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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    E. Bang/J.P. Monsen   Bodø, 19.11.2014 
 

Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 
Saksdokumenter var ettersendt. 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd 
økonomi, bemanning og sykefravær etter oktober 2014. 
 
Bakgrunn/fakta 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i oktober 2014 er på 81 
dager for Helse Nord (82 dager i oktober 2013, og 87 dager i oktober 2012).  
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 74 dager mot 76 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. oktober 2014 er 73 dager.   
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i oktober 2014 på 54 dager 
(57 i oktober 2013 og 64 i oktober 2012) og hittil i år på 55 dager, mens ventetiden for 
pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i oktober på 
103 dager (105 i 2013 og 108 i 2012) og hittil i år på 93 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 76 dager, og psykisk helsevern 
for voksne har hittil i år en ventetid på 52 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge er på 49 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. 
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i oktober 2014 mot 9 % i oktober 2013 
og 13 % i oktober 2012. Antall fristbrudd er i oktober 2014 på 427 mot 542 i oktober 
2013 og 832 i oktober 2012. 
 
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i september 2014, og antall fristbrudd ventende er 
på 432.  
  
Helgelandssykehuset har i oktober 2014 den laveste andelen fristbrudd på 4 %, mens 
Finnmarkssykehuset har for oktober 2014 en andel på 5 %.     
 
Andel fristbrudd ventende er på 3 % i oktober 2014 og antall fristbrudd ventende er på 
374. 
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Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 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 0,2 %. Tendensen med økt poliklinisk aktivitet, mens døgnbehandlingen 
er stabil, videreføres.     
 
DRG-poengene (”sørge for”-ansvaret) avviker fra plan med -2 175 poeng (-1,9 %), og 
reduksjonen fra i fjor er  -1 295 poeng (-1,1 %).  Det negative avviket har økt litt siste 
måned.   
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av innleggelser. 
Poliklinisk aktivitet var litt over plan i oktober 2014, og viser en vekst hittil i år på 4 %. I 
tråd med styringskrav er det en tendens mot mer poliklinisk behandling. Det er 
registrert 20 fristbrudd innenfor området i oktober 2014 (7 %). Gjennomsnittlig 
ventetid er på 43 dager for oktober 2014. 
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) er det reduksjon i antall utskrivninger og 
liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, men viser en 
vekst på 4 %. For oktober 2014 er gjennomsnittlig ventetid på 44 dager, andel 
fristbrudd er 14 %, og det er registrert 22 fristbrudd. 
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det fremdeles noe lavere aktivitet 
enn plan, og aktiviteten er redusert noe fra i fjor. Ventetiden i oktober 2014 var 42 
dager, og vi hadde ingen registrerte fristbrudd. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 332,2 mill. kroner. Det 
er planlagt et overskudd på 435 mill. kroner i 2014. Pr. oktober 2014 er 
regnskapsresultatet 32,3 mill. kroner svakere enn budsjett.   
 
Oktober 2014 viser et overskudd på 51 mill. kroner, 15,5 mill. kroner over budsjett.  
 
Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 413,4 mill. kroner, noe som er 
71,7 mill. kroner over budsjett. Samlet for 2014 forventes det er resultat som er 91 mill. 
kroner høyere enn budsjett på 410 mill. kroner. Prognosen viser en økning på 4 mill. 
kroner fra september 2014 og gjelder i hovedsak besparelser knyttet til driftsbudsjett 
på eier- og fagavdelingen. 
 
Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 6 % innen 
somatisk virksomhet, med 4,6 % innen psykisk helsevern, er redusert med 2,4 % innen 
TSB og har økt med 5,0 % innen prehospitale 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.    
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Det er gjennomført investeringer på 1,32 mrd. kroner pr. oktober 2014, tilsvarende  
58 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2014. Ubrukte rammer var ved 
inngangen av året om lag 315 mill. kroner. Ved utgangen av 2014 forventes ubrukte 
rammer økt til over 500 mill. kroner.  
 
Ved utgangen av oktober 2014 er likviditetsbeholdningen i underkant av 400 mill. 
kroner over budsjett, hvorav om lag 280 mill. kroner skyldes senere fremdrift i 
investeringsprogrammet enn lagt til grunn i prognosen.  
 
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 oktober 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk 
på 13 160 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en 
gjennomsnittlig økning på 193, 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. 25 
månedsverk. Universitetssykehuset Nord-Norge HF representerer ca. 120-150 
månedsverk av den totale økningen, Nordlandssykehuset HF ca. 40, og resten fordeler 
seg på de øvrige helseforetak. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 4,1 mill. lavere enn budsjett for oktober 
2014, hittil i år 45,8 mill. kroner lavere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i år pr. oktober 2013 er lønnskostnadene 352,4 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.  
 
Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 270 i perioden januar til oktober 
2014 sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med 
ca. 65 i samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,4 % poeng 
sammenlignet med januar 2014, og er nå 0,2 % poeng høyere enn i januar 2013.  
Gjennomsnittlig stillingsandel for fastansatte har økt med 8 % i forhold til januar 2013. 
 
Samlet sykefravær har gått opp 0,1 % poeng for september 2014 sammenlignet med 
samme måned i 2013. Korttidsfraværet har gått ned i hele foretaksgruppen for 
september, med unntak av Helse Nord RHF og Sykehusapoteket Nord. Mellomlangt 
fravær har økt i hele foretaksgruppen med unntak av Helse Nord RHF. Langtidsfraværet 
har samlet sett gått noe ned sammenlignet med i fjor. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at kvalitetsindikatorene er bedre enn i fjor. Men fortsatt 
er ventetidene for somatiske sykdommer for lange og fristbruddene for mange.  
 
Helseforetakene må derfor styrke sin innsats på disse områdene slik at foretaksgruppen 
oppfyller de nasjonale kravene innen ventetider og fristbrudd.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ventetidene og fristbruddene i 

foretaksgruppen oppfyller nasjonale krav. 
 
 
Bodø, den 19. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 10-2014    
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Kvalitet  
 
Ventetider 

Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – oktober 2014 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister.   
 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i oktober 2014 er på 81 dager 
for Helse Nord (82 dager i oktober 2013, og 87 dager i oktober 2012).  
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 74 dager mot 76 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. oktober 2014 er 73 dager.   
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid oktober 2014 pr. sektor for ordinært avviklede 
pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter.  Kilde: Norsk 
pasientregister. 
 
