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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-80/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 126-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 26. november 2014: 
 

Sak 126-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Side 3 
Sak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 Side 16 
Sak 129-2014 Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles 

innspill fra alle regionale helseforetak 
Side 20 

Sak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 38 

Sak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 31. august 2014 

Side 39 

Sak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og 
godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-
2013 

Side 44 

Sak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, 
inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, 
oppfølging av styresak 127-2013  

Side 57 

Sak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord  
2015-2018 

Side 76 

Sak 135-2014 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - utredning, rapport 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 100 

Sak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB1, analyse av pris 
og behandlingskvalitet, oppfølging av styresak 12-2013 

Side 101 

Sak 137-2014 Orienteringssaker Side 110 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Ferieplanlegging i Helse Nord - styrket samarbeid 

mellom helseforetakene for ferieperioden 2015 og 
senere år, oppfølging av styresak 130-2013 

Side 113 

 4. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. 
styresak 47-2014 - informasjon om oppfølgingen av 
styrets vedtak 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 115 

 5. Felleseide selskap - organisering og utvikling 
 

Side 116 

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 
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 6. Overenskomstforhandlingene 2014 - prosess og 
resultat 

Side 121 

 7. Pasientreiser - antall klagesaker, brukerundersøkelse 
og opplæring av rekvirenter, jf. styresak 128-2013 

Side 123 

 8. Oppfølging av styrets vedtak, status for 
gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

Side 125 

Sak 138-2014 Referatsaker Side 135 
 1. Brev fra Indre Kåfjord pensjonistforening av 23. 

oktober 2014 ad. ny sykestueplass ved Kåfjord 
Sykehjem 

  

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. 
november 2014 

  

Sak 139-2014 Eventuelt Side 145 
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-81/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

29. oktober 2014 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 29. oktober 2014 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. oktober 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 29. oktober 2014 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2013/298-77/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 26.11.2014 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 29. oktober 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Ann Mari Jenssen varamedlem - møter for Sissel Alterskjær 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Steinar Pettersen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Sissel Alterskjær styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Erik Arne Hansen regnskapssjef 
Hege K. Antonsen internrevisor 

  
 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse 
Nord, den 29. til 30. oktober 2014.  
 
Styresak 111-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. oktober 2014 
Sak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 
Sak 114-2014 Tertialrapport nr. 2-2014 

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

Saksdokumenter var ettersendt. 
Sak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer 

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

Saksdokumenter var ettersendt. 
Sak 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. 

Sak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2014 

Sak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2014 

Sak 121-2014 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 
Sak 122-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 123-2014 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2014 

Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
 2. Protokoller fra drøftingsmøte, den 28. oktober 2014 ad. sak om 

Budsjett 2015 – rammer foretaksgruppen, Tertialrapport nr. 2-2014 
og Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon, forprosjekt 
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. 

Sak 124-2014 Eventuelt 
Sak 125-2014 System for elektronisk kurve og medikasjon, anskaffelse og innføring 

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

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling 
av saken. 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Styresak 112-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 2. oktober 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 2. oktober 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering  
 2014-2017 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Det opprettes et regionalt fagråd for habilitering med representasjon fra kommunene og 

brukerorganisasjonene. 
 
3. Strategier for oppfølging av Samhandlingsreformen med hensyn til ansvars- og 

oppgavedeling for habiliteringstjenestens målgrupper må prioriteres i oppfølging av 
planen. 

 
4. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 

2015 og årene fremover. 
 

5. Styret ber adm. direktør om tilbakemelding av de oppnådde resultatene innen 
utgangen av 2016. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Det opprettes et regionalt fagråd for habilitering med representasjon fra kommunene og 

brukerorganisasjonene. 
 
3. Strategier for oppfølging av Samhandlingsreformen med hensyn til ansvars- og 

oppgavedeling for habiliteringstjenestens målgrupper må prioriteres i oppfølging av 
planen. 

 
4. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 

2015 og årene fremover. 
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5. Styret ber adm. direktør om tilbakemelding av de oppnådde resultatene innen utgangen 
av 2016. 

 
 
Styresak 114-2014 Tertialrapport nr. 2-2014 
 Saksdokumenter var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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.  
 
 
Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 
 Saksdokumenter var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
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Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen,  
 rammer og føringer 
 Saksdokumenter var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 
kursiv): 
 
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.  
 

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til punkt 4 i vedtaket 
(endringer i uthevet kursiv): 

 
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  + 365 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  + 450 mill kroner 

 
Endring av overskuddskravet på 70 mill kroner legges til Styrets disposisjon. 

 
5. Basisramme for 2015 fastsettes til (i 1000 kr):   
 

 

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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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. 

 
7. Styret registrerer at forholdet mellom ressurser og arbeidsoppgaver kan oppleves 

krevende for medarbeiderne. Styret understreker nødvendigheten av medvirkning i 
omstillingsprosesser og styrking av den pasientnære ledelsen. Adm. direktør bes om 
å se på objektive uttrykk for forholdet mellom ressurser og arbeidsoppgaver og 
utviklingen av dette forholdet over de siste årene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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 + 365 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  + 450 mill kroner 

 
Endring av overskuddskravet på 70 mill kroner legges til Styrets disposisjon. 
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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. Styret registrerer at forholdet mellom ressurser og arbeidsoppgaver kan oppleves 

krevende for medarbeiderne. Styret understreker nødvendigheten av medvirkning i 
omstillingsprosesser og styrking av den pasientnære ledelsen. Adm. direktør bes om å se 
på objektive uttrykk for forholdet mellom ressurser og arbeidsoppgaver og utviklingen 
av dette forholdet over de siste årene. 

 
 
Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF 
 Saksdokumenter var ettersendt. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til punkt 1 i vedtaket (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styrets disposisjon økes med 70 mill kroner til totalt 106 mill kroner, jf. styresak 116-2014 

Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer, vedtakets punkt 4. 
 
2. Styret i Helse Nord godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF, 

inkludert Helse Nord IKT for 2015, med den endringen som fremkommer i punkt 1. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styrets disposisjon økes med 70 mill kroner til totalt 106 mill kroner, jf. styresak 116-

2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer, vedtakets punkt 4. 
 
2. Styret i Helse Nord godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF, 

inkludert Helse Nord IKT for 2015, med den endringen som fremkommer i punkt 1. 
 
  

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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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. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapportene om behov og planlagt sikkerhetsløsning for 

Datasenter 1 og Datasenter 2 til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å opprette Datasenter Disaster, Recovery and Test (DSDRT) 
i tråd med anbefalingene i denne styresaken. 

 
3. Styret bevilger ytterligere 2,8 mill kroner til prosjektet ut over det som er forutsatt i 

planrammen 2015-2022. 
 

4. Endelige kostnader legges frem for styret i Helse Nord RHF samtidig med oppfølgingen 
av vedtakets punkt 4 i styresak 49-2014. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapportene om behov og planlagt sikkerhetsløsning for 

Datasenter 1 og Datasenter 2 til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å opprette Datasenter Disaster, Recovery and Test (DSDRT) 
i tråd med anbefalingene i denne styresaken. 

 
3. Styret bevilger ytterligere 2,8 mill kroner til prosjektet ut over det som er forutsatt i 

planrammen 2015-2022. 
 

4. Endelige kostnader legges frem for styret i Helse Nord RHF samtidig med oppfølgingen 
av vedtakets punkt 4 i styresak 49-2014. 

 
 
Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31. august 2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Nye Kirkenes Sykehus i 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Nye Kirkenes Sykehus i 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset  
 Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 
Styresak 121-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer til orientering. 
 
 
Styresak 122-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. november 2014 
o Informasjon om planlagt program så langt og praktisk informasjon. 

- Felles oppfølgingsmøte for RHF-ene etter 2. tertial 2014, den 14. oktober 2014 
o Informasjon 
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- Kontaktmøte med statsråd Bent Høie, den 24. november 2014 - sammen med adm. 
direktør 
o Informasjon om invitasjonen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Konferanse "Helsejournalistikk - på helsa løs?", den 6. og 7. oktober i Bodø: 

Informasjon 
- Nasjonal beredskapsøvelse på Svalbard, den 3. - 7. november 2014: Informasjon om 

øvelsen og planlagt kriseberedskap i RHF-et, den 4. og 5. november 2014 
- Seminar for politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet ad. 

variasjoner/helseatlas, den 21. oktober 2014: Informasjon om seminaret og det 
videre arbeidet. 

- Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 20. oktober 2014: Informasjon om 
møtet og erfaringer fra det nye beslutningssystemet - så langt. 

- Styresak 109-2014/4 Brev fra Mental Helse Nordland av 14. september 2014 ad. 
manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader, møte med 
Mental Helse, den 6. oktober2014: Informasjon om møtet og det videre samarbeid 
med Mental Helse 

- Anskaffelse av nye kliniske systemer - henvendelser fra media: Informasjon 
- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen, jf. styresak 108-2014/2 Orienteringssaker, 

informasjon fra adm. direktør til styret, nestsiste strekpunkt: 
o Informasjon om tilsynsrapporten fra Statens Legemiddelverk. 
o Videre oppfølging av saken. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 123-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2014 

Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
2. Protokoller fra drøftingsmøte, den 28. oktober 2014 ad. sak om Budsjett 2015 – rammer 

foretaksgruppen, Tertialrapport nr. 2-2014 og Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon, 
forprosjekt 
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 124-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 125-2014 System for elektronisk kurve og medikasjon, 

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

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppstart av forprosjekt Elektronisk Kurve og 

Medikasjon innenfor en ramme på 26 mill kroner. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem rapport fra forprosjekt med anbefaling om videre 

fremdrift, når aktivitetene i fase 2 er gjennomført. 
 

3. Styret ber adm. direktør legge frem plan for gevinstrealisering som en del av 
beslutningsunderlaget for gjennomføringen av hovedprosjektet (fase 3).  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppstart av forprosjekt Elektronisk Kurve og 

Medikasjon innenfor en ramme på 26 mill kroner. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem rapport fra forprosjekt med anbefaling om videre 

fremdrift, når aktivitetene i fase 2 er gjennomført. 
 

3. Styret ber adm. direktør legge frem plan for gevinstrealisering som en del av 
beslutningsunderlaget for gjennomføringen av hovedprosjektet (fase 3).  
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Tromsø, den 26. november 2014 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Bjørn Kaldhol   sett: Inger-Lise Strøm Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Eirik Holand     Inger Jørstad   Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  sett: Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Steinar Pettersen 
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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 
 
 
Formål 
Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014–2020 legges med dette frem for 
styret i Helse Nord RHF.  
 
Planen er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av brukerrepresentant, fagfolk fra 
regionen og en avtalespesialist. Planens hovedmål har vært å utrede og gi en anbefaling 
om organisering og bemanning innen hudfaget, slik at det gis et best mulig 
tjenestetilbud tilpasset fremtidige behov. Kostnadene knyttet til personellressurser er 
totalt estimert til ca. 8,5 mill kroner årlig. Det foreslås en gradvis opptrapping.  
 
Innspill fra høringsuttalelser er tatt inn i planen som legges frem for styret. Styret bes i 
denne saken om å gi sin tilslutning til planens foreslåtte tiltak. 
 
Bakgrunn 
Hudfaget er et lite fagområde. De fleste pasienter kan tas hånd om poliklinisk eller ved 
dagbehandling. Vridning fra døgn- til dagbehandling har medført en betydelig 
reduksjon i antall sykehussenger. I noen tilfeller vil det likevel være behov for 
innleggelse i sykehusavdeling. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø er det 
eneste sykehuset som tilbyr avansert behandling i sengepost. Det er derfor viktig at 
resten av regionen benytter sengene ved UNN Tromsø til de pasientene som trenger 
avansert behandling, slik at kompetansen som UNN Tromsø har, opprettholdes. 
 
Status hudlegeressurser i Helse Nord 
Det er totalt 13,4 hudlegestillinger i Helse Nord. Disse fordeler seg om lag slik innenfor 
hvert fylke:  
• Finnmark 15 % 
• Troms 52 % 
• Nordland 33 % 
 
 Ved ledighet i stillingene leies det inn vikarer.  
 
Det anbefales å opprette én stilling ved Nordlandssykehuset Bodø og én stilling ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Avtalehjemmelen i Mo i Rana anbefales økt 
fra 37,4 % til 100 %. I Finnmark foreslås det å opprette en 100 % avtalehjemmel i Alta. I 
tillegg anbefales det å opprette én avtalehjemmel i Svolvær.  
 
Det må også opprettes utdanningsstillinger ved Nordlandssykehuset Bodø og 
Helgelandssykehuset Mosjøen for å sikre det fremtidige tjenestetilbudet til 
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befolkningen. Planen anbefaler en relativt nøktern opptrapping av antall hudleger i 
sykehus og avtalepraksis, med totalt 4,6 hudlegestillinger. 
 
Utfordringer i dagens virksomhet 
Det er lange ventetider i sykehus og hos avtalespesialister for pasienter henvist fra 
fastlegene. Antallet hudleger i Helse Nord er relativt lavt, og det er vanskelig å 
rekruttere spesialister med denne kompetansen.  
 
Det er et fåtall av sykepleierne som har videreutdanning i hudsykepleie. Denne 
utdanningen bør også prioriteres videre fremover. Hudsykepleiere utgjør en viktig 
ressurs for hudlegene, da de kan utføre deler av behandlingen på delegasjon. Deres 
kompetanse bidrar således til at pasientene kan få et trygt og kvalitativt godt tilbud 
innen rimelig tid. 
 
Tiltak for å bedre tjenestetilbudet 
Tiltak som foreslås i planen er: 
• å dimensjonere tjenestetilbudet mellom offentlige og private slik at ventetidene er 

innenfor måltallet på 65 dager gjennomsnittlig ventetid 
• å øke utdanningskapasiteten for legespesialister 
• å tilby videreutdanning for sykepleiere for rekruttering og stabilisering 
• å styrke sengeavdeling ved UNN Tromsø  
• å styrke samarbeidet med kommunehelsetjenesten   
• å kvalitetssikre riktig legemiddelbruk i samarbeid mellom kommunehelsetjeneste 

og sykehus  
 
Nordlandssykehuset Bodø må ha særskilt fokus på å etablere et tilfredsstillende 
hudlegetilbud. Dette har også betydning for utdanningskapasiteten i regionen. 
Dersom man ikke lykkes med å rekruttere leger utenfor regionen, vil det ta tid å 
utdanne egne leger. 
 
Momenter fra høringen 
Det kom inn ni høringssvar. Det stilles blant annet spørsmål rundt forhold som 
respondentene ikke mener er godt nok belyst. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at planen bør revideres etter avklaringer 
av følgende:  
• utfordringer med små og sårbare lokalisasjoner 
• desentraliserte løsninger som ambulering og telemedisin 
• ansvars- og rollefordeling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste 
• utjevning av forbruksrater 
 
Finnmarkssykehuset HF mener det er en svakhet ved rapporten at man har anbefalt en 
avtalespesialist i Alta uten at alternativ lokalisering i vest eller at tilknytningsform er 
drøftet.  
 
Styret i Helgelandssykehuset HF anmoder om en tredje hudlegestilling ved sykehuset.  
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Nordlandssykehuset HF er tilfreds med at planen ser behov for styrking av 
hudspesialisttilbudet og støtter forslaget i planen. Viktigheten av at avtalespesialistene 
etablerer et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, understrekes. 
 
Det var stor enighet om videre satsning på utdanning av hudsykepleiere. Det ble 
fremmet forslag om å utvikle nettbaserte opplæringstilbud for behandling av 
hudsykdommer tilrettelagt for pleiepersonalet på kommunale institusjoner og i 
hjemmetjenesten. 
 
Tilbud om lærings- og mestringskurs innen rimelig tid etter diagnose, og etablering av 
lystilbud i Lofoten og Vesterålen, trekkes frem. 
 
Den norske legeforening skriver i sin høringsuttalelse at det er en styrke ved planen at 
den påpeker nødvendigheten av god balanse mellom det arbeidet som utføres i 
sykehusene, og den polikliniske aktiviteten som utføres av avtalespesialistene. 
 
Alle innspill er oppsummert og gjengitt i sin helhet i det utrykte vedlegget. 
 
Medbestemmelse 
Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 11. november 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for hudsykdommer i 

Helse Nord 2014-2020. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med 
utviklingen av tilbudet til denne pasientgruppen i vår region.  

 
2. I utviklingen og styrkingen av tilbudet må også hudsykepleiere brukes for å bidra til at 

pasientene får et trygt og kvalitativt godt tilbud innen rimelig tid. 
 

3. Partene vil understreke behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet i 
Nordlandssykehuset Bodø. 

 
Brukermedvirkning 
Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 ble behandlet i Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF, den 12. november 2014, jf. RBU-sak 86-2014. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 vedtas 

som retningsgivende for Helse Nord. 
 
2. RBU påpeker at også hudsykepleiere må brukes i utviklingen og styrkingen av tilbudet 

for å bidra til at pasientene får et trygt og kvalitativt godt tilbud innen rimelig tid. 
 
3. RBU vil understreke behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet i 

Nordlandssykehuset Bodø. 
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Adm. direktørs vurdering 
Det er adm. direktørs vurdering at små og sårbare fagmiljø i sykehus bør unngås. 
Universitetssykehuset Nord-Norge bør derfor sørge for ambulering av spesialist 
fremfor å opprette en enespesialist ved UNN Narvik, slik planen opprinnelig har lagt 
opp til.  
 
Hudfaget er et av de største områdene innen avtalepraksis i landet. Behandlingen gis 
hovedsakelig poliklinisk eller som dagbehandling. Forslaget om å opprette nye 
avtalehjemler i Alta og Svolvær støttes, fordi det vil bidra til å gi befolkningen nærhet til 
tjenestetilbudet og bedre geografisk dekning.  
 
Opptrappingen som foreslås, vil gi et bedre behandlingstilbud.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Styret understreker behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet ved 

Nordlandssykehuset Bodø. 
 

3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 
2015 og årene fremover. 

 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional plan for hudsykdommer 2014-2020, utkast 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. november 2014  

 
Utrykt vedlegg: Høringssvar 
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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anne Berit Sund, 75 51 29 00  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 129-2014 Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord 

RHF og felles innspill fra alle regionale 

helseforetak 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å gi tilslutning til innspill fra Helse Nord RHF og 
felles innspill fra alle regionale helseforetak til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid 
med statsbudsjett 2016. 
 
I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 7. januar 2014 er det forutsatt at de regionale 
helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2016 innen 1. desember 2014.  
 
Beslutningsgrunnlag 
 
Aktivitetsmessige vurderinger 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2016 
innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB) 
som et innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2016.  
 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for 
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke 
investeringer i bygg og utstyr. Dette setter krav til økte ressurser og mer effektiv bruk 
av ressursene.  
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av 
nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi, nye legemidler og et ønske 
om kortere ventetid. 
  
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i 
nasjonale tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de 
regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar 
for egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF-et å prioritere og målrette sin 
innsats slik at mål og krav kan nås. 
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Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
 
Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2015 til 2016, der alderskriteriene i 
Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling brukes. 
 
Realvekst:  
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som 
forventes. Realveksten er en sum av flere forhold. Sterk vekst i de eldste 
aldersgruppene som forbruker relativt sett mer spesialisthelsetjenester enn yngre. 
Vekst oppstår også blant annet som følge av at ny teknologi og nye – og ofte 
kostnadskrevende – behandlingsmetoder og legemidler tas i bruk, og indikasjon for 
behandling endres. På enkelte områder er det ønske om økt kapasitet. I denne 
sammenheng vurderes også ventetidsutviklingen innen det enkelte tjenesteområde og 
hvor mye aktiviteten bør øke for at ventetidsutviklingen skal gå i riktig retning og mot 
nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en referanse for anslag på realvekst.  
 
Figuren nedenfor viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2015 til 2016 fordelt 
på demografisk betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås til 
1,9 prosent. For psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom anslås veksten til 2,3 
og 1,6 prosent. For TSB anslås veksten til 2,1 prosent.  
 

 
Figur 1: Aktivitetsbehov 2015-2016 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr 
sektor. I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 
 
 

Somatikk VOP BUP TSB 
Antatt realvekst 0,5 % 1,0 % 1,5 % 1,0 % 
Demografisk betinget vekst 1,4 % 1,3 % 0,1 % 1,1 % 

0,0 % 

0,5 % 

1,0 % 

1,5 % 

2,0 % 

2,5 % 

Økt aktivitetsbehov fra 2015 til 2016 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
26. november 2014 - saksdokumenter

side 21



Økt innsats for digital fornying 
Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og 
samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele helsesektoren. Økt innsats på dette 
området vil være svært kostnadskrevende 
 
Nye kostbare medikamenter  
Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. Etterspørsel og 
anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig bevilgning. 
 
Endring legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak 
Endringene i spesialitetsstrukturen slik det er foreslått i høringsnotatet, vil gi økte 
kostnader, siden det blir dupliseringer i vaktordningen, og de som ivaretar 
vaktordningen har høyere lønn. I tillegg vil det være endring i 
akuttmottak/prehospitale tjenester som blir kostnadsdrivende. 
 
Forutsigbarhet i finansieringsregimet 
Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet og 
stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. Her nevnes særskilt 
andel ISF i forhold til basisfinansiering, kvalitetsbasert finansiering og fritt 
behandlingsvalg. 
 
Opphør eller reduksjon av tredjeparts finansiering 
Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og 
gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar. 
 
Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør måles i form av aktivitet og resultat  
Kravet om større vekst i aktivitet bør ikke forhindre god total ressursstyring, noe som 
må skje på grunnlag av resultater i pasientbehandlingen og ikke i økte kostnader. 
 
Enhetsrefusjon ISF dekker ikke angitt prosentandel  
Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt prosentandel av 
beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler, primært ved at 
ISF-satsene oppdateres eller gjennom omfordeling i den nasjonale 
inntektsfordelingsmodellen.  
 
Fra Helse Nord RHF bemerkes i tillegg følgende: 
 
Tromsøundersøkelsen 
Med 40 000 deltakere, seks undersøkelser og landets høyeste oppmøteprosent gjennom 
40 år er Tromsøundersøkelsen landets lengste og mest omfattende tidsserie av 
helsedata. Siden 1974 har hjerte- og karsykdom stått sentralt i undersøkelsen. Viktig 
forskning på hjerteinfarkt, hjerneslag, atrieflimmer, venøs blodpropp og åreforkalkning 
har bidratt til redusert dødelighet av hjerte-karsykdom og til retningslinjer for 
primærforebygging av hjerte-karsykdom.  
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Undersøkelsen er gradvis utvidet til å omfatte andre viktige folkesykdommer som 
lungesykdom, diabetes, kreft, benskjørhet og kronisk smerte. Data fra undersøkelsen 
kobles til sykdomsregistre og sentrale helseregistre. På denne måten kan utviklingen av 
helse og sykdom studeres over tid, både hos enkeltindivider og i befolkningen.  
 
Med 40.000 deltakere, seks undersøkelser og landets høyeste oppmøteprosent gjennom 
40 år, er Tromsøundersøkelsen landets lengste og mest omfattende tidsserie av 
helsedata. Universitetet i Tromsø har gjort seg bemerket internasjonalt med sin unike 
helseforskning på Tromsøs befolkning.  Den sjuende undersøkelsen starter i mars 2015 
og vil pågå ut oktober 2016. Totalt 30 000 personer blir invitert til å delta. Data deles 
nasjonalt og internasjonalt. 
 
Den neste undersøkelsen har et totalbudsjett på 61 mill kroner, hvorav Helse Nord er 
inne med 9 mill kroner over tre år til drift av undersøkelsen og 15 mill kroner over tre 
år til nødvendig utstyr til undersøkelsen. 
 
Styringsgruppen og Helse Nord RHF har et sterkt ønske om at Tromsøundersøkelsen får 
en fast post i Statsbudsjettet på lik linje med Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag 
(HUNT). 
 
Universitetet i Tromsø tar likelydende initiativ overfor Kunnskapsdepartementet. 
 
Variasjon i forbruk av helsetjenester 
Helse Nord slutter seg til vurderingen om forventet realvekst i befolkningens behov for 
spesialisthelsetjenester. Det er avdekket stor variasjon i forbruk av helsetjenester, 
samtidig som vi allerede ser at det er krevende å rekruttere personell innenfor flere 
fagområder.  
 
Det er forskjeller i bruk av primær- og spesialisthelsetjenester blant personer som i 
utgangspunktet har tilnærmet samme behov. Bruken av helsetjenester øker med 
stigende sosial status, og da særlig med stigende utdanning. Ulikhetene gjør seg 
gjeldende både blant kvinner og menn i alle aldersgrupper, men særlig i de to eldste 
aldersgruppene, 45-66 år og 67 år og eldre. (A. Jensen, mars 2009) 
 
Kirurgiske inngrep, bruk av diagnostiske metoder, medisinsk behandling til akutte 
tjenester og medisinsk behandling ved livets slutt varierte med 200 til 300 prosent, 
uten at det hadde noen som helst innflytelse på helsen. Den store bølgen av fjerning av 
mandler for 20-30 år siden og snorkeoperasjoner for 10 år siden er typiske eksempler 
på slike tjenester med svak eller fraværende medisinsk nytte. Skulderoperasjoner er et 
annet aktuelt eksempel fra norsk helsetjeneste. Det er sannsynlig at to av tre slike 
inngrep i Norge er unødvendige og ville kunne vært behandlet med like godt eller bedre 
resultat med andre metoder. (E. Meland, sept. 2013) 
 
Ønsket om å forbedre helsetjenestene har vært en viktig drivkraft ved opprettelsen av 
de medisinske kvalitetsregistrene. Norge har internasjonalt sett en god helsetjeneste i 
dag, i det minste i et medisinsk perspektiv, men den kan bli enda bedre. Spørsmålet er 
hvordan man kan anvende de opplysningene og den variasjon som framkommer i de 
medisinske kvalitetsregistrene i arbeidet med å skape enda bedre helsetjenester. Man 
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ønsker et helsevesen som er sikrere, mer kunnskapsbasert, mer effektivt, mer 
pasientfokusert, mer tilgjengelig og mer likestilt for alle pasientgrupper. Walnum/SKDE 
sept 2013 
 
Helse Nord mener det bør gjøres mer for å forstå årsakene til variasjon i forbruk, og for 
å legge til rette for mer konkrete bestillinger for hvilke områder som bør vokse innefor 
somatiske helsetjenester. Det bør samtidig gis aksept for at tilbud reduseres i områder 
der det er grunn til å tro at vi har overbehandling.  
 
Helse Nord RHF mener at SKDE1 bør ha en sentral funksjon i dette arbeidet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Når det skal gis innspill til statsbudsjettet for 2016 synes det mest meningsfylt å gjøre 
vurderinger og analyser på et overordnet nivå, felles for de fire regionale 
helseforetakene. Adm. direktør er glad for dette samarbeidet og at en finner frem til et 
felles syn. 
 
De foreliggende vurderinger og analyser gir et godt og nøkternt bilde av aktivitets- og 
ressursbehovet for 2016 og er godt i samsvar med vurderingene som er gjort i 
forbindelse med økonomisk langtidsplan og budsjett for 2015.  
 
Adm. direktør anbefaler at styret slutter seg til den foreliggende vurdering av 
aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, samt at følgende forhold vurderes 
nærmere: 
• Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, 

pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele 
helsesektoren.  

• Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. Etterspørsel 
og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig 
bevilgning. 

• Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak vil 
gi økte kostnader.  

• Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet 
og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. 

• Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges 
og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar. 

• Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør måles i form av aktivitet og 
resultat og ikke i økte kostnader. 

• Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt prosentandel 
av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler. 

• I statsbudsjett 2016 bes det innarbeidet en fast post for Tromsøundersøkelsen og at 
det settes av egen bevilgning for arbeidet med variasjon i forbruk av helsetjenester. 

 
 
 

1 SKDE: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 

somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2016. 

 
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere: 

• Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, 
pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele 
helsesektoren.  

• Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. 
Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må 
reflekteres i årlig bevilgning. 

• Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av 
akuttmottak vil gi økte kostnader.  

• Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir 
forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. 

• Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, 
kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk 
ansvar. 

• Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør måles i form av aktivitet og 
resultat og ikke i økte kostnader. 

• Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt 
prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av 
midler. 

• I statsbudsjett 2016 bes det innarbeidet en fast post for Tromsøundersøkelsen 
og at det settes av egen bevilgning for arbeidet med variasjon i forbruk av 
helsetjenester. 

 
3. Styret ber om at Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet..  
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Innspill til statsbudsjettet for 2016 
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INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 
 
1. Sammendrag og konklusjon 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2016 innen 
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB) som et 
innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2016.  
 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for 
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke 
investeringer i bygg og utstyr. Dette setter krav til økte ressurser og mer effektiv bruk av 
ressursene.  
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av nye 
og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi, nye legemidler og et ønske om 
kortere ventetid. 
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i nasjonale 
tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de regionale 
helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen 
befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og målrette sin innsats slik at  
mål og krav kan nås. 
 
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
 
Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en forventet 
demografisk betinget behovsvekst fra 2015 til 2016, der alderskriteriene i 
Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling brukes. 
 
Realvekst:  
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som forventes. 
Realveksten er en sum av flere forhold. Sterk vekst i de eldste aldersgruppene som forbruker 
relativt sett mer spesialisthelsetjenester enn yngre. Vekst oppstår også blant annet som følge 
av at ny teknologi og nye – og ofte kostnadskrevende – behandlingsmetoder og legemidler 
tas i bruk og indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det ønske om økt 
kapasitet. I denne sammenheng vurderes også ventetidsutviklingen innen det enkelte 
tjenesteområde og hvor mye aktiviteten bør øke for at ventetidsutviklingen skal gå i riktig 
retning og mot nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en referanse for anslag på 
realvekst.  
 
Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2015 til 2016 fordelt på demografisk 
betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås til 1,9 prosent. For 
psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom anslås veksten til 2,3 og 1,6 prosent. For 
TSB anslås veksten til 2,1 prosent.  
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Figur 1: Aktivitetsbehov 2015-2016 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr sektor. 

 
 
 
I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 
 
Økt innsats for digital fornying 
Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og 
samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele helsesektoren. Økt innsats på dette 
området vil være svært kostnadskrevende 
 
Nye kostbare medikamenter  
Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. Etterspørsel og 
anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig bevilgning. 
 
Endring legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak 
Endringene i spesialitetsstrukturen slik det er foreslått i høringsnotatet vil gi økte kostnader 
siden det blir dupliseringer i vaktordningen og de som ivaretar vaktordningen har høyere 
lønn. I tillegg vil det være endring i akuttmottak /prehospitale tjenester som blir 
kostnadsdrivende. 
 
Forutsigbarhet i finansieringsregimet 
Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet og stabile 
rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. Her nevnes særskilt andel ISF i 
forhold til basisfinansiering, kvalitetsbasert finansiering og fritt behandlingsvalg. 
 
Opphør eller reduksjon av tredjeparts finansiering 
Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og 
gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar. 
 
Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør måles i form av aktivitet og resultat  
Kravet om større vekst i aktivitet bør ikke forhindre god total ressursstyring, noe som må skje 
på grunnlag av resultater i pasientbehandlingen og ikke i økte kostnader. 
 
Enhetsrefusjon ISF dekker ikke angitt prosentandel  
Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt prosentandel av 
beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler, primært ved at ISF-
satsene oppdateres eller gjennom omfordeling i den nasjonale inntektsfordelingsmodellen.  

Somatikk VOP BUP TSB 
Antatt realvekst 0,5 % 1,0 % 1,5 % 1,0 % 
Demografisk betinget vekst 1,4 % 1,3 % 0,1 % 1,1 % 

0,0 % 

0,5 % 

1,0 % 

1,5 % 

2,0 % 

2,5 % 

Økt aktivitetsbehov fra 2015 til 2016 
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2. Innledning 
I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 7. januar 2014 er det forutsatt at de regionale 
helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2016 innen 1. desember 2014.  
 
I likhet med tidligere år er de regionale helseforetakene enige om å utarbeide et felles 
innspill. Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder aktivitetsbehov for 
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg kommenteres enkelte tema relatert til de 
regionale helseforetakenes rammebetingelser.  
 
I de nærmeste årene vil det være et sterkt fokus på samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Vekst og utvikling i primærhelsetjenesten vil være viktig for å utvikle 
bærekraftige løsninger for helsetjenesten som helhet.  
 
Det vil samtidig være behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Det vil være behov for økte 
investeringer i bygninger, teknologi, utstyr og økt innsats innen forsking og utvikling. En 
fortsatt effektivisering av daglig drift vil være et viktig bidrag for å få til dette. Innen somatiske 
tjenester vil dagbehandling og poliklinisk aktivitet fortsatt måtte øke, samtidig som 
gjennomsnittlig liggetid for døgnpasienter forventes å gå ned. Det vil fortsatt være et spesielt 
fokus på både vekst og restrukturering av tilbudet innen rusbehandling og psykisk helsevern. 
Helseforetakene vil ha behov for økte ressurser på mange områder, samtidig som 
driftsressursene må brukes stadig mer effektivt. Kompetanseutvikling vil være sentralt både i 
samhandlingen med primærhelsetjenesten og innen spesialisthelsetjenesten. 
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og økt andel eldre, framvekst av nye 
behandlingstilbud, ønske om økt aktivitet på noen områder og som følge av at nye og 
kostnadskrevende behandlingsmetoder tas i bruk.  
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå. Vi mener at den overordnede 
tilnærmingen gir et godt grunnlag og har ikke grunn til å tro at mer detaljerte analyser i 
vesentlig grad ville endret konklusjonene i dette innspillet.  
 
 
3. Forutsetninger 
Det er forskjeller mellom regionene f.eks. når det gjelder ressursforbruk per innbygger innen 
de forskjellige fagfeltene. Dette gjelder også tilgjengelighet, uttrykt i ventetid. Betraktningene 
nedenfor tar imidlertid utgangspunkt i nasjonale tall og legger som forutsetning at den 
etablerte inntektsmodellen gir de regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å 
oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen befolkning. Det tilligger det enkelte RHF å prioritere 
og målrette sin innsats slik at  mål og krav kan nås. 
 
For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke 
aktivitetsbehovet frem til 2016: 
 
Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en forventet 
demografisk betinget behovsvekst fra 2015 til 2016, der alderskriteriene i 
Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling brukes. 
 
Realvekst:  
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Vekst utover det som er demografisk betinget, er knyttet til nye behov, behov for økt 
kapasitet på spesielle områder og det å ta i bruk nye og kostnadskrevende 
behandlingsmetoder. Realvekst er med andre ord en sum av flere forhold. Økt andel eldre 
medfører økt behov for tjenester. Behov for vekst oppstår også blant annet som følge av at 
nye – og ofte kostnadskrevende – behandlingsmetoder tas i bruk, behandlingsmulighetene 
øker og indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det også ønske om bedre 
og økt kapasitet. I denne sammenheng vurderes ventetidsutviklingen innen det enkelte 
tjenesteområde og hvor mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen skal gå i riktig 
retning og mot nasjonale mål. Å ta i bruk nye behandlingsmetoder medfører i mange 
sammenhenger også en effektivisering av tilbudet.   
 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte pasientgrupper 
må styrkes, noe som også kan medføre økt aktivitetsbehov. De senere års opprioritering av 
pasienter med sykelig overvekt er et eksempel på dette. I den grad den nye aktiviteten ikke 
fullt ut kan baseres på ressurser som er frigjort ved reduksjoner i annen aktivitet, vil dette 
medføre en realvekst i aktivitetsbehovet.  
 
Riktig prioritering er en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er en særskilt 
utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og mange 
nyhenvisninger.  
 
Det er viktig at arbeidet med implementering av prioriteringsforskriften og 
prioriteringsveilederne videreføres og at arbeidet med å etablere og drive de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene gis høy prioritet. Resultater fra medisinske kvalitetsregistre vil 
kunne gi grunnlag for vurderinger som sikrer drift med riktig innholdsmessig kvalitet og som 
motvirker overforbruk, underforbruk og feil bruk av helsetjenester. 
 
 
4. Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2016 
4.1. Somatiske spesialisthelsetjenester 
 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2015 blir her vurdert på basis av de forhold 
som erfaringsmessig innvirker på behovet for tjenester, og under hensyn til de helsepolitiske 
prioriteringer som gjelder.  
 
Aktivitet, behov og realvekst 2010-2013 
Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussenutvalgets behovsindekser og befolknings-
utviklingen i de respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en rent demografisk 
fremskrivning av behovene. Tabellen nedenfor viser at forbruksveksten i 2010 og 2013 var 
lavere enn den forventede demografisk drevne behovsveksten. I 2010 og 2013 var det 
dermed en negativ realvekst. Realveksten i 2011 og 2012 var svakt positiv.  
 
Tabell 1: Aktivitet somatisk virksomhet. Nasjonale tall 2010-2013 

 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2013 
 

2010 2011 2012 2013
Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-poeng 1 302 342 1 328 684 1 358 283 1 365 725

Årlig forbruksvekst, prosent 0,4 2,0 2,2 0,5

Årlig demografisk drevet behovsvekst, prosent 1,5 1,5 1,5 1,5

Realvekst i forbruk, prosent -1,0 0,5 0,7 -1,0
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Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2015-2016  
 
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2013-2016 tilsvarende 1,45 prosent pr år1.  
 
Nye behov og et bedre tilbud vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og implementering 
av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i årene som kommer, og 
føre til økte behov for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører også til at pasientene i en del 
pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed få nye behandlingsbehov. Når det i tillegg 
tas hensyn til helsepolitisk opprioritering av enkelte pasientgrupper og økt andel eldre, 
medfører dette en behovsvekst ut over den som følger av befolkningsvekst alene.  
 
Det er samtidig et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Å redusere 
ventetiden ned mot de nasjonale målene, samt å motvirke tendensen til økende antall 
langtidsventende, vil også kreve økt aktivitet - utover det som er demografisk betinget.  
 
Behovet for realvekst anslås til å være 0,5 prosent, slik at når demografisk betinget vekst 
inkluderes, blir samlet behov for aktivitetsvekst innen somatikk fra 2015 til 2016 på 1,9 
prosent. 
 
 
4.2. Psykisk helsevern 
 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 2: Kostnader (millioner kr, faste priser) psykisk helsevern. Nasjonale tall 2010-2013 

 
 

1 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 

2010 2011 2012 2013 %-endr.     
12-13

Psykisk helsevern for voksne 17 610 17 492 17 797 17 463 -1,9
Psykisk helsevern for barn og unge 3 802 3 898 3 956 3 970 0,4
Psykisk helsevern samlet 21 412 21 390 21 753 21 433 -1,5
Årlig vekst, prosent -0,1 % 1,7 % -1,5 %
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Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2013 
 
Finansieringen av psykisk helsevern er ikke aktivitetsbasert på samme måte som de 
somatiske tjenestene. De samlede kostnadene til psykisk helsevern for voksne (VOP) og 
psykisk helsevern for barn og unge (BUP) viser ingen vekst i 2011 mens det i 2012 var en 
vekst på 1,7%. Fra 2012 til 2013 er det en reduksjon på 1,5%.  
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 2010-2013 
økte med om lag 14 prosent (økning fra 2012 til 2013 på 6 prosent). Samtidig ble antall 
oppholdsdøgn, i hele perioden, redusert med 14 prosent, mens reduksjonen fra 2012 til 2013 
var 6,4 prosent. 
 
Tabell 3: Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2010-2013

 
 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2013.  
* Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og konsultasjoner veiet i forholdet 84/1 (tilsvarende forholdet 
mellom enhetskostnadene i Samdata 2013).  
 
Det har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen psykisk helsevern for voksne 
fra innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, med økt vekt på poliklinisk 
behandling og ambulant virksomhet. Dette er i tråd med nasjonale prioriteringer innen 
psykisk helsevern.  
 
Figur 3: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for voksne, etter 
rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2014 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2014. Norsk pasientregister (Rapport IS-2192)  

 
 
Ventetidene innen psykisk helsevern for voksne har vist noe nedgang de senere årene. 
Gjennomsnittlig ventetid pr 1. tertial 2014 er 53 dager, to dager lavere enn på samme 

2010 2011 2012 2013 %-endr.         
12-13

Polikliniske konsultasjoner 1 191 836 1 239 625 1 281 826 1 357 317 5,9
Utskrivninger 52 201 52 835 53 517 52 290 -2,3
Antall oppholdsdøgn 1 328 042 1 288 550 1 221 998 1 143 279 -6,4
Årlig forbruksvekst, prosent * 3,26 1,81 1,75 -0,48
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 1,3 1,5 1,6 1,6

Realvekst i forbruk, prosent 1,9 0,3 0,1 -2,0
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tidspunkt i 2013. For pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp har ventetiden gått kraftig 
ned, mens det for pasienter med rett er uendret.  
 
Tabell 4: Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2010-2013 

 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2013.  
* Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall behandlede pasienter. 
 
For psykisk helsevern for barn og unge er antall behandlede pasienter økte med 2,0 prosent 
fra 2010 til 2013,og antall polikliniske tiltak med 3,3 prosent. Fra 2012 til 2013 er veksten i 
polikliniske tiltak 1 % mens antall behandlede pasienter er redusert med 0,7%. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden fra 1. 
tertial 2009 til 1. tertial 2014. Reduksjonen er størst for pasienter uten rett til nødvendig 
helsehjelp, men denne gruppen omfatter kun en liten andel av pasientene. Ventetiden 
reduseres imidlertid også for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Flesteparten av 
pasientene gis behandling innen 65 dager. 
 
Figur 4: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for barn og unge, 
etter rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2014 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2014. Norsk pasientregister (Rapport IS-2192)  

 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2015-2016  
 
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige er prioriterte områder nasjonalt 
og regionalt.  
 
For psykisk helsevern for voksne er det fortsatt behov for å omstrukturere 
behandlingstilbudene for å oppnå tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-nivå. 
Dette omfatter ytterligere økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra 

2010 2011 2012 2013 %-endr.         
12-13

Polikliniske tiltak 906 640 915 965 927 202 936 815 1,0
Behandlede pasienter 57 078 57 669 58 675 58 246 -0,7
Årlig forbruksvekst, prosent * 3,48 1,04 1,74 -0,73
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 0,2 0,2 0,0 0,2

Realvekst, prosent 3,3 0,9 1,8 -1,0
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ønsket om ytterligere å redusere ventetiden. Det er videre viktig å stimulere til fortsatt 
omstilling og god utnyttelse av ressursene i samarbeid med kommunene.  
 
Metodene for måling av totalaktivitet innen området bør forbedres. Det bør også vurderes å 
bedre takstene for samhandling/veiledning, rehabilitering og ambulant virksomhet. 
 
Det vil være viktig å bedre tilgangen på legespesialister samt annet helsepersonell.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2013-2016 tilsvarer 1,4 % pr år i VOP 
og 0,1 % per år i BUP.2  Her vil bl.a. endring i behov, bedre tilgjengelighet til 
tjenestetilbudene og større åpenhet om psykiske lidelser spille inn og påvirke 
aktivitetsbehovet. Større åpenhet og økt andel eldre vil gi et økt behov innen 
alderspsykiatrien. Samarbeid med somatiske avdelinger må videreutvikles for mange 
pasientgrupper. Nye behandlingsmetoder generelt medfører i noen grad økt aktivitet. 
 
Det er også et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Ventetiden 
kan reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å 
flytte deler av virksomhet fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. 
samhandlingsreformen). Ventetiden kan også reduseres ved å gjøre endringer i 
aktivitetsprofilen til behandlingstilbudet. Det legges likevel til grunn at en reduksjon i 
ventetidene vil kreve ytterligere aktivitetsvekst.  
 
Det er imidlertid utfordringer knyttet til målet for realveksten i psykisk helsevern. Det har i 
flere år vært en omstilling i sektoren fra døgnbehandling til poliklinisk og ambulant 
virksomhet, og uten et integrert vekstmål som tar høyde for denne vridningen vil det 
nødvendigvis være usikkerhet knyttet til tallene.  
  
Med dette som utgangspunkt anslås en nødvendig realvekst i aktivitet for VOP på 1,0 
prosent fra 2015 til 2016. Når demografisk betinget vekst inkluderes, blir dermed det 
samlede anslaget for økt aktivitetsbehov i psykisk helsevern for voksne på 2,3 prosent.  
 
For perioden 2010-2013 var gjennomsnittlig realvekst innen VOP på -0,5 prosent, mens 
veksten fra 2012 til 2013 var -2,0 prosent. 
 
For BUP er anslaget for realvekst fra 2015 til 2016 1,5 prosent, slik at når demografisk vekst 
inkluderes, blir det samlede anslaget på 1,6 prosent.  
 
For perioden 2010-2013 var gjennomsnittlig realvekst innen BUP på 0,6 prosent. Fra 2012 til 
2013 var realveksten -1 prosent.    
 
 
4.3. Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 
 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 5: Kostnader (millioner kr, faste priser) TSB. Nasjonale tall 2010-2013  

 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2013 
 
I perioden 2010-2013 har ressursene til rusfeltet økt med 10 prosent, og fra 2012 til 2013 
med 1,1 prosent. Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere ikke var 
gitt tilstrekkelig prioritet og at behovene er synliggjort bl.a. gjennom rusreformen og 

2 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 

2010 2011 2012 2013

Kostnader TSB 3 810 3 972 4 157 4 203
Årlig vekst, prosent 5,37 4,25 4,66 1,11
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rettighetsfesting. Fra rusreformens start i 2004 har det vært en betydelig økning i antall 
henvisninger og det er opprettet mange nye plasser for døgnbehandling. Den sterkeste 
veksten har imidlertid skjedd i form av polikliniske konsultasjoner. 
 
Tabell 6: Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2010-2013 

 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2013.  
* Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 
 
Eksisterende data på rusfeltet har fortsatt svakheter og sammenligninger mellom år må 
gjøres med forsiktighet. Det er innført obligatorisk registrering av aktivitetsdata fra 1. januar 
2009. Dette har bidratt til en bedre oversikt og etter hvert et bedre grunnlag for fremskrivning 
av aktivitetsutviklingen. 
 
Årsverk er fra 2010-2013 økt med 10 prosent. Det er særlig helsefagene som er prioritert, 
både ved offentlige og private behandlingsenheter. 
 
Antall døgnplasser, innleggelser og oppholdsdøgn har vært relativ stabilt fra 2010 til 2013.  
Fra 2010 til 2013 har antallet polikliniske konsultasjoner økt med hele 37 prosent.  
 
Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
etter rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2014 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2014. Norsk pasientregister (Rapport IS-2192) 

 
 

2010 2011 2012 2013 %-endr.         
12-13

Døgnplasser TSB 1 724 1 752 1 692 1 715 1,4
Årsverk TSB 3 469 3 771 3 954 3 826 -3,2
Antall oppholdsdøgn 574 167 590 252 580 098 570 138 -1,7
Antall innleggelser 12 718 13 063 12 934 12 989 0,4
Polikliniske konsultasjoner 262 223 307 850 347 295 360 661 3,8
Årlig vekst, prosent * 5,37 4,25 4,66 1,11
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 1,1 1,3 1,5 1,4

Realvekst, prosent 4,3 3,0 3,2 -0,3
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Figur 6: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
etter omsorgsnivå, 1. tertial 2009-1. tertial 2014 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2014. Norsk pasientregister (Rapport IS-2192) 
 
Som det fremgår av figurene ovenfor er den gjennomsnittlige ventetiden for behandling 
redusert fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2014. Dette gjelder både for pasienter med og uten rett 
til nødvendig helsehjelp (omlag 87 % av alle pasienter innen TSB innvilges rett til nødvendig 
helsehjelp). Ventetiden til dagbehandling/innleggelse er vesentlig lenger enn ventetiden for 
poliklinisk behandling. Totalt sett har imidlertid utviklingen gått i riktig retning  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2015-2016  
Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at behov 
for omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør fortsatt akuttfunksjoner (inkl 
avrusning og innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, jf. 
nasjonale strategier3 innen fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og styrking 
av enkelte deler av døgntilbudet. Det er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.  
 
Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse, må 
eksisterende tjenester fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen 
helsefaglig bemanning der det er behov.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2013-2016 er beregnet til 1,2 prosent 
hvert år i perioden.4  
 
Endring i sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt kompetanse i utredning 
og behandling kan påvirke aktivitetsbehovet. Det er samtidig et mål både å redusere 
ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd.  
 
Realveksten for årene 2010-2013 var i gjennomsnitt på 1,9 prosent, mens realveksten fra 
2012 til 2013 var -0,3 prosent.  
Fra 2015 til 2016 anslås en realvekst i aktivitet på 1 prosent som nødvendig. Når 
demografisk betinget vekst inkluderes, blir dermed det samlede anslaget på 2,1 prosent. 
 

3 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 
4 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere legestillinger og annet helsepersonell vil 
være sentralt.  
 
 
5. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2016 
 
1. Økt innsats for digital fornying 
Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og 
samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele helsesektoren. Endringer i 
pasientrettighetsloven som er vedtatt og lovendringer som er varslet i høring gjør at det er 
nødvendig med endringer i de pasientadministrative systemene, og opplæring i 
helseforetakene. Dette vil være kostbart. Det må understrekes at de digitale systemene må 
da fornyes. Den digitale fornyingen vil være svært kostnadskrevende 
 
2. Nye kostbare medikamenter  
Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. Etterspørsel og 
anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig bevilgning. 
Utgiftene vil særlig øke på enkelte medikamentområder. Eksempelvis vil det for pasienter 
med cystisk fibrose komme flere medikamenter med molekylære tilpasninger. Slik målrettet 
terapi blir i økende grad også mer aktuelt for andre diagnoser, blant annet innenfor 
kreftområdet.  
 
3. Endring legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak 
Endringene i spesialitetsstrukturen slik det er foreslått i høringsnotatet vil gi økte kostnader 
siden det blir dupliseringer i vaktordningen og de som ivaretar vaktordningen har høyere 
lønn. I tillegg vil det være endring i akuttmottak /prehospitale tjenester som blir 
kostnadsdrivende. 
 
4. Forutsigbarhet i finansieringsregimet 
Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet og stabile 
rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. Kvalitetsbasert finansiering (KBF) er et 
nytt element hvor det er behov for å vinne erfaring med modell og insentiver. KBF kan bli et 
viktig virkemiddel for å styrke kvalitetsarbeidet og ordningen bør videreutvikles og utvides. 
 
Dersom aktiviteten gjennom fritt behandlingsvalg (FBV) for TSB og psykisk helsevern øker 
mer enn forutsatt vil det gi helseregionene en økt økonomisk utfordring. For somatisk 
behandling som omfattes av FBV vil regionene få risiko knyttet til at aktivitet utover bestilt 
volum skjer innenfor en marginalkostnad som dekkes av ISF-refusjonen. 
 
5. Opphør eller reduksjon av tredjeparts finansiering 
Som en følge av oppgaveoverføringer fra trygdeetaten er det i dag slik at helseforetakene 
har finansieringsansvar for tredje part, hovedsakelig kommunesektoren (bl.a. pasientreiser 
og laboratorietjenester). Dette er kostnader som helseforetakene ikke kan påvirke, de legger 
beslag på ressurser i helseforetakene og bidrar ikke til god økonomistyring. Det bes om at de 
områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås for å sikre 
samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar. 
 
6. Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør måles i form av aktivitet og resultat  
Helseregionene har over en lengre periode hatt krav til høyere aktivitet i TSB og psykisk 
helsevern enn somatikk. I 2014 måles kravet til høyere vekst også som veksten i kostnader 
på området. Kravet om større vekst i aktivitet bør ikke forhindre god total ressursstyring, noe 
som må skje på grunnlag av resultater i pasientbehandlingen og ikke i økte kostnader. 
 
7. Enhetsrefusjon ISF dekker ikke angitt prosentandel  
Vekst i det generelle kostnadsnivået på grunn av pensjonskostnader og øvrige 
rammestyrkninger i perioden 2003-2014 har medført at refusjonsandelen i ISF er lavere enn 
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angitt. Beregninger gjort av Helsedirektoratet viser at den aktivitetsbaserte finansieringen av 
somatisk spesialisthelsetjeneste utgjorde 35 prosent av enhetskostnaden i 2009 (se 
Helsedirektoratets rapport Enhetskostnad og enhetsrefusjon i somatisk 
spesialisthelsetjeneste).  
 
Veksten i kostnadsnivå er imidlertid finansiert gjennom økning av basisrammen. De 
regionale helseforetakene er i foretaksmøte bedt om å ta hensyn til økte pensjonskostnader i 
gjestepasientoppgjøret slik at dette i større grad reflekterer intensjonen om reell 
kostnadsdekning. De fire regionale helseforetakene har avtalt løsninger for dette i 2012-
2014. Avtalt løsning er ikke en god løsning og de regionale helseforetakene ber med dette 
om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt prosentandel av beregnede 
kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler, primært ved at ISF-satsene 
oppdateres eller gjennom omfordeling i den nasjonale inntektsfordelingsmodellen. Økning i 
enhetspris kan finansieres ved reduksjon i basisramme. 
 
I 2013 utgjør 40 prosent ISF-refusjon av fastsatt enhetspris pr DRG-poeng (kr 39.447) en 
refusjonsandel på 32 prosent av beregnet gjennomsnittskostnad pr DRG-poeng i Samdata 
2013 (kr 49.394, tabell 4.1 Samdata 2013). 
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Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 
Saksdokumenter ettersendes. 
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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2014 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport nr. 2-2014 (status pr. 
31. august 2014) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 
og Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg til styrets orientering.  
 
Status ble sist gitt pr. 18. juni 2014, jf. styresak 75-2014 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2014. Når det gjelder kontorfløy, nå 
benevnt G-fløyen (tidligere KK-fløy), behandles den som egen sak i dette styremøtet. 
 
Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak om 
tertialrapporten til styret i Nordlandssykehuset HF. 
 
1. Vedrørende NLSH Somatikk Bodø, byggetrinn 2 
All rapportering av Byggetrinn 2 er basert på en organisering av arbeidene gitt ved 
faseinndelingen vist på oversiktstegningen: 
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I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert (styremøte 31. oktober 2012) 
fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og 
byggelånsrenter, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614 mill koner. 
 
Av saksdokumentene fremkommer at Prosjektkostnad A (totale kostnadsramme 
inklusiv all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) var satt til 3 368,5 mill 
kroner.  
 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. Ved bestemmelsen av Prosjektkostnad A forut for styresak 117-
2012 forelå estimat for prosjektkostnaden (i mill. kroner) oppjustert pr. 1. januar i 
perioden 2012-2019. For gjenstående del av denne periode gjelder: 
 
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

3181,95 3250,7 3303,94 3340,63 3361,66 3368,5
 
Pr. 31. august 2014 er det utbetalt 1912,1 mill kroner inklusive følgeprosjekter med 
egne bevilgninger. Av dette utgjør finansieringskostnader 122 mill kroner. Etter 
gjeldende investeringsplan fra Helse Nord RHF er det pr 31. august 2014 disponibelt 
2015,4 mill kroner til utbyggingsprosjektet i Bodø. Dette resonnementet gir en ubrukt 
bevilgning pr. 2. tertial 2014 på 103,3 mill kroner. I løpet av 2. tertial 2014 ble det 
utbetalt 131,1 mill kroner på prosjektet. Kostnader og utbetalinger knyttet til prosjektet 
er så langt innenfor budsjett. 
 
Det er definert fire følgeprosjekter med bevilgning til Byggetrinn 2: 
• Endret konsept Bodø: Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstue. Bevilgning 

35 mill kroner. Oppgraderingen av operasjonsstuer med integrerte løsninger er tatt 
inn i den endelige planløsningen for de nye operasjonsstuer i fløy K. Hybridstue 
etableres i dagkirurgiområdet i K2. Av rokadehensyn kan denne først være på plass i 
2016. Nødvendig planarbeider for ombygging av disse områder er startet. 

• Økt MTU: Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner. Ny strålemaskin er 
installert og vil være i drift i desember 2014. Budsjettet forventes å holde. 

• Heliport/akuttheis: Bevilgning 18,2 mill kroner. Ny akuttheis vil kunne tas i bruk i 
desember, selv om selve funksjonen som akuttheis ikke kan etableres før etter 
ombyggingen av fløy A. Konsesjonssøknad for gjenåpning av helikopterplattformen 
kan ikke sendes før etter at det foreligger nye støydata for de nye 
redningshelikopter. Allerede kan det anføres at budsjettet er for lavt til å kunne 
dekke merkostnadene som forventes som følge av nye belastningstall. I tillegg har 
forlengelsen av akuttheisen vært underkalkulert. 

• Varmesentral og medisinrobot: Bevilgning 36 mill kroner. Ombygging av sentralen 
pågår. Den planlegges klar til å ta i mot fjernvarme nå i høst. Dessuten vil gulvet i 1. 
etasje i varmesentralen bli renovert. 
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Arbeidene i dette tertialet har i hovedtrekkene fulgt fremdriftsplanen for ferdigstillelse 
av K-fløya for testing og innregulering fra 25. august 2014. De fleste entrepriser nådde 
denne milepælsdato og vil ha gjennomgått tre måneders prøvedrift, når K-fløyen tas i 
bruk. For noen tekniske entrepriser ble start prøvedrift definert et stykke ut i 
september uten at dette regnes å ha betydning for innflyttingen. 
 
Innflyttingen i sterilsentralen startet mandag 3. november 2014. Hovedinnflyttingen i 
K-fløyen vil skje i helgen fra 14. til 17. november 2014. Flyttingen av operasjonssalene i 
8. etasje vil starte 24. november 2014 og pågå i uke 48. 
 
Det har i tidligere tertialrapporter vært redegjort for behov for en ny kontorfløy ved 
Nordlandssykehuset i Bodø. Dette både av hensyn til en bærekraftig løsning for det 
samlede behov for kontorarbeidsplasser og til bruk i rokaden ved ombygging av AB-
fløyen. Det har vært signalisert behov for en endelig avklaring rundt dette spørsmål i 
styrene i Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF, helst i oktober 2014, men senest i 
november 2014 for ikke å skape unødvendige merkostnader for byggetrinn 2. Anm.: 
Dette blir behandlet i egen sak i dette styremøtet. 
 
Det er avholdt anbudskonkurranser for gjenstående arbeider i byggetrinn 2 organisert 
som utførelseskontrakter slik modellen har vært i de faser som nå er gjennomført eller 
under utførelse. Konkurransene har ikke vært vellykket i den forstand at det kom inn 
kun ett tilbud på hvert av fagene bygg, rør, ventilasjon og elektro. For at en konkurranse 
skal regnes å gjenspeile ”markedsverdien” bør det minst være tre til fire tilbud for hvert 
fag.  
 
Anbudspakkene som har vært utlyst omfatter i hovedsak arbeider med ombygging av 
AB-fløyen, et arbeid som først vil starte i april 2016. Det var også lagt inn en del 
arbeider i disse pakkene som omfattet klargjøringen for ombyggingen i AB-fløyen. Det 
siste er arbeider som nå legges inn i eksisterende kontrakter for fase 2. Dermed kan 
tildelingen av kontraktene for fase 3 forskyves til høsten 2015. I mellomtiden vil 
prosjektet ta kontakt med aktuelle entreprenørselskapene for å se om det er alternative 
måter å få opp markedsinteressen på. 
 
De arbeider som enda ikke er startet opp på byggeplassen er delt i følgende faser: 
• Fase 2C: Innredning/ombygging H-fløy. Ny hovedinngang og vestibyle 
• Fase 2D: Ny 4. etasje N-fløy. Glassgate langs fløy N. 
• Fase 3: Ombygging og tilbygging i fløy AB 
• Fase 4: Diverse ombygging i fløyene N og S 
 
I tid er disse aktivitetene nå planlagt til: 
• Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen, R-fløyen og S-fløyen (1. desember 

2014 til 6. november 2015) 
• Ombygging av H-fløyen (1. desember 2014 til 15. januar 2016). Ny hovedinngang vil 

kunne tas i bruk i ved årsskiftet 2015/2016. 
• Ombygging og påbygg på N-fløyen (15. april 2015 til 30. april 2016) 
• Ombygging og påbygging A-fløyen (1. mai 2016 til 31. august 2017) 
• Ombygging og påbygging B-fløyen (1. september 2017 til 31. desember 2018) 
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2. Vedrørende NLSH Vesterålen, nybygg 
 
I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, 
inklusive prisstigning og byggelånsrenter for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill 
kroner. 
 
Pr. 31. august 2014 var det til sammen utbetalt 975,3 mill kroner, inkl. 
finansieringskostnader. I løpet av 2. tertial 2014 ble det utbetalt 69,3 mill kroner.  
 
Prognosen for utbetalt beløp pr. 31. desember 2014 er på 1 029 mill kroner. I 
kommende tertial vil utbetalingene stort sett være knyttet til sluttoppgjøret med 
tekniske entreprenører og utstyrsleveranser. Det vil da være disponibelt 41 mill kroner 
av totalbevilgningen på 1 070 mill kroner til bruk til gjenstående arbeider i 2015. Disse 
arbeidene er i hovedsak knyttet til forberedelse til og riving av gamle bygninger samt 
terrengbehandling. 
 
Etter gjeldende investeringsplan fra Helse Nord RHF er sluttbevilgningen på prosjektet 
ført med 82 mill kroner i 2015. Det betyr at det ved årets utgang vil være et merforbruk 
av midler i forhold til investeringsplanen på rundt 50 mill kroner, før sluttbevilgningene 
foreligger. 
 
Det er svært tilfredsstillende at innflyttingen kunne skje som planlagt i uke 21, og at 
driftssettelsen så langt har gått uten alvorlige avvik. Det er absolutt på sin plass å 
berømme samtlige aktører, det være seg de ansatte på sykehuset, prosjekt- og 
byggeledelse, entreprenører og leverandører som har deltatt i dette prosjektet.  
 
Budsjettet gir liten ramme for endringer/ombygging av det nye sykehuset som følge av 
brukerønsker. Det ligger utfordringer i å sortere de ønsker som naturlig kommer fra 
brukerne etter at bygget er tatt i bruk, slik at det på en konsekvent måte prioriteres hva 
som er overordnet avgjørende funksjonalitet for forsvarlig drift av sykehuset. 
 
Overordnet regnes det nå stor sannsynlighet for at prosjektets sluttregning vil ligge 
innenfor budsjettrammen på 1 070 mill kroner. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta tertialrapporten til orientering.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 2-2014 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rolandsen/Haug/Falch, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 

kontorarbeidsplasser, plan for endelig 

gjennomføring og godkjenning av byggestart, 

oppfølging av styresak 141-2013 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg 
for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport i styremøte, den 18. desember 
2014. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø som grunnlag for den videre 
planlegging av forprosjektfasen.  

 
2. Prosjektet godkjennes videreført til siste beslutningspunkt med en brutto arealramme 

på 3 650m2 og en foreløpig kostnadskalkyle på 121 mill kroner (p85-2016), inklusiv 
prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 71,6 mill kroner. 

 
3. Styret forutsetter at det foreligger skriftlige avtaler med Sykehusapotek Nord HF og 

Helse Nord IKT før endelig beslutning. 
 
4. Styret ber om at KK-fløyen i tillegg planlegges for fjernlager for datasenter innenfor en 

ramme på inntil 13 mill kroner. 
 
5. Styret ber om at styrebehandlet plan for endelig gjennomføring legges frem, når 

detaljprosjektering er ferdigstilt. Før saken fremmes for styret i Helse Nord RHF, må 
styret i Nordlandssykehuset HF styrebehandle følgende: 
a. Økonomien i helseforetaket (bærekraftsanalysen) for å vise at helseforetaket er i 

stand til å håndtere de økte kostnader som følger av hele byggeprosjektet i 
perioden frem til 2020. 

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

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

d. Buffere og reserver i investeringsrammene. 
 
6. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en oversikt over dekningsgraden for kontorer 

i alle helseforetak i Helse Nord. 
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Punkt 6 i styrets vedtak ble besvart i styremøte, den 27. mai 2014, jf. styresak 62-2014 
Kliniske kontorplasser i Helse Nord – dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013. 
 
I denne styresaken besvares punktene 3 til 5 i vedtaket, samt en redegjørelse for 
anbefalingen av å godkjenne byggestart for prosjektet. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet styresak 94-2014 Plan for endelig 
gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen) i styremøte, den 6. 
oktober 2014, se vedlegg 3. Styret i HF-et fattet følgende vedtak: 
1. Styret ved NLSH tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av 

byggearbeidene for Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Fløy G) etter den fremlagte 
plan for endelig gjennomføring.  

2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 71,6 mill kr for 
realisering av prosjektet.  

3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 61,6 mill kr for dekning av netto 
likviditetsbehov.  

 
I samme møte behandlet styret i helseforetaket styresak 93-2014 Budsjett 2015 - 
Oppdatert bærekraftsanalyse med vedlegg, se vedlegg 1. Styret i HF-et fattet følgende 
vedtak: 
1. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringer foretaket står overfor de kommende 

år. Styret viser til Utviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset og det pågående 
arbeidet med utarbeidelse og konkretisering av effektiviseringstiltak. 

2. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse 
Nord RHF. 

 
Etter dette har Nordlandssykehuset HF (NLSH) oppdatert bærekraftanalysene og 
likviditetsbehov, se vedlegg 2a og 2b. Disse tre vedtakene og øvrige vedlegg danner 
grunnlaget for fremstillingen i denne saken. 
 
Formelt om prosessen 
Prosessen for godkjenning av byggeprosjekter skal følge Veileder - Tidligfaseplanlegging 
i sykehusprosjekter, utgitt av Helsedirektoratet. I denne delen av prosjektet skal styret i 
Helse Nord normalt godkjenne forprosjektrapporten. Forprosjektrapporten skal 
normalt gjennomgå og oppdatere det anbefalte alternativet fra konseptrapporten, og 
styret skal da eventuelt godkjenne prosjektet og gi tilsagn til detaljprosjektering og 
bygging.  
 
I dette prosjektet legges det ikke frem egen forprosjektrapport. NLSH har forstått 
styrevedtaket i styresak 141-2013 slik at siste beslutningspunkt er, når 
detaljprosjektering er ferdig. Ettersom den godkjente konseptrapporten er detaljert i 
forhold til kompleksiteten i prosjektet, har NLSH ikke laget eget forprosjekt forut for 
detaljprosjekteringen.  
 
Punkt 2 i styrets vedtak i styresak 141-2013 med en brutto arealramme på 3 650m2 og 
en foreløpig kostnadskalkyle på 121 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden, med et tillegg for fjernlager for Helse Nord IKT på 13 mill 
kroner, er lagt til grunn for planleggingen av bygget. 
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I forhold til punktene 3 og 4 i vedtaket, ble det den 24. september 2014 inngått avtale 
mellom Nordlandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF om at midlene som er 
avsatt til nye lokaler, tilføres NLSH. Dette utgjør i henhold til langsiktig plan 10 mill 
kroner. 
 
Det er ikke tatt endelig beslutning om lokaler for gjenopprettingssenter/fjernlager for 
datasenter (Disaster, Recovery and Test (DSDRT)). Det anbefales at kostnadsrammen 
utvides med 13 mill kroner som forutsatt i styresak 141-2013, jf. styresak Etablering av 
regionale datasentre i Bodø og Tromsø - fullverdig gjenopprettingssenter i Bodø, 
oppfølging av styresak 143-2013 og 49-2014 (styresak 29. oktober 2014). I denne 
styresaken er anbefalingen nåværende datasenter ved NLSH/Bodø. Etablering i kjeller 
på G-fløyen er et åpent alternativ, dersom andre hensyn gjør at anbefalt løsning ikke er 
ønskelig.  
 
I det følgende er denne styresaken rettet mot å svare ut vedtakspunkt 5 i styresak 141-
2013. 
 
Begrunnelse for prosjekt og effektmål 
For å løse utfordringene knyttet til kontorplasser slik det fremgikk av sak 141-2013, har 
NLSH meldt behov for Bygg for kliniske arbeidsplasser, heretter benevnt G- fløyen. Det 
gjøres oppmerksom på at bygningen i tidligere saksframlegg/vedtak har vært benevnt 
KK-fløyen.   
 
I konseptfaserapporten for Bygg for Kliniske Kontorarbeidsplasser som ble behandlet i 
styresak 141-2013, er det gjort en mer inngående behovsanalyse for bygget. Fra 
konseptrapporten hitsettes følgende om effektmål for prosjektet:  
• NLSHs kapasitetsbehov for kliniske kontorarbeidsplasser dekkes gjennom 

etablering av et klinisk kontorbygg. 
• Det etableres samhandlingsarenaer på tvers av faggrupper og profesjoner, som gir 

god kunnskapsoverføring og koordinering av felles oppgaver. 
• Kontorområdene er fleksible og kan tilpasses endrede krav og eventuelle behov om 

økt kapasitet eller endret funksjon. 
• Kontorfløyen inngår i den totale kontorressursen og en optimal disponering av slike 

arealer i alle byggene. 
• I den samlede kontorressursen skal personell som har behov for pasientnære 

kontorplasser prioriteres nært kliniske arealer. 
• Det etableres produksjonslokaler for legemidler som tilfredsstiller gjeldende 

forskrifter og krav. 
• Det etableres utsalgslokaler for legemidler som er attraktive og gir økt omsetning. 
• Det etableres datasentral som tilfredsstiller gjeldende forskrifter og krav. 
• Det legges til rette for at kontorfløyen kan benyttes som midlertidig rokadeareal for 

å redusere ulemper for den kliniske virksomheten under byggeperioden. 
  
Det gjøres oppmerksom på at det foreligger pålegg fra offentlig tilsynsorgan både for å 
redusere HMS-ulemper under ombygging, samt for tilfredsstillende produksjonslokale 
for legemidler. 
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For å få etablert tilstrekkelig ”rokadeareal” trengs denne G-fløyen ved årsskiftet 
2015/2016. 
 
Investeringsramme 
Investeringens omfang er beregnet til 134 mill kroner. Deler av dette beløpet 
forutsettes overført fra andre prosjekter som ligger i langsiktig plan.  
 
I finansieringsplanen er det trukket inn besparelser i planene for byggetrinn 2 dersom 
Bygg for Kliniske kontorarbeidsplasser blir realisert. 
 
Tabell 1 Finansieringsplan for G-fløyen 
Investeringsramme mill kroner 
Brutto ramme G-fløy 134,0 
Overføres fra byggetrinn II knyttet til forenkling av rokadeplan -17,4 
Overføring fra byggetrinn II fordi renovering av "L" ikke gjennomføres -22,0 
Overføring fra avsatte midler - produksjonslokale SAN - Bodø -10,0 
Netto økt ramme fra ufordelt ramme plan 2015-2022 84,6 
 
Lønnsomhet og bærekraft 
I 2016 øker rente- og avskrivingskostnaden med netto 7,5 mill kroner. 
 
I sitt innspill til langsiktig plan (NLSH styresak 37-2014) omtales dette prosjektet i 
kategori Kritiske investeringer, av grunner som er nevnt på foran.  
 
Det er anført fra NLSH at bygget er tegnet for å romme annet personell som i dag har 
tilhold i leide lokaler og i brakkerