader 199 075 224 242 248 655
Avskrivninger og nedskrivninger 71 905 84 109 107 676
Andre driftskostnader 369 487 498 225 497 323
Sum driftskostnader 1 492 297 1 848 976 2 039 985

Driftsresultat 427 305 294 845 357 060

Finansinntekt 129 467 140 160 148 350
Annen finanskostnad -61 835 -68 005 -70 410
Årsresultat 494 936 367 000 435 000

Årsverk Helse Nord RHF Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Plan 2015
RHF administrasjon 57,0 58,6 65,5
FIKS 19,3 26,5 28,5
SKDE 13,7 15,3 16,2
HN IKT 217,0 226,0 245,0
Sum 307,0 326,4 355,2
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1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
Kvalitetsstrategi 
Kvalitetsstrategien følges opp aktivt og har høy ledelsesmessig fokus. Den nåværende 
kvalitetsstrategien for Helse Nord er gjeldende fra 2011-2014. Det er i løpet av 2014 
opprettet en kvalitets- og forskningsavdeling, der tanken bak formaliseringen av 
avdelingen er blant annet å styrke jobben med evaluering, revidering og oppfølging av 
RHF-ets kvalitetsstrategi. 
 
Pasientsikkerhet 
Det jobbes videre med det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet som ble 
påbegynt i 2014. Programmet bygger videre på tiltak fra den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Prosjektet er for 2015 ytterligere styrket 
med 2,51 mill kroner og har en total budsjettramme for 2015 på 7,5 mill kroner. 
 
Felles innføring kliniske IKT-systemer (FIKS) 
Felles innføring kliniske IKT-systemer (FIKS) ble i 2011 organisert som en egen seksjon 
under eieravdelingen i Helse Nord RHF. FIKS-programmet skal både ivareta 
standardisering og felles plattform for kliniske IKT-systemer, og minst like viktig: 
muliggjøre effektive pasientforløp. Programmet skal bidra til økt pasientsikkerhet, 
kortere ventetid og bedre ressursutnyttelse. I budsjettet for 2015 er det tatt høyde for 
at det kan investeres for 69,3 mill kroner i tillegg til ubenyttede rammer fra tidligere år.  

 
I 2013 ble det besluttet at kostnader som tilhører fellesområde og programledelse ikke 
skal være en del av investeringen, men kostnadsføres og viderefaktureres 
helseforetakene månedlig. Helseforetakene har fått økt bevilgning fra RHF for å dekke 
denne kostnaden. For 2015 er det estimert fra FIKS at denne kostnaden beløper seg til 
8,6 mill kroner. På lik linje med tidligere år videreføres det i tillegg et budsjett på 1 mill 
kroner til å dekke eventuelle ytterligere driftskostnader i prosjektene, slikt at 
driftsbudsjettet for FIKS blir på ca 10 mill kroner i 2015. 

 
FIKS har i 2014 beveget seg over fra en forprosjektsfase til en innføringsfase. I tillegg er 
det gjort en foreløpig ferdigstilling av Patologiprosjektet. I 2015 vil det være utviklings- 
og innføringsarbeid som kommer til å prege prosjektene. 
 
Kjøp fra private 
Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å 
oppfylle Helse Nords sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et 
viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. Budsjett for 2015 er videreført på 
samme nivå som for 2014 med en prisjustering på 3 %, men innebærer en betydelig 
styrkning i forhold til estimat for 2014. Sammenlignet med inngangen på 2014 har vi nå 
etablert avtaler som gir rom for å øke kjøpet av helsetjenester betydelig, noe som 
medfører økt kapasitet og en forventning om ytterligere reduksjon i ventetider.  
 
Hovedtrekkene i budsjettet for 2015 er todelt og svarer på krav i oppdragsdokumentet 
hvor rus, økt aktivitet og reduserte ventetider er sentrale elementer. 

1 I samsvar med styresak 78-2014 Plan 2015-2018- inkl. rullering av investeringsplan 2015-2022 
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Helse Nord har i 2014 forhandlet frem nye avtaler innenfor rusavhengighet, 
sammensatt behandling av somatisk problematikk, psykiske lidelser, kognitiv svikt 
og/eller adferdsmessige problemer etter krav i oppdragsdokumentet/Statsbudsjett 
2014. Disse avtalene blir gjeldende fra 1. januar 2015 og utgjør til sammen 33,9 mill 
kroner fordelt på to leverandører, Fossum- og Finnmarkskollektivet.  
 
Bevilgning via statsbudsjettet i 2014 var på 29 mill kroner for å styrke behandlingen 
innen rus. Ytterligere styrking på 4,9 mill kroner er dekket inn ved udisponerte midler 
satt av til inngåelse av nye avtaler/økt aktivitet for å redusere ventetider i budsjett 
2014. For budsjett 2015 er det ytterligere 11,5 mill kroner til psykisk helse som ikke det 
er gjort tilleggsanskaffelse på. Anskaffelsen har en planlagt oppstart i løpet av 4. kvartal 
2014.   
 
Helse Nord har inngått nye avtaler knyttet til rehabilitering som vil være gjeldende fra 
1. januar 2015. Tjenestetilbudet er dreid i retning av mer dag- og mindre 
døgnbehandling samtidig som at avtalene har fokus på samhandling med kommunen. 
Ved inngåelse av nye avtaler innen rehabilitering er det en prisøkning på kjøp av 
tjenestene tilsvarende generell prisstigning i forhold til dagens avtale. Samtidig har 
deler av tjenestetilbudet Helse Nord som har bedt om i anskaffelsen, blitt mer 
ressurskrevende og dermed mer kostbart å anskaffe. For 2014 har det vært 
kapasitetsutfordringer i forhold til tidligere volum på kjøp av tjenestene innen 
rehabilitering. Rammen for kjøp av rehabilitering er økt fra 2014 med ca 203 til 230 
mill kroner i 2015 
 
Helse Nord har for 2015 driftsavtaler med 90 avtalespesialister, noe som tilsvarer ca. 70 
årsverk fordelt på lege- og psykologspesialister. Dette er en økning på tre årsverk fra 
2014. Fordelingen mellom fylkene er 42 i Nordland, 40 i Troms og åtte i Finnmark. For 
2015 foreslås det med bakgrunn i utarbeidet forslag til fagplan for hud, som skal til 
styrets behandling i november 2015, å øke legespesialisthjemmel på Mo fra 40 til 100 % 
og opprette nye legespesialisthjemler i Svolvær og Alta.  
 
Doman 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2015 på samme nivå som for 
2014. 
 
Utlandsbehandling 
Kjøp av helsetjenester i utlandet videreføres med 18 mill kroner for 2015. 
 
Docmap 
Videreutvikling av Docmap, foretaksgruppens verktøy for dokumentstyring og 
avvikshåndtering, fortsetter i 2015. Bedre brukervennlighet og opplæringstiltak er 
vesentlige elementer, når brukere skal finne de styringsdokumenter de trenger.  
 
Registrering og behandling av forbedringsforslag og avvik er en viktig del av 
forbedringsarbeid. I tillegg er videreutvikling av Docmap en viktig del av 
kvalitetsarbeidet i regionen.  
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Fagråd 
Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd innenfor områder som gynekologi, 
ortopedi, radiologi, kardiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin, 
kreft, lunge, nyre, rus og psykisk helsevern voksne/psykisk helsevern for barn og unge. 
 
Nordområdesatsningen 
Prosjekt Nordområdesatsningen viderefører sitt arbeid fra 2014 med å styrke 
samarbeidet mellom landene i Barentsregionen gjennom nettverksbygging, konferanser 
og delvis støtte til enkeltprosjekter. Budsjett for 2014 på 1,0 mill kroner videreføres og 
styrkes med ytterligere 1,0 mill kroner.  Styrkingen på 1,0 mill kroner er en konsekvens 
av at det er dratt inn en sæskilt bevilgning gitt til Finnmarkssykehuset HF i 2014 knyttet 
til Barentssekretariatet., som nå er lagt ned, jf. styresak 51-2014 Budsjett 2014 – 
justering av rammer nr. 1 (styremøte 29. april 2014).  
 
Midlene vil bli brukt målrettet i samarbeid med helseforetakene ut fra planlagte 
aktiviteter 
 
Regional perinatalkomité 
Regional perinatalkomité videreføres i 2015 med en budsjettramme på 0,8 mill kroner. 
Komiteen har en sekretær i 50 % stilling. Komiteen er organisert med en 
Regional komité og to lokale komiteer: 
• Nord – bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF 
• Sør – bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF 
 
2. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp 
Samhandlingsportal 
I styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste er et tiltak 
etablering av en samhandlingsportal ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF/Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST). Tiltaket skal tilgjengeliggjøre tilbud om 
opplæring og utdanning og tilby e-læring. Målet er økt kompetanse og bedre kvalitet. 
Det forutsettes finansiering også fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF /NST og 
kommuner. 1,4 mill kroner foreslås foreløpig satt av i RHF-et.  
 
Et friskere Nordland – samarbeidsprosjekt med Nordland Fylkeskommune  
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,55 mill kroner til et samarbeidsprosjekt med 
Nordland Fylkeskommune. Prosjektet er en samordnet økt satsing for å redusere 
forekomsten av overvekt, fedme, type 2-diabetes og relaterte helseproblemer i 
Nordland. Resultater og erfaringer fra prosjektarbeidet vil fortløpende kunne overføres 
inn i det nordnorske folkehelsesamarbeidet.  
 
3. Realisere forskningsstrategien 
For 2015 er det lagt opp til å realisere gjenværende tiltak i gjeldende forskingsstrategi 
2010-2013 for Helse Nord. Arbeid med å utarbeide ny forskningsstrategi er påbegynt, 
og det vil i løpet av 2015 foreligge en oppdatert versjon. I arbeidet ligger også en 
evalueringsprosess av Helse Nords forskningssatsning i årene 2002-2012 som vil danne 
grunnlaget for arbeidet med utarbeidelse av ny strategi.  
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Forskningsbevilgningen for 2015 utgjør 140 mill kroner, noe som tilsier en realvekst på 
0,6 mill kroner. Av dette er 85,5 mill kroner øremerkede midler over statsbudsjett.  
 
4. Bedre pasient- og brukermedvirkningen 
Informasjonsarbeid – samlet presentasjon av Helse Nords virksomhet 
Det er igangsatt et arbeid med å få laget en presentasjon av Helse Nords samlede 
virksomhet ved bruk av ulike virkemidler (film, nett, brosjyrer etc.). Presentasjonen har 
som formål å synliggjøre et kvalitetsmessig godt helsetilbud i landsdelen og bidra til 
rekruttering av helsepersonell. I tillegg skal den regionale ideen og hvordan de samlede 
ressurser i foretaksgruppen brukes til investeringer og til å binde helsetjenesten 
sammen med felles IKT systemer synliggjøres. Adm. direktør foreslår at RHF-et styrkes 
med 1 mill kroner som skal benyttes til informasjonsarbeid.  
 
Prosjekt Helsenorge.no 
Helse Nord RHF er med i et samarbeidsprosjekt med de andre regionene og 
Helsedirektoratet med formål å lage en portal, der man skal samle all 
pasientinformasjon og gjøre den lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Denne 
portalen er etablert som helsenorge.no. Helsedirektoratet har ansvar for og er eier av 
portalen. Helse Nord RHFs andel av prosjektet har for 2015 et budsjett på 2,4 mill 
kroner. 
 
Regionalt brukerutvalg 
Budsjettet for det Regionale brukerutvalget videreføres i 2015 med en ramme på 5,44 
mill kroner etter prisjustering.   
 
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
Helse Nord har fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell. 
Viktige tiltak for å arbeide både strategisk og konkret med å sikre nok personell er: 
 
Utdanningsprogram VOP/BUP 
Det planlegges å videreføre utdanningsprogrammene innen BUP (barne- og 
ungdomspsykiatri), VOP (voksenpsykiatri) og gynekologi på samme nivå som i 2014. 
 
Spaniaprosjektet (tilflytningsprosjekt Nordland) 
Helse Nord RHF viderefører sitt toårige samarbeidsprosjekt Spaniaprosjektet med 
Nordland fylkeskommune, NAV og Nordlandssykehuset HF som ble inngått i 2014. 
Prosjektet ble opprettet for å rekruttere medarbeidere med kompetanse som det i dag 
er utfordrende å skaffe. Det gjelder i hovedsak leger og sykepleiere fra Spania.  
 
Prosjektet har iløpet av 2014 utviklet en rekrutteringsmetodikk. Det skal gjennomføres 
to rekrutteringsarrangement i Spania i samarbeid med Nordlandssykehuset HF, det 
første 30.-31. oktober 2014. 
 
Kompetanseheving DPS 
For budsjett 2015 er det satt av 1 mill kroner til kompetanseheving DPS, jf styresak 78-
2014. Midlene skal brukes til planlegging og gjennomføring av kompetanseprogram 
knyttet til traume og traumeforståelse innen psykisk helsevern i Helse Nord. Oppstart 
for kompetanseprogrammet er januar 2015. 
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6. Innfri de økonomiske mål i perioden 
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle 
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og 
investeringer. 
 
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav. 
 
Det planlegges et sentralt overskuddskrav i Helse Nord RHF på 435 mill kroner og i 
foretaksgruppen et samlet overskuddskrav på 520 mill kroner. 
 
7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 435 mill kroner i 2015. Dette for å 
styrke foretaksgruppens mulighet til å investere. 
 
Nasjonale selskaper/tiltak 
Helseregionene arbeider med samordning på flere områder, herunder etablering av 
Sykehusbygg HF og utvidelse av Nasjonal IKT HF. Adm. direktør foreslår å sette av 10 
mill kroner til disse tiltakene.  
 
Øvrige endringer i Helse Nord RHF 
• Styrets budsjett videreføres som i 2014. 
• Internrevisjon videreføres som i 2014. 
• Regionalt brukerutvalgs budsjett videreføres. 
• Administrasjonen i RHF styrkes.  
• Budsjett for konserntillitsvalgte og konsernverneombud videreføres som i 2014. 
• SKDE viderefører drift på 2014 nivå og planlegger å styrke regional registerenhet.  
• Helse Nord IKT øker budsjetterte inntekter fra 344 mill kroner til 434 mill kroner. 
• Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et. 
• Det er økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer. I hovedsak 

skyldes det økte kostnader til lønns- og personalsystem, SAS og SAS-relaterte 
moduler.  

• Vedr. tjenestekjøp videreføres budsjettet 2014.  
 

a) Styret i Helse Nord RHF 
Styrets budsjett er økt med 3,0 % lønns- og prisvekst for 2015. 
 
b) Internrevisjon 
Plan for internrevisjon 2015/16 vil bli vedtatt av styret i desember 2014, og vil 
danne grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2015. Etter prisjustering er 
internrevisjonens budsjett for 2015 på 3,8 mill kroner. 
 
c) Regionalt brukerutvalg 
For 2015 er budsjettet prisjustert med 3,0 % og har en ramme på 5,44 mill kroner.  Av 
dette planlegges det med 4 mill kroner i utbetaling til brukertilskudd.  
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d) Administrasjonen i RHF 
Det foreslås endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen, jf tabell under. 
 
I hovedsak er det opprettet inntil åtte nye stillingshjemler for 2015. En stillingshjemmel 
som var finansiert av prosjektmidler ut 2014 er innarbeidet i budsjettet og flyttet over 
til fagavdelingen. Det er trukket inn midler knyttet til to stillingshjemler i fagavdelingen. 
 
De nye stillingshjemlene beskrevet i tabell under. 
 

 
 
Det er gjort følgende organisatoriske endringer internt i Helse Nord RHF: 
 
Kvalitets- og forskningsavdelingen: 
• Det er opprettet en ny avdeling for kvalitet og forskning, der tanken bak 

formaliseringen av den nye avdelingen er å styrke evaluering, revidering og 
oppfølging av RHF-ets forskningsstrategi, kvalitetsstrategi og utdanningsstrategi. I 
tillegg skal avdelingen ivareta oppgaver innenfor pasientsikkerhet, analyse og 
rapportering av helsedata. Innovasjon/ny teknologi som innføring av nytt 
datasystem og planlegging/etablering av regionalt PET- og protonterapisenter blir 
også sentrale oppgaver for avdelingen. Avdelingen skal bestå av åtte årsverk. 

• Det er for budsjett 2015 opprettet tre nye stillingshjemler, jf tabell over.  
• Ytterligere fem stillingshjemler er flyttet over til kvalitets- og forskningsavdelingen 

fra fagavdelingen. 
 
Fagavdelingen: 
• Seksjon for kvalitet og rapportering bestod av fire stillingshjemler. I forbindelse med 

opprettelsen av ny avdeling er en stillingshjemmel trukket inn. 
• Seksjon for psykisk helsevern og rus er styrket med en stillingshjemmel fra 

eieravdelingen. 
• Det er trukket inn midler knyttet til en vakant stillingshjemmel fra seksjon for 

somatikk. 
 
Eieravdelingen: 
• Seksjonen for innkjøp skal styrkes ytterligere og det pågår en prosess for å ansette 

inntil fire kategoriledere for innkjøp.  
 
Administrasjonsavdelingen: 
• Det er opprettet en ny stillingshjemmel i administrasjonsavdelingen for 2015. 
 
 
 

Avdeling Stilling Formål
Kvalitets- og forskningsavdelingenKvalitets- og forskningsdirektør Overordnet ansvar for arbeidet med kvalitet og forskning 

Kvalitets- og forskningsavdelingenKvalitetssjef
Utarbeide og ivareta ny kvalitetsstartegi/forvalte oppgaver knyttet 
til nytt regionalt dataverktøy

Kvalitets- og forskningsavdelingenRådgiver
Styrke jobben rundt kvalitet, forskning, oppdragsdokument og 
pasientsikkerhet

Administrasjonsavdelingen Rådgiver
Styrke koordinering av ulike møtefora, RBU samt styrke 
saksbehandlingen for og rådgivningen til AD og stabsdirektør

Eieravdelingen Kategoriledere innkjøp, inntil fire stillingshjemle Styrke jobben og kvaliteten rundt innkjøp
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e) Konserntillitsvalgte/konserverneombud 
KTV/KVOs budsjett for 2014 er lønns- og prisjustert med 3,0 % og forutsetter uendret 
aktivitet fra 2014. 
 
Helse Nord har for tiden et konsernverneombud og fem konserntillitsvalgte. De 
tillitsvalgte representerer LO Stat, YS, UNIO, SAN og Akademikerne. 
 
f) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Budsjettforslag 2015 for SKDE er basert på at driften videreføres på 2014-nivå for det 
nasjonale oppdraget. Rammen fra Helse- og omsorgsdepartementet ble lønns- og 
prisjustert i 2014, og forutsettes videreført med 12 mill kroner i 2015.   
  
Helse Nord RHF har det regnskapsmessige ansvaret for øremerkete midler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til fordeling mellom RHF-ene til felles infrastruktur for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er budsjettert på samme nivå som i 2014.  
  
Det er planlagt en ny stilling som analytiker (regional registerenhet).  
 
Gjeldende avtale med Helse Nord IKT om kjøp av utviklerkapasitet videreføres på 2014-
nivå. Det er tatt budsjettmessig hensyn til at Universitetet i Tromsø - Norges arktiske 
universitet reduserer sitt tilskudd til SKDE i 2015.   
 
Adm. direktør foreslår at det settes av 2 mill kroner utover rammen til SKDE til 
eventuell opprettelse av nasjonalt register for variasjon i spesialisthelsetjenesten.  
 
g) Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT har lagt frem forslag til budsjett for 2015 i balanse. 
 
Helse Nord IKT er i en krevende periode med store IKT-investeringer, strukturelle 
endringer og fortsatt fokus på av stabil drift av kritiske IKT-systemer. Den økte 
andelen av prosjektfinansiering øker risikoen for at resultatet kan avvike fra 
balansekravet, men Helse Nord IKT mener at det må tas nødvendig risiko for å realisere 
Helse Nords ambisiøse mål innen IKT-området. 
 
Veksten i IKT-kostnadene vil fra 2015 være markant, blant annet som følge av at FIKS- 
prosjekter (nye kliniske systemer) og større infrastrukturprosjekter 
driftsettes/ferdigstilles de nærmeste årene. Dette genererer både økte 
avskrivningskostnader, rentekostnader, lisenskostnader og kostnader knyttet til 
systemdrift og brukerstøtte.  
 
Helse Nord IKTs bidrag til å nå regionens målsetninger kan deles inn i tre områder: 
 
1. Sørge for stabile og kostnadseffektive IKT-løsninger 
Helseforetakene blir stadig mer avhengige av IKT-løsninger i pasientbehandlingen. Det 
stilles derfor strenge krav til tilgjengelighet til de kritiske systemene, både hva gjelder 
oppetider og feilrettingstider. Helse Nord IKT må sørge for kvalitetsmessig god IKT-
drift av systemene gjennom proaktive reinvesteringer, etablerte endringshåndtering og 
høy teknisk IKT. I tillegg er det avgjørende å ha gode rutiner for feilhåndtering, både for 
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å håndtere enkeltbrukeres utfordringer, men også for å håndtere eventuelle uplanlagte 
driftstanser.  
 
Helse Nord IKT har gjennom strukturelle endringer og innføring av strukturerte 
arbeidsprosesser bidratt til redusert feilmengde og økt profesjonalisering av 
feilhåndteringen.  Dette har vært en kritisk forutsetning for å kunne realisere 
investeringsporteføljen innenfor IKT. 
 
Videre profesjonalisering av arbeidsprosesser og struktur er en forutsetning for å 
kunne opprettholde både kostnadseffektivitet og stabilitet i tjenestene. 
 
2. Bidra til utvikling av eksisterende og nye IKT-løsninger 
Det er iverksatt flere prosjekter i regionen, som skal sørge for bedre understøttelse av 
pasientbehandlingen. Her nevnes særlig FIKS-programmet, innsyn i egen journal, 
innføring av e-Resept og elektronisk kurve- og medikasjonsprosjektet. Prosjektene har 
gitt behov for ytterligere investeringer i IKT-infrastrukturen og endringer i 
applikasjonsporteføljen. Det gjelder prosjekter knyttet til opprettelse av datasenter, 
nytt operativsystem, etablering av drift- og overvåkningssenter, og nye 
integrasjonsløsninger. Prosjektene er et bidrag til både å realisere målsettinger i 
kvalitetsstrategien og sørge for utvikling av helsetjenesten. 
 
Helse Nord IKT bidrar med ressurser i FUNNKe-prosjektet og gjennomfører eget 
prosjekt for å sikre samhandlingen med primærhelsetjenesten (meldingsløft II). Begge 
prosessene bidrar til implementering av samhandlingsreformen. 
 
Økning av andel byggeprosjekter i Helse Nord krever at Helse Nord IKT i større grad 
bidrar til planlegging av og investerer i IKT i nybyggene. Det er viktige bidrag for i 
fremtiden kunne både ha effektiv IKT-drift og understøtte nye krav og behov som 
nybygging representerer. 
 
For Helse Nord IKT er det en stor utfordring å ha tilstrekkelig kapasitet til å 
gjennomføre den besluttede investeringsporteføljen, samtidig som kravene til stabil 
drift opprettholdes. Dette vil for 2015 kreve en streng prioritering og god planlegging 
av ressursbruken. 
 
3. Sørge for dokumentert effektivitet 
Helsedirektoratet har i år utarbeidet en sammenliknende analyse av IKT-funksjonene i 
helseregionene hvor effektivitetsindikatorer inngår. Helse Nord IKT har sammen med 
Helse Nord RHF bidratt med innspill til arbeidet. De foreløpige tallene fra analysen viser 
at Helse Nord er den regionen som har laveste andel IKT-kostnader (i 2014) i forhold til 
regionens samlede driftskostnader. Når det gjelder IKT-kostnader pr. DRG-poeng, har 
Helse Nord nest lavest kostnad, i følge analysen.  
 
Helse Nord IKT har igangsatt et internt prosjekt for å bedre virksomhetsstyringen. 
Målet er å utvikle gode styringsparametere for virksomhetsdriften, og å få bedre 
verktøy og metoder for oppfølging og utvikling av slike parametere.  
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Resultatbudsjett 
Tabellen under viser resultatbudsjett med inntekter og kostnader for Helse Nord IKT 
for 2015 med sammenlikningstall for 2014. 
 

 
 
 Nærmere om endringer i resultatbudsjettet fra 2014-2015:  
Økningen i SLA2- inntektene for 2015 skyldes i hovedsak: 
• Indeksregulering 3,1 % 
• Tjenesteendringer i form av nye systemer, ny funksjonalitet, volumendringer og 

andre kostnadsendringer 
 
Avskrivninger og lisensvedlikehold: 
• Økningen i budsjetterte avskrivninger for 2015 må ses i sammenheng med blant 

annet driftsetting av nye systemer i FIKS-prosjektet (herunder Sectra), investering i 
ny Oracle-avtale og at Windows 7-prosjektet ferdigstilles ultimo 2014.  

• Økningen i budsjetterte kostnader til lisensvedlikehold i 2015 skyldes innføring av 
regional Sectra-løsning for radiologi (FIKS), oppkjøp av DIPS-lisenser (Arena 
Panorama m.fl.) og nye Oracle-avtale.   

 
Prosjekt- og oppdragsinntekter 
• Økningen i budsjettet for 2015 må særlig ses sammenheng med økning i 

budsjetterte utgifter til forprosjektarbeid og utredningsarbeid. Videre er noen av 
inntektene som tidligere ble definert som SLA, her definert som prosjekt- og 
oppdragsinntekter. 

 

2 Service Level Agreement 

 

2014 2015

SLA -inntekter 166 600 176 500

Felles kliniske systemer- lisensvedlikehold 58 800 76 000

Avskrivninger 68 000 93 200

Prosjekt- og oppdragsinntekter 51 100 65 600

Linjeleie NHN 22 900

Sum inntekter 344 500 434 200

Lønn og andre personalkostnader (art 5-serien) 147 100 165 100
Andre driftskostnader 120 600 142 000
Avskrivinger 68 800 94 000
Rentekostnader 8 000 10 200
Linjeleie NHN 22 900

Sum Kostnader 344 500 434 200

Resultat 0 0
Alle beløp i  1000 kr

Resultatbudsjett Helse Nord IKT 2015

Inntekter

Kostnader
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Linjeleie 
• Økningen i budsjettet som følge av linjeleie er kun en budsjett- og 

regnskapstekniske endring for å synliggjøre kostnadene for helseforetakene og for å 
forenkle fakturerings- og regnskapsføringen. Frem til 2014 har Helse Nord IKT 
mottatt og betalt faktura for linjeleie fra Norsk Helsenett (NHN), og deretter 
viderefakturert helseforetakene basert på oversikt over hvilke linjer de bruker.  
Forslaget for 2015 er at linjeleien inngår i IKT-budsjettet, helseforetakene betaler 
månedlige a-konto beløp med utgangspunkt i årsbudsjettet for aktuell linjeleie, og at 
beløpet avregnes ved årslutt mot faktiske påløpte kostnader. 

 
Økningen i kostnadsbudsjettet skyldes i hovedsak: 
• Økning i lønns- og personalkostnader skyldes generell lønnsøkning, 

pensjonskostnader og økning antall årsverk som følge av nye drifts- og 
prosjektoppgaver. 

• Økning i andre driftskostnader skyldes økte lisenskostnader for felles kliniske 
systemer, generell prisstigning og konsulentkjøp. 

• Rentekostnaden vil avhenge både av rentesats og utnyttelse av kredittrammen. 
 
Investeringsramme Helse Nord IKT 2015 
Investeringsrammen til Helse Nord IKT for 2015 er i vedtatt investeringsplan satt til 
191 mill kroner, jf styresak 78-2014. 
 

 
 
  

HN-IKT Plan 2015

Programvare og IKT utstyr 77 100
HN-IKT datarom UNN 47 000
Datarom 66 900

SUM HN-IKT 191 000
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h) Prosjekter i regi av RHF 
Følgende prosjekter videreføres i 2014, jf tabell under. Prosjektene er i hovedsak 
nærmere omtalt tidligere i dokumentet. 
 

 
 
Nasjonalt nødnett er ikke ytterligere styrket i 2015 på grunn av at store forsinkelser i 
utbyggingen av det nasjonale nødnett medfører at det forventes en forsinket innføring i 
vår region. 
 
Etablering/utbyggingen av nytt ambulansehelikopter i Hålogaland styrkes med 
ytterligere 30 mill kroner for 2015, noe som gir en ramme på 40 mill kroner i RHF-
budsjettet for 2015, jf styresak 72-2013 Plan 2013-2017, inkl rullering av 
investeringsplan. I tillegg har adm. direktør foreslått at det settes av ytterligere 9,5 mill 
kroner til legetjenesten på ny helikopterbase på Evenes. Beløpet skal fordeles til 
helseforetakene, jf. styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen- rammer og 
føringer. 
  
Nye prosjekter med oppstart i 2015 er revisjon av inntektsmodell psykiatri og rus som 
skal pågå vår og høst 2015. Det er satt av 0,5 mill kroner til prosjektet. 
  
  

Prosjektnavn Budsjett 2015
Nasjonalt nødnett 41 000 000                                                       
Ambulansehelikpoter Midtre Hålogaland 40 000 000                                                       
Nasjonal IKT 17 868 000                                                       
Doman 2 500 000                                                          
Nordområdesatsning 2 010 630                                                          
Internasjonal helse 2 000 000                                                          
Helsenorge.no 1 840 000                                                          
Norsaftey AS, tilskudd 1 400 000                                                          
Utdanningsprogram VOP/BUP 1 400 000                                                          
Kunnskapssenteret 1 000 000                                                          
Utdanningsprogram gynekologi 1 000 000                                                          
FIKS 1 000 000                                                          
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 600 000                                                             
Ny plan avtalespesialister 500 000                                                             
Tilflytningsprosjekt Nordland 500 000                                                             
Kostnad per pasient (KPP) 500 000                                                             
Regional perinatalkomité 309 000                                                             
Samhandlingsutvalg for fastleger 300 000                                                             
Samhandlingsreformen 104 000                                                             
SUM 115 831 630                                                     
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i) Felles IKT systemer 
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de 
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT.  
 
For 2015 er det en økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer som 
i hovedsak skyldes: 
• Økning i kostnader knyttet til regional systemenhet, økte driftskostnader knyttet til 

modul for e-dag og en generell prisjustering på driftstjenester fra Bluegarden og 
Helse Nord IKT knyttet til lønns- og personalsystemet. 

• Økte driftskostnader knyttet til drift av ny server for SAS ASJ, avskrivningskostnader 
knyttet til investering i modul MU2 (medarbeiderundersøkelsen) og kostnader til 
endring i SAS som en følge av FIKS prosjektet (HOS).   

 
j) Kjøp av tjenester 
Det er flere områder der Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på 
områder med stor økonomisk betydning. Eksempler på dette er: 
• Luftambulansen 

Budsjettrammen for 2015 er på 384 mill kroner etter prisjustering, noe som tilsier 
en økning på 40,3 mill kroner fra 2014. I styresak 78-2014 ble det tilført 30 mill 
kroner i forbindelse med nytt ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland. I tillegg har 
adm. drektør foreslått at det settes av ytterligere 9,5 mill kroner til å finansiere opp 
legetjenesten i forbindlese med helikopterbase på Evenes, jf. styresak 116-2014 
Budsjett 2015 foretaksgruppen – rammer og føringer. 

• Helseradionett/nødnett 
Netto budsjettramme 2015 for nødnett/helseradionett er på 48,2 mill kroner etter 
prisjustering. Inntil det nye nasjonale nødnettet er ferdig utbygd, må det beregnes 
vedlikehold og oppgradering av det gamle helseradionettet.  

• Utenlandsbehandling 
Budsjettet for pasientbehandling i utlandet er for 2015 på 18 mill kroner.  

• Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen 
helsetjenesten, og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Helse 
Nord RHF viderefører budsjettet i 2015, med en ramme på 106,8 mill kroner. 

• Kjøp av private helsetjenester har for 2015 en foreslått netto ramme på 402 mill 
kroner. Rammen for 2015 er en videreføring av rammen for 2014 inkl en 
prisjustering på 3 % og en omdisponering av 2 mill kroner fra ramme til kjøp av 
tjenester fra private avtalespesialister, for å øke kjøpet innen TSB. I statsbudsjett 
2014 ble Helse Nord RHF tildelt midler til økt kjøp innen private ideelle, rus, 
psykiatri og rehabilitering på til sammen 52,6 mill kroner. I løpet av 2014 er det 
inngått nye avtaler knyttet til disse midlene for 33,9 mill kr knyttet til rus (TSB). 
Samtidig er psykisk helsevern styrket med 11,5 mill sammenlignet med 2014. For 
budsjett 2015 er det fortsatt 7 mill kroner som det ikke er inngått noen avtaler på. 

• Kjøp av tjenester fra private avtalespesialister har for 2015 en budsjettramme på 
70,3 mill kroner. Det er en videreføring av rammen for 2014 med en prisjustering på 
3 %, korrigert for omdisponering av 2 mill kroner, jf. kommentar i kulepunkt over.   
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• Nasjonalt gjestepasientoppgjør 
Det er opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet at økte pensjonskostnader ikke 
dekkes gjennom ISF-ordningen, og derfor må håndteres særskilt av RHF-ene. For 
2014 er det i budsjettet til Helse Nord RHF satt av 20,6 mill kroner til å dekke dette 
kravet. 

• Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 49,9 mill 
kroner inklusive regionssenter på Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 9,9 
mill kroner.  Dette er en økning på 4 mill kroner fra 2014. 

 
k) Investeringer 
Helse Nord RHF planlegger følgende investeringer i 2014: 
• Felles innføring kliniske system (FIKS) har en investeringsramme på 69,0 mill kroner 

i 2015. Total investeringsramme i perioden 2011-2016 er 344,6 mill kroner. 
 

I styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkl. rullering av investeringsplan er det satt av 10 
mill kroner til investeringer i RHF-et. Det foreslås også en omdisponering av tidligere 
års ubrukte investeringsmidler på 3,4 mill kroner som tas inn i 2015.  
 
• Investering Modul kostnad per pasient (KPP): Helse Nord skal innføre metode for å 

beregne kostnad pr. pasient, der det er behov for å investere i en modul som 
hjelpeverktøy.  

• Innskudd egenkapital Sykehusbygg HF: Ved opprettelse av nytt selskap, Sykehusbygg 
HF, er det forventet at Helse Nord vil investere for 1,3 mill kroner for kjøp av 
eierandeler. Selskapet eies med ¼. 

• Innskudd Egenkapital KLP: 0,25 mill kroner 
 

Adm. direktør foreslår videre at prosjekt Pasientens innsyn i egen journal som er 
kostnadsberegnet til 25 mill kroner, tas inn i investeringsplanen. Det er da behov for å 
øke investeringsrammen til Helse Nord RHF med 15 mill kroner. I tillegg blir rammen 
avsatt i plan 2015-2018 (10 mill kroner) benyttet til å finansiere prosjektet. 
Konsekvenser av dette vil håndteres i rullering av plan 2016-2019 i juni 2015. 
 
Pasienter og innbyggere har rett til innsyn i sin journal, hvis det ikke foreligger særlige 
grunner for å hindre slik tilgang av hensyn til tredje person eller fare for pasientens liv.  
 
I dag ber pasient/innbygger om innsyn i brevs form, og forespørselen håndteres 
administrativt ved journalarkivet3.  For å forenkle pasientens samhandling med 
spesialisthelsetjenesten har Helse Nord RHF sammen med helseforetakene etablert 
prosjektet pasientens elektroniske innsyn i egen journal. Prosjektet vil i løpet av våren 
2015 gi pasientene i Nord-Norge tilgang til egne journalopplysninger på nett via 
portalen helsenorge.no. Det overordnede målet er todelt: 
 
• Pasienter skal i større grad bli en aktiv partner for ivaretakelse av egen helse, 

patient empowerment. 
• Virksomheten skal tilby en kvalitativt bedre helsetjeneste.  
 

3 Se rapport forprosjekt, http://www.telemed.no/elektronisk-tilgang-til-egne-journaldata.5072004.html 
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Oppsummering investeringer 2015 
For 2015 planlegges det investeringer for til sammen 287,5 mill kroner i Helse Nord 
RHF, inkl Helse Nord IKT, jf tabell under. 
 

 
 
Helse Nord IKT har for 2015 en vedtatt investeringsramme på 191 mill kroner, jf. 
styresak 78-2014. 
 
FIKS har en investeringsramme for 2015 på 69 mill kroner. 
 
I RHF-et foreslås det investeringer på til sammen 27,5 mill kroner, jf tekst i avsnitt over. 
 
 

Oversikt investeringer 2015 
Helse Nord IKT 191 000         
FIKS 69 000           
Investeringer RHF 27 500           
Sum plan investeringer 2015 287 500         
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Lyshoel/Rolandsen   Bodø, 22.10.2014 
 

Styresak 118-2014 Etablering av regionale datasentre i Bodø og 

Tromsø - fullverdig gjenopprettingssenter i Bodø, 

oppfølging av styresak 143-2013 og 49-2014 
Saksdokumenter var ettersendt. 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2. 

 

 
 



 

Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bjørn Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 22.10.2014 
 

Styresak 125-2014 System for elektronisk kurve og medikasjon, 

anskaffelse og innføring 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste.  
Saksdokumenter var ettersendt. 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd.  
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