Finnmarkssykehuset Hammerfest utreder og behandler for tiden en del pasienter uten 
rett til helsehjelp som har stått lenge på ventelistene. Dette er blant annet pasienter som 
innenfor fagområdene øre-nese-hals (ØNH), revma og ortopedi. Dette er med på å øke 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter.  

Sektor

Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median

Somatikk 91 51 96 53
VOP 29 22 57 30
BUP 38 28 29 24
RUS 30 20 44 37
Ubestemt 41 35 63 52
Total 87 48 94 52
Somatikk 90 55 119 63
VOP 41 29 73 38
BUP 39 36 79 30
RUS 43 40 31 21
Ubestemt 97 84 442 104
Total 88 52 118 60
Somatikk 76 49 106 52
VOP 56 32 58 39
BUP 61 38 36 28
RUS 28 29 42 31
Ubestemt 30 33 116 70
Total 75 48 104 52
Somatikk 70 38 86 39
VOP 40 35 82 36
BUP 29 25 49 18
RUS 58 37 132 60
Ubestemt 33 26 41 32
Total 68 36 85 39
VOP 43 38 45 25
RUS 47 24 171 80
Total 44 36 107 38
Somatikk 83 49 108 54
VOP 43 30 66 36
BUP 44 29 57 25
RUS 42 34 73 30
Ubestemt 47 35 161 55
Total 81 48 106 53

Helseforetak

Ventetid fortsatt 
ventende

Ventetid ordinært 
avviklede

Private  

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 oktober 2013 
til oktober 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 
Median ventetid1 i oktober 2014 for hele landet er 46 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager 
og Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest har 48 dager. Median ventetid for private er 46 
dager. 
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i oktober 2014 på 54 dager 
(57 i oktober 2013 og 64 i oktober 2012) og hittil i år på 55 dager, mens ventetiden for 
pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i oktober på 
103 dager (105 i 2013 og 108 i 2012) og hittil i år på 93 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 76 dager, og psykisk helsevern 
for voksne har hittil i år en ventetid på 52 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge er på 49 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager.  
   

 
Figur 3 Utvikling gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen siste tre år. Kilde: NPR 

1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 
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Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i oktober 2014 mot 9 % i oktober 2013 
og 13 % i oktober 2012. Antall fristbrudd er i oktober 2014 på 427 mot 542 i oktober 
2013 og 832 i oktober 2012.  
   
Helgelandssykehuset har i oktober 2014 den laveste andelen fristbrudd på 4 %, mens 
Finnmarkssykehuset har for oktober 2014 en andel på 5 %.      
 

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

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 39 6 %
VOP 1 2 %
BUP 0 0 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 1 5 %
Total 41 5 %
Somatikk 150 7 %
VOP 3 4 %
BUP 2 5 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 155 7 %
Somatikk 153 9 %
VOP 14 17 %
BUP 19 36 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 186 10 %
Somatikk 42 4 %
VOP 2 4 %
BUP 1 3 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 45 4 %
Somatikk 0 -
VOP 0 -
BUP 0 -
RUS 0 -
Ubestemt 0 -
Total 0 0 %
Somatikk 384 7 %
VOP 20 7 %
BUP 22 14 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 1 3 %
Total 427 7 %

Nordlandssykehuset 

Helgelandssykehuset  

Private    

Total

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-Norge  

Finnmarkssykehuset 
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Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, oktober 2014. Kilde: 
Norsk pasientregister 
 
Andel fristbrudd ventende er på 3 % i oktober 2014, og antall fristbrudd ventende er på 
374. 
 

 
 Figur 4 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til oktober 2014. Kilde: Norsk pasientregister.  
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 Figur 5 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til oktober 2014. Kilde: Norsk pasientregister   
 
Andel kontroller 
Helgelandssykehuset rapporterer at 25 % av aktiviteten i poliklinikk er kontroller2. 
Tallene for de øvrige helseforetak fremgår av tabellen under. 
 

 
Tabell 4 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr. 10-2014.  
 
Aktivitet 
Aktiviteten innen både 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 hittil i 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 0,2 %. Tendensen med økt poliklinisk aktivitet, mens døgnbehandlingen er 
stabil, videreføres.     
  

2 Kontrollandelen basert på forholdet mellom totale polikliniske konsultasjoner og antall kontroller.  
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Andel kontroller 2012 2013 2014
Nordlandssykehuset - - 28 %
Universitetssykehuset Nord-Norge 34 % 34 % 33 %
Finnmarkssykehuset  30 % 28 % 28 %
Helgelandssykehuset  - - 25 %
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Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. oktober 2014 og 2013. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes 
pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
 
Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg.  
 
DRG-poengene (”sørge for”-ansvaret) avviker fra plan med -2 175 poeng (-1,9 %), og 
reduksjonen fra i fjor er  -1 295 poeng (-1,1 %).  Det negative avviket har økt litt siste 
måned.   
 

 
 Tabell 6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2014. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; 
Regnskap pr. oktober 2014. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av innleggelser. 
Poliklinisk aktivitet var litt over plan i oktober 2014, og viser en vekst hittil i år på 4 %. I 
tråd med styringskrav er det en tendens mot mer poliklinisk behandling. Det er 
registrert 20 fristbrudd innenfor området i oktober 2014 (7 %). Gjennomsnittlig 
ventetid er på 43 dager for oktober 2014. 
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) er det reduksjon i antall utskrivninger og 
liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, men viser en 
vekst på 4 %. For oktober 2014 er gjennomsnittlig ventetid på 44 dager, andel 
fristbrudd er 14 %, og det er registrert 22 fristbrudd. 
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det fremdeles noe lavere aktivitet enn 
plan og aktiviteten er redusert noe fra i fjor. Ventetiden i oktober 2014 var 42 dager, og 
vi hadde ingen registrerte fristbrudd.  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 497 352 505 653 1,7 %
Totalt antall opphold somatikk 120 578 121 558 0,8 %
herav
dagopphold poliklinikk 35 717 36 670 2,7 %
dagopphold innlagte 14 906 15 059 1,0 %
heldøgnsopphold innlagte 69 955 69 829 -0,2 %

Polikliniske konsultasjoner 376 774 384 095 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 1 383 1 353 30 12 787 12 910 -123 12 592 195 -1,0 % 1,6 %
UNN 5 599 5 909 -309 52 076 53 631 -1 554 53 714 -1 638 -2,9 % -3,0 %
NLSH 3 430 3 441 -11 32 595 33 158 -563 32 595 0 -1,7 % 0,0 %
Helgelandssykehuset 1 604 1 585 19 15 553 15 495 57 15 449 104 0,4 % 0,7 %
Helse Nord RHF 16 34 -19 316 308 7 272 43 2,4 % 15,9 %
Sum Helse Nord 12 031 12 321 -290 113 327 115 502 -2 175 114 622 -1 295 -1,9 % -1,1 %
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Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk oktober 2014, 
plan og samme periode i fjor 
 

 
Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. oktober 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 522 552 -30 505 3 %
Antall liggedøgn PHV 8 524 8 723 -199 9 267 -8 %
Antall dagopphold PHV 20 59 -39 589 -97 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 14 251 13 845 406 12 789 11 %
Antall utskrivninger PHBU 45 41 4 28 61 %
Antall liggedøgn  PHBU 974 885 89 907 7 %
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 7 172 7 284 -112 7 398 -3 %
Antall utskrivninger Rusomsorg 83 92 -9 76 9 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 2 644 2 632 12 2 523 5 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 1 322 1 393 -71 1 100 20 %

Okt

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2014 Plan 2014 Avvik 

Resultat  
2013 Endring %

Årsplan 
2014

Antall utskrivninger PHV 4 926 5 075 -149 5 058 -3 % 6 128
Antall liggedøgn PHV 82 672 83 977 -1 305 86 207 -4 % 100 932
Antall dagopphold PHV 205 583 -378 4 917 -96 % 325
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 108 085 117 820 -9 735 104 385 4 % 140 856
Antall utskrivninger PHBU 342 374 -32 324 6 % 453
Antall liggedøgn  PHBU 8 820 8 069 751 7 955 11 % 9 720
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 59 833 63 259 -3 426 57 366 4 % 76 404
Antall utskrivninger Rusomsorg 776 839 -63 766 1 % 1 009
Antall liggedøgn Rusomsorg 24 259 25 323 -1 064 24 501 -1 % 30 515
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 10 608 11 461 -853 10 779 -2 % 13 640

Akkumulert per Okt
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Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 332,2 mill. kroner. Det 
er planlagt et overskudd på 435 mill. kroner i 2014. Pr. oktober 2014 er 
regnskapsresultatet 32,3 mill. kroner svakere enn budsjett.   
 
Oktober 2014 viser et overskudd på 51 mill. kroner, 15,5 mill. kroner over budsjett.  
 

 
 Tabell 9 Regnskap, budsjett og avvik i oktober 2014 og hittil i år og budsjett 2014. Kilde: Regnskap 2014 
 
Helgelandssykehuset HF har et overskudd på 4,8 mill. kroner i siste måned, 0,8 mill. 
kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 13,1 
mill. kroner, 4,8 mill. kroner over budsjett. Helgelandssykehuset HF fastholder sin 
prognose på + 15 mill. kroner, 5 mill. kroner bedre enn resultatkravet.  
 
Nordlandssykehuset HF har i oktober 2014 et regnskapsresultat og negativt 
budsjettavvik på -8,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -
44,2 mill. kroner. Prognosen for 2014 forverres med ytterligere 15 mill. kroner til et 
negativt resultat på -50 mill. kroner. Avviket i siste måned er knyttet til kjøp av 
helsetjenester, lønnsområdet og andre driftskostnader.  
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i oktober 2014 et regnskapsresultat og 
budsjettavvik på -0,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat og 
budsjettavvik på -74,9 mill. kroner. Prognosen fastholdes til et forventet underskudd på 
-70 mill. kroner ± 10 mill. kroner.    
 
Finnmarkssykehuset HF har i oktober 2014 et regnskapsresultat på +9,6 mill. kroner, et 
positivt budsjettavvik på 8,4 mill. kroner. Det gode resultatet skyldes delvis aktivering 
av byggelånsrenter for Finnmarkssykehuset Kirkenes og korrigeringer knyttet til ISF-
/gjestepasientinntekter.  Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 14,9 mill. 
kroner, 2,4 mill. kroner over budsjett. Prognosen økes med 5 mill. kroner til et forventet 
resultat på +15 mill. kroner i tråd med styringskravet. 
  
Sykehusapotek Nord HF har pr. oktober 2014 et regnskapsresultat på 3,4 mill. kroner, 
+2,9 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen 
økes med 1 mill. kroner til et forventet overskudd på 2 mill. kroner.   
 
Helse Nord IKT har i oktober 2014 et regnskapsresultat på +0,7 mill. kroner, et positivt 
budsjettavvik på 0,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord IKT et regnskapsresultat på 
+6,4 mill. kroner, 4,9 mill. kroner bedre enn budsjettert. Helse Nord IKT har et 
styringskrav og prognose på balanse.  

Regnskap 2014 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 
(mill kr) Oktober Oktober Oktober hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 4,8 0,8 4,0 13,1 8,3 4,8 -11,2 10,0
Nordlandssykehuset HF -8,3 0,0 -8,3 -44,2 0,0 -44,2 -17,5 0,0
UNN HF -0,3 0,0 -0,3 -74,9 0,0 -74,9 -2,7 0,0
Finnmarkssykehuset HF 9,6 1,2 8,4 14,9 12,5 2,4 -3,2 15,0
Sykehusapotek Nord HF 0,2 0,1 0,1 3,4 0,5 2,9 1,9 0,0
Helse Nord IKT -0,7 -0,8 0,1 6,4 1,5 4,9 1,0 0,0
Helse Nord RHF 45,8 34,2 11,6 413,4 341,7 71,7 380,6 410,0
SUM Helse Nord 51,0 35,5 15,5 332,2 364,5 -32,3 349,0 435,0
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Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 413,4 mill. kroner, noe som er 
71,7 mill. kroner over budsjett. Samlet for 2014 forventes det er resultat som er 91 mill. 
kroner høyere enn budsjett på 410 mill. kroner. Prognosen viser en økning på 4 mill. 
kroner fra september 2014 og gjelder i hovedsak besparelser knyttet til driftsbudsjett på 
eier- og fagavdelingen. 
 
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 6 % innen 
somatisk virksomhet, med 4,6 % innen psykisk helsevern, er redusert med 2,4 % innen 
TSB og har økt med 5,0 % 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 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap 2014 
 
Sammenliknet med oktober 2013 har vi følgende endringer innenfor 
ventetid/fristbrudd: 
 

 
Tabell 11 Sammenligning av ventetider og fristbrudd oktober 2014 og oktober 2013. 
  
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Det er gjennomført investeringer på 1,32 mrd. kroner pr. oktober 2014, tilsvarende  
58 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2014. Ubrukte rammer var ved 
inngangen av året om lag 315 mill. kroner. Ved utgangen av 2014 forventes ubrukte 
rammer økt til over 500 mill. kroner.  
 

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 715 829         704 619          6 347 231      6 748 956     6 706 717     (42 239)          6,3 % 8 195 804     
Somatikk, (re-hab) 50 403           52 388           494 090         501 628        508 746        7 118             1,5 % 615 045        
Lab/rtg 126 148         128 031          1 130 591      1 201 938     1 184 258     (17 680)          6,3 % 1 440 497     
Somatikk, inkl lab/rtg 892 380         885 039          7 971 912      8 452 521     8 399 720     (52 801)          6,0 % 10 251 346   
Psykisk helse 202 652         212 951          1 824 967      1 909 635     1 963 396     53 761           4,6 % 2 402 426     
RUS, behandling 29 362           34 066           287 442         280 583        305 946        25 363           -2,4 % 376 791        
TSB (Rusbehandling) 29 362           34 066           287 442         280 583        305 946        25 363           -2,4 % 376 791        
Ambulanse 105 625         108 136          1 013 147      1 046 173     1 034 111     (12 063)          3,3 % 1 255 613     
Pasientreiser 78 490           71 970           635 169         684 919        638 511        (46 408)          7,8 % 777 325        
Prehospitale tjenester 184 115         180 105          1 648 316      1 731 092     1 672 622     (58 471)          5,0 % 2 032 938     
Administrasjon/felleskostnader region 20 780           31 056           199 523         207 342        220 292        12 950           3,9 % 265 636        
Personalboliger, barnehager 8 073             4 785             36 550           51 997          46 610         (5 386)            42,3 % 56 787          
Personal, regionale felleskostnader 28 852           35 842           236 073         259 339        266 903        7 564             9,9 % 322 423        
Sum driftskostnader 1 337 361      1 348 002      11 968 710    12 633 170   12 608 585  (24 585)          5,6 % 15 385 924   

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

Ventetider/Fristbrudd
83 dager 8 % 84 dager 9 %
42 dager 0 % 46 dager 5 %
44 dager 14 % 37 dager 4 %
53 dager 7 % 56 dager 5 %

Somatikk
TSB

PHBU
PHV

2014 2013
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Tabell 12 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 10-2014.  
 
Ved utgangen av oktober 2014 er likviditetsbeholdningen i underkant av 400 mill. 
kroner over budsjett, hvorav om lag 280 mill. kroner skyldes senere fremdrift i 
investeringsprogrammet enn lagt til grunn i prognosen.  
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Figur 6 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 10-2014 
 
 

per oktober
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2013 2014 2014  hittil 2014
Helse Nord RHF 101,9 118,7 220,6 57,0 26 %
Helse Finnmark 80,9 239,8 320,6 82,7 26 %
UNN 32,0 541,350 573,3 473,5 83 %
NLSH 14,2 816,5 830,7 571,4 69 %
Helgeland 42,4 55,7 98,1 36,7 37 %
Apotek 5,7 3,0 8,7 0,0 0 %
HN IKT 38,6 112,8 151,4 101,9 67 %
SUM Helse Nord 315,7 1887,7 2 203,4 1323,2 60 %
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Tabell 13 Resultat og budsjettavvik for oktober 2014, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. oktober 2013. Kilde: ØBAK oktober 2014 

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

Årsbudsjett 
2014

Årsestimat 
2014 per 
Oktober Avvik i kr

Basisramme 988 066 989 149 -1 083 0 % 9 265 268 9 266 962 -1 695 0 % -23 939 0 % 11 355 784 11 355 784 0
Kvalitetsbasert finansiering 5 513 5 338 175 3 % 55 125 53 375 1 750 3 % 55 125 66 150 66 150 0
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 188 672 198 270 -9 598 -5 % 1 759 106 1 812 514 -53 408 -3 % 458 805 35 % 2 179 704 2 146 704 -33 000
ISF kommunal medfinansiering 47 796 46 443 1 352 3 % 439 712 433 789 5 923 1 % 19 675 5 % 519 713 519 713 0

Samlet ordinær ISF-inntekt 236 468 244 714 -8 246 -3 % 2 198 819 2 246 304 -47 485 -2 % 478 481 28 % 2 699 417 2 666 417 -33 000
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler 
UTENFOR sykehus 8 799 6 470 2 329 36 % 111 383 108 324 3 060 3 % 23 123 26 % 117 297 117 297 0
Gjestepasienter 7 423 4 287 3 136 73 % 54 500 48 575 5 925 12 % 5 851 12 % 57 051 57 051 0
Polikliniske inntekter 34 671 28 383 6 288 22 % 294 015 275 399 18 615 7 % 23 919 9 % 334 296 351 296 17 000
Utskrivningsklare pasienter 1 643 1 545 98 6 % 27 299 15 451 11 849 77 % 11 332 71 % 18 541 33 541 15 000
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 572 4 356 217 5 % 40 496 43 408 -2 911 -7 % -13 542 -25 % 52 069 52 069 0
Andre øremerkede tilskudd 33 914 32 996 918 3 % 262 550 291 531 -28 982 -10 % 54 980 26 % 358 275 336 379 -21 896
Andre driftsinntekter 59 558 62 825 -3 267 -5 % 594 279 588 042 6 237 1 % 23 130 4 % 719 812 730 157 10 345
Sum driftsinntekter 1 380 627 1 380 063 565 0 % 12 903 733 12 937 371 -33 638 0 % 638 460 5,2 % 15 778 692 15 766 141 -12 551
Kjøp av offentlige helsetjenester 75 557 80 582 -5 025 -6 % 823 035 767 448 55 587 7 % 62 162 8 % 931 054 1 005 183 74 129
Kjøp av private helsetjenester 61 562 69 664 -8 101 -12 % 575 267 625 974 -50 707 -8 % 15 917 3 % 764 439 724 439 -40 000
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 130 698 126 042 4 656 4 % 1 204 810 1 115 250 89 560 8 % 84 978 8 % 1 357 682 1 447 659 89 978
Innleid arbeidskraft 8 668 7 059 1 609 23 % 124 504 77 050 47 454 62 % 18 999 18 % 89 949 138 395 48 446
Fast lønn 594 795 607 487 -12 692 -2 % 5 688 615 5 839 196 -150 581 -3 % 238 168 4 % 7 104 588 6 938 750 -165 838
Overtid og ekstrahjelp 45 169 25 520 19 648 77 % 408 922 263 500 145 422 55 % 21 432 6 % 314 132 465 035 150 903
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 129 224 129 509 -285 0 % 1 258 761 1 259 897 -1 135 0 % 97 820 8 % 1 510 882 1 506 570 -4 312
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -38 340 -24 227 -14 112 58 % -362 494 -290 047 -72 448 25 % -10 117 3 % -348 383 -424 072 -75 688
Annen lønn 54 224 52 540 1 684 3 % 472 157 481 703 -9 546 -2 % -13 880 -3 % 597 278 589 564 -7 714
Avskrivninger 54 336 51 797 2 539 5 % 515 299 520 268 -4 969 -1 % 18 678 4 % 650 089 653 139 3 050
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 821 821 0 0 % 821 0 % 821 821 1
Andre driftskostnader 221 468 222 030 -562 0 % 1 923 474 1 947 526 -24 051 -1 % 129 483 7 % 2 413 394 2 369 258 -44 136
Sum driftskostnader 1 337 361 1 348 003 -10 642 -1 % 12 633 170 12 608 585 24 585 0 % 664 460 5,6 % 15 385 924 15 414 742 28 818
Driftsresultat 43 267 32 060 11 207 35 % 270 562 328 786 -58 223 -18 % -26 001 -9 % 392 768 351 399 -41 369
Finansinntekter 6 919 6 075 843 14 % 83 124 60 752 22 372 37 % 14 993 22 % 72 902 96 902 24 000
Finanskostnader -824 2 596 -3 420 -132 % 21 547 25 011 -3 464 -14 % 5 877 38 % 30 670 30 301 -369
Finansresultat 7 743 3 479 4 264 123 % 61 577 35 741 25 836 72 % 9 117 17 % 42 232 66 602 24 369
Ordinært resultat 51 010 35 539 15 470 44 % 332 139 364 527 -32 387 -9 % -16 884 -5 % 435 000 418 000 -17 000
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0
(Års)resultat 51 010 35 539 15 470 44 % 332 139 364 527 -32 387 -9 % -16 884 -5 % 435 000 418 000 -17 000
Herav økte pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 51 010 35 539 15 470 44 % 332 139 364 527 -32 387 -9 % -16 884 -5 % 435 000 418 000 -17 000

Årsestimat vs årets budsjettOktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per Oktober
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Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Forbruket av månedsverk for januar til oktober 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på  
13.160 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en gjennomsnittlig 
økning på 193, regionen sett under ett. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Finnmarkssykehuset, som kan vise til en gjennomsnittlig nedgang på ca. 25 månedsverk. 
Universitetssykehuset Nord-Norge representerer ca. 120-150 månedsverk av den totale 
økningen, Nordlandssykehuset ca. 40, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. 
 
Kostnader knyttet til innleie er 1,6 mill. kroner høyere enn budsjettert for oktober 2014, hittil 
i år er kostnadene 47,4 mill. høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2013 
er kostnadene knyttet til innleie 19 mill. høyere. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 4,1 mill. lavere enn budsjett for oktober  2014, 
hittil i år 45,8 mill. kroner lavere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i år pr. oktober 2013 er lønnskostnadene 352,4 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. 270 i perioden januar til oktober 2014 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 65 i 
samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,4 % poeng sammenlignet med 
januar 2014, og er nå 0,2 % -poeng høyere enn i 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 september 2014 sammenlignet med samme 
måned i 2013. Korttidsfraværet har gått ned i hele foretaksgruppen for september 2014, med 
unntak av Helse Nord RHF og Sykehusapoteket Nord. Mellomlangt fravær har økt i hele 
foretaksgruppen med unntak av Helse Nord RHF. Langtidsfraværet har samlet sett gått noe 
ned sammenlignet med i fjor. 
 

 
 Tabell 14 Sykefravær per foretak og samlet i foretaksgruppen september 2014 
 

15 
 Styremøte i Helse Nord RHF 
26. november 2014 - saksdokumenter

side 19



 

 
Tabell 15 Endring sykefravær september 2014 versus september 2013 
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Vedlegg: opphold somatikk 
 

 
Tabell 16 Opphold somatikk per oktober 2014 Helse Nord. 

UNN Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 222 377 224 660 1,0 %
Totalt antall opphold somatikk 56 555 57 571 1,8 %
herav
dagopphold poliklinikk 21 186 21 940 3,6 %
dagopphold innlagte 5 041 5 346 6,1 %
heldøgnsopphold innlagte 30 328 30 285 -0,1 %

Polikliniske konsultasjoner 165 822 167 089 0,8 %

NLSH Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 138 696 142 022 2,4 %
Totalt antall opphold somatikk 35 237 34 697 -1,5 %
herav
dagopphold poliklinikk 8 601 8 548 -0,6 %
dagopphold innlagte 6 368 5 866 -7,9 %
heldøgnsopphold innlagte 20 268 20 283 0,1 %

Polikliniske konsultasjoner 103 459 107 325 3,7 %

Helgeland Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 77 360 77 828 0,6 %
Totalt antall opphold somatikk 15 071 15 275 1,4 %
herav
dagopphold poliklinikk 3 462 3 590 3,7 %
dagopphold innlagte 1 698 1 876 10,5 %
heldøgnsopphold innlagte 9 911 9 809 -1,0 %

Polikliniske konsultasjoner 62 289 62 553 0,4 %

Finnmarkssykehuste Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 58 919 61 143 3,8 %
Totalt antall opphold somatikk 13 715 14 015 2,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 468 2 592 5,0 %
dagopphold innlagte 1 799 1 971 9,6 %
heldøgnsopphold innlagte 9 448 9 452 0,0 %

Polikliniske konsultasjoner 45 204 47 128 4,3 %
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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Helse Sør-Øst RHF v/S. Martinsen  Bodø, 19.11.2014 
    Helse Nord RHF v/H. Rolandsen 
 

Styresak 135-2014 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - utredning, 

rapport 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Innledning/formål 
Helse- og omsorgsdepartementet ba i foretaksmøtet 7. januar 2014 de regionale 
helseforetakene om å: 
…arbeide videre med å samordne og standardisere arbeidet med innkjøp/logistikk for å 
sikre en effektiv nasjonal løsning på dette området. Det skal legges vekt på å etablere 
nasjonale løsninger for kategoristyring, retningslinjer, rutiner og støttesystemer» og 
«innen 1. september 2014 (senere endret til 1. november) komme med forslag til hvordan 
en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. I forslaget skal det fremgå 
hvordan dagens enheter og ressurser på innkjøpsområdet, herunder HINAS og LIS-
samarbeidet, skal inngå i en felles nasjonal struktur. Det må fremlegges en tidsplan for 
arbeidet, og synliggjøres hvordan man kan oppnå en optimal og hensiktsmessig struktur 
og gevinstrealisering på dette området. Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet. 
 
I AD-møte1, den 17. mars 2014 ble adm. direktører i de regionale helseforetakene enige 
om å etablere et prosjekt med mandat for å utrede hvordan en utvidet nasjonal 
innkjøpsfunksjon kan etableres.  
 
Mandatet ble presisert og lyder som følger: 
• Drøfte og vurdere ulike løsningsforslag for hvordan en utvidet nasjonal 

innkjøpsorganisasjon kan etableres 
• Særlig vurdere hvordan HINAS kan «bygges om» for å kunne ivareta en funksjon 

som utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon hvor alle dagens enheter og ressurser på 
innkjøpsområdet inngår, herunder  
o vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig med endring av 

selskapsstruktur fra aksjeselskap til helseforetak for HINAS 
o vurdere en avdelingsstruktur for HINAS i en rolle som utvidet nasjonal 

innkjøpsorganisasjon 
• Etablere en tidsplan og overordnet plan for implementering av anbefalt løsning 
• Levere en overordnet plan for gevinstrealisering for den anbefalte løsning 
  

1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetak 
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Rapporten ble behandlet i AD-møte, den 20. oktober 2014, og følgende ble referatført: 
 
Konklusjon: 
1. AD-møtet tar rapporten Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon til 

etterretning og stiller seg bak rapportens anbefalinger med følgende presiseringer: 
 

a. AD-møtet vil understreke behovet for å se på en stegvis fremrykking mot det 
nasjonale målbildet, og at detaljplanleggingen vil klargjøre fremdriften. 

 
b. AD-møtet vil likevel understreke at dette ikke er gjennomførbart i løpet av en to-

årsperiode. 
 
2. Rapporten behandles i styrene i de regionale helseforetak. Styringsgruppen bes om å 

utarbeide felles styresak til behandling i styremøtene i OKT/NOV2014. 
 
3. Rapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 01NOV2014 

med forbehold om styrenes godkjenning. 
 
Vedlagte rapport ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 1. 
november 2014. Ved oversendelsen til Helse- og omsorgsdepartementet ble det tatt 
forbehold om de regionale helseforetakenes styrebehandling av saken.  
 
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Spesialisthelsetjenesten har over flere år arbeidet målrettet for å samordne og 
standardisere innkjøpsarbeidet. Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) ble opprettet alt 
før staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten, mens Helseforetakenes 
innkjøpsservice AS (HINAS) ble besluttet opprettet i samband med opprettelsen av de 
regionale helseforetakene. De fire regionale helseforetakene har også hatt et stor 
oppmerksomhet på å samordne innkjøp og hente ut økonomiske og kvalitative effekter. 
Det er imidlertid et potensial for å oppnå ytterligere gevinster innen flere områder: 
 
Kvalitetseffekter gjennom helhetlig tilnærming til strategiske utfordringer 
En samordnet nasjonal innkjøpsfunksjon vil bidra i til å realisere kvalitative effekter inn 
mot spesialisthelsetjenestens kliniske virksomhet. Videre vil en nasjonal 
innkjøpsfunksjon samle nasjonens innkjøpskompetanse innenfor de definerte 
kategorier og muliggjøre en mer helhetlig tilnærming til den delen av det kliniske 
forbedringsarbeidet som har berøringsflater mot leverandørsiden.  Innkjøpsfunksjonen 
bør ha et utvidet fokus på samfunnsansvar, som innbefatter etisk handel, miljø, 
innovasjon og etiske retningslinjer for leverandørkontakt. 
 
Konsolidering og bedre innkjøpsstrategier  
Erfaringer fra ledende innkjøpsvirksomheter viser at man kan oppnå en direkte 
innkjøpsbesparelse på 10-20 % ved første gangs konsolidering av en innkjøpsstrategi. 
Videre kontinuerlig forbedringsarbeid gir erfaringsmessig årlige innkjøpsbesparelser 
på 1-3 % av den totale innkjøpskostnadsbasen. 
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Effektivisering gjennom standardisering og konsolidering av prosesser  
Dagens lokale og regionale organisering av innkjøpsfunksjonen medfører at hver region 
har utviklet egne prosesser og prosedyrer for innkjøpsarbeidet. Det medfører også en 
viss grad av duplisering av arbeidsprosesser som skjer parallelt i alle regioner. En 
styrket nasjonal innkjøpsfunksjon vil gjøre det mulig å implementere felles 
arbeidsprosesser, samt konsolidere anskaffelsesprosessene inn i færre større prosesser. 
 
Drøfting av tre ulike modeller for organisering av den nasjonale innkjøpsfunksjonen: 
 
Modell A: Én nasjonal innkjøpsfunksjon: Modellen beskriver hvordan man kan 
etablere en nasjonal enhet med overføring av strategisk ansvar for innkjøp fra 
regionene til den nasjonale innkjøpsfunksjonen og etablering av nasjonal 
kategoristyring for majoriteten av innkjøpsporteføljen. Denne modellen vil på et 
konseptuelt nivå inneha den mest optimale strukturen og beskrives i drøftingen som et 
optimalt fremtidsbilde. Det er samtidig en felles erkjennelse at det er et betydelig steg å 
endre seg fra dagens modell til Én nasjonal innkjøpsfunksjon, spesielt med tanke på at 
organisasjonen skal bygge kompetanse på kategoriarbeid og samhandling på tvers av 
regionene. 
 
Modell B: Regional konsolidering: Modellen beskriver hvordan nasjonalt samarbeid 
kan forstekes gjennom større grad av koordinering av innkjøpene i en nettverksmodell 
mellom regionene. Modellen innebærer også en forenkling av denne samordningen 
gjennom en sterkere standardisering innenfor hver region etter felles nasjonale 
føringer. Denne modellen kan representere et første steg i retning av Én nasjonal 
innkjøpsfunksjon. 
 
Modell C: Nasjonal konsolidering: Modellen beskriver hvordan andelen nasjonale 
anskaffelser kan økes uten overflytting av det strategiske ansvaret fra regionene til den 
nasjonale innkjøpsfunksjonen.  Den nasjonale innkjøpsfunksjonen videreutvikles med 
utgangspunkt i hvordan HINAS opererer i dag. Denne modellen representerer et 
alternativt fremtidsbilde med større grad av nasjonal konsolidering av innkjøp enn i 
dag, men uten en vesentlig endring av dagens styringsmodell.  
 
Utredningens oppsummering og anbefaling 
Prosjektet har vært organisert med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
alle regioner, samt representasjon for tillitsvalgte. Styringsgruppen har bestått av to 
representanter fra hver region, fire konserntillitsvalgte samt representasjon for 
brukerne. I den hensikt å sikre bred involvering i arbeidet er også berørte enheter gitt 
anledning til å komme med innspill til forslagene til fremtidig organisering av 
innkjøpsfunksjonen. Et foreløpig utkast til rapport ble i den anledning sendt ut til de 
regionale helseforetakene (med videre distribusjon til helseforetakene), HINAS, LIS, 
nasjonalt felleseide virksomheter og konserntillitsvalgte. 
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Oppsummeringen nedenfor gjenspeiler styringsgruppens anbefalinger etter 
gjennomgang av mottatte innspill. 
 
• Anbefalt fremtidig målbilde innebærer at det opprettes «En nasjonal 

innkjøpsfunksjon».  
 
• I prosessen frem mot å realisere målbildet må helseforetakene få trygghet for at 

innkjøpsfunksjonen blir godt ivaretatt.  Tett samhandling med helseforetakenes 
ulike fagmiljøer er en viktig forutsetning for å lykkes i prosessen.  

 
• Det pågående prosjektet Nasjonal samhandling og standardisering innen 

innkjøpsfunksjonen er sentralt og en grunnleggende forutsetning for å definere 
fremtidig kategoristyring, felles retningslinjer og rutiner samt teknologi-støtte. Som 
en del av utformingen av kategoristyringen drøftes blant annet følgene områder: 
o Utforming av modeller for god samhandling/involvering mellom den nasjonale 

funksjonen og helseforetakene   
o Håndtering av bestiller-funksjonen 
o Vurdere behov for, samt gjennomføre ytterligere analyser relatert til 

gevinstpotensialet ved konsolidering av fremtidig foreslåtte kategorier 
 
• De fire helseregionene er i dag ulikt organisert og samordnet innen 

innkjøpsfunksjonen. I arbeidet fram mot å realisere målbildet må 
innkjøpsressursene regionalt konsolideres. Som en del av dette arbeidet bør 
regionene tilstrebe å innrette innkjøpsarbeidet mer likeartet. En regional 
konsolideringsfase ses som et nødvendig første skritt for å nå målbildet, og 
avgjørende for å håndtere risiko. For å sikre en mest mulig harmonisert 
konsolidering på tvers av regionene anbefales et tverr-regionalt prosjekt under 
ledelse av en av regionene etablert.   

 
• Fireårig handlingsplan for HINAS er vedtatt. Planen medfører at en større del av de 

samlede innkjøpene gjennomføres i nasjonal regi.  I løpet av de første to år anslo en i 
planen en økning utover ca. 3,3 mrd. kroner på 4 mrd. kroner og i løpet av hele 
fireårsperioden en økning på 7 mrd. kroner. 

 
• Regionenes positive bidrag er en viktig premiss for at planen kan gjennomføres også 

i tiden frem mot realisering av målbildet.  
 
• LIS har i dag ansvar for store deler av kategoriansvaret for legemidler. LIS ønsker at 

ansvaret utvides til å favne alle områder under kategorien Legemidler og 
apotekvarer. Organisatorisk plassering av LIS er tidligere behandlet i AD-møte. 
Endelig organisering av LIS foreslås sluttbehandlet av de adm. direktører i RHF-ene.  

 
• Frem mot det fremtidige målbildet vil tydelige delmål som tidsfastsettes i en 

milepælsplan bli etablert. Fremdriften i milepælsplanen forutsettes evaluert og 
risikostyrt på definerte tidspunkter. Eksempel på definerte milepæler kan være 
måloppnåelser i leveranser fra prosjektet Nasjonal samhandling og standardisering. 
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Etter at definerte målsetninger er innfridd settes konkret tidsfastsettelse for å 
realisere målbilde om Én nasjonal innkjøpsfunksjon.    

 
• I tillegg til rene kvantitative gevinsteffekter bør kvalitative effekter innenfor 

områder som etisk handel, miljø, innovasjon og etiske retningslinjer for 
leverandørkontakt vektlegges i prosessen.   

 
• Én Nasjonal innkjøpsfunksjon kan opprettes som et helseforetak (HF). Alternativt 

kan funksjonen organiseres som et AS eller som en forpliktende 
nettverksorganisasjon. Endelig organisasjonsform avklares i den videre prosess mot 
realisering av endelig målbilde. Fagforbundet/LO fremholder at de på generelt 
grunnlag foretrekker en nettverksløsning for nasjonalt samarbeid der man 
samarbeider over regionsgrenser. Det poengteres imidlertid at en nettverksløsning 
kan være et steg mot større grad av nasjonal konsolidering og da som eget HF. 

 
• Berørte ansatte må involveres på en aktiv og god måte i det videre arbeidet frem 

mot å realisere målbildet. 
 
• En nasjonal innkjøpsfunksjon baseres på en desentralisert struktur med 

utgangspunkt i dagens fysiske lokalisering av innkjøpsressursene. I rapporten er 
logistikkområdet ikke behandlet. 

 
Avslutningsvis ønsker prosjektets styringsgruppe å poengtere at realiseringen av 
punktene ovenfor gis den nødvendige tid til gjennomføring, underlegges en god 
milepælsplanlegging og en tett oppfølging på tvers av regionene.   
 
Adm. direktørs anbefaling 
Ovenfor er det gitt en relativt omfattende oppsummering av prosjektets anbefalinger.  
Adm. direktør slutter seg til disse vurderingene.  
 
Prosjektets styringsgruppe poengterer viktigheten av at realiseringen av et fremtidig 
målbilde med En nasjonal innkjøpsfunksjon underlegges tilstrekkelig planleggingstid før 
den realiseres. Adm. direktør vil understreke behovet for å gjennomføre en stegvis 
fremrykking mot det nasjonale målbildet. Detaljplanlegging vil klargjøre denne 
fremdriften.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner innhold og forslag til videre arbeid i rapport 

Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon. 
 
2. Styret ber om å få en nærmere orientering om videre arbeid innen utgangen av 

2015. 
 
 
Bodø, den 19. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon - sluttrapport 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. november 2014  
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Frank Nohr, 75 51 29 00   Bodø, 19.11.2014 
 

Styresak 137-2014/4 Organisering av traumebehandling (psykisk 

helse), jf. styresak 47-2014 - informasjon om 

oppfølgingen av styrets vedtak 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling 
(psykisk helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014 i styremøte, den 
29. april 2014.  
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter 
skal i all hovedsak ivaretas av det enkelte helseforetak på DPS-nivå.  …  
 
Videre fattet styret følgende vedtak i punkt 4: Styret ber adm. direktør om å planlegge og 
gjennomføre et tilpasset kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume og 
traumeforståelse.  I den grad det må prioriteres, skal programmet for miljøpersonalet 
gjennomføres først. 
 
Formålet med denne styresaken er todelt: 
1. Det første formålet er å orientere styret om arbeidet med kompetanseprogrammet 

om traume om traumeforståelse, jf. styresak 47-2014 og styresak 105-2014 
Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse (psykisk helsevern) - 
informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak i styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014 
(styremøte 2. oktober 2014).  

2. Det andre formålet er å orientere styret om helseforetakenes traumetilbud.  
 
Kompetanseprogrammet om traume og traumeforståelse  
I styresak 105-2014 ble det fra styrets side presisert at helseforetakene skal delta i 
kompetanseprogrammet om traume og traumeforståelse i samarbeid med RVTS.1 Helse 
Nord RHF inviterte derfor helseforetakene, RVTS, Viken senter og Regionalt 
brukerutvalg (RBU) til oppstartsmøte for kompetanseprogrammet om traume og 
traumeforståelse, den 24. oktober 2014.  
 
Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) meldte forfall, 
men UNN hadde på forhånd sendt sine skriftlige innspill. Den samme gruppen er 
invitert til oppfølgingsmøte, den 17. november 2014. Deltakerne vil da bidra til å 
utforme innholdet i en regional konferanse om traume og traumeforståelse som er 

1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
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planlagt til februar 2015. Det vil også bli vurdert å gjennomføre andre 
kompetansehevende tiltak. 
 
RVTS’ traumekompetanseprogram er berammet for regional utrulling fra høsten 2015. I 
løpet av våren 2015 planlegges implementering, pilotering av deler av programmet i 
fire DPS-er og utdanning av veiledere som skal bidra i kompetanseutviklingen i 
helseforetakene.  
 
Traumetilbudet i helseforetakene 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF vil i nær framtid utarbeide forslag til hvordan traumepasienter 
skal ivaretas. Arbeidet vil baseres på kompetansen som allerede finnes i helseforetaket, 
der en del traumepasienter har et tilbud ved DPS med kompetanse innen anerkjente 
behandlingsmetoder.  Det pågår ytterligere kompetansebygging, der flere terapeuter er 
under opplæring. Tiltakene ambulant akutteam, krise- og akuttsenger, samt intern 
avklaring hvilke enheter som skal ha en særlig kompetanse, vil alle medvirke til økt 
ivaretakelse av pasientgruppen. Det vil bli presentert en egen sak til styret 26.november 
2014 som omhandler ambulant akutteam, krise- og akuttsenger og ivaretakelse av 
traumepasienter. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Traumepasienter i Nordlandssykehuset HF har et tilbud ved Salten DPS. Salten DPS har 
blant annet personell med kompetanse fra den avviklede traumeenheten og kan tilby 
differensiert behandlingstilbud med både døgn-, dagbehandling og gruppeterapi. I 
tillegg har pasientgruppen akuttilbud både ved DPS og i sykehusavdelingen.   
Traumepasienter fra Helgelandssykehuset HF kan ved manglende tilbud i eget 
helseforetak henvises til Salten DPS.  
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) 
Pasienter får fortsatt behandling for respektive problemområde ved hvert enkelt DPS. 
Psykisk helse og rusklinikken har fokus på traumer og har i 2014 arrangert 
veiledningsdager, kurs og har egen lokal kompetansegruppe som møtes jevnlig og 
drøfter både tematikk og metode.  
 
UNN Tromsø gir allerede et tilbud til pasienter som hører til Finnmarkssykehuset HF og 
som trenger et mer omfattende tilbud enn det som kan forventes av DPS. I hovedsak vil 
dette være akutt-tilbud og tilbud i alle situasjoner hvor tvunget psykisk helsevern er 
nødvendig.  Psykisk helse- og rusklinikken ser frem mot videre samarbeid med RVTS 
Nord og er innforstått med at kompetanseprogrammet baserer seg på 
grunnlagskompetanse, og at klinikken videre også vil måtte fortsette med vedlikeholds- 
og spisskompetansebygging av fagområdet.  
 
Klinikken har et arbeid på gang om etablering av kompetansegrupper på tvers av 
behandlingsnivå og geografi. I denne strukturen er traumebehandling tiltenkt som 
satsingsområde.  
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Finnmarkssykehuset HF  
Finnmarkssykehuset HF vurderer at alle DPS-ene skal ha kompetanse om 
traumebehandling. Dette grunnet at veldig mange pasienter har traumeproblematikk og 
lang reisevei, dersom kun ett DPS skal ha kompetansen. I DPS-ene arbeides det med 
kompetanseutvikling, og det gis behandlingstilbud innenfor kognitiv terapi, 
gruppebehandling og også med helhetlige behandlingsforløp hvor pasienter får sine 
tilbud i døgnavdeling, poliklinikk eller akutteam. 
 
Adm. direktørs vurdering 
På bakgrunn i tilbakemeldingene fra helseforetakene vurderer adm. direktør at 
pasienter med traumelidelser i Helse Nord i hovedsak får et godt og differensiert tilbud. 
Tilbudet er ulikt organisert, men er erfarings- og kunnskapsbasert og er tilpasset lokale 
variasjoner.  
 
Det gjennomføres kompetanseheving i alle helseforetakene, og det regionale 
kompetansehevingsprogrammet vil bidra til å supplere disse.  
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-83/012       Bodø, 19.11.2014 
 

Styresak 138-2014/3 Uttalelse fra formannskapet i Vadsø kommune, 

vedtatt på møte 16. oktober 2014 ad. 

sykestueavtalen mellom Finnmarkssykehuset 

og Vadsø kommune 
    Kopi av uttalelsen var ettersendt. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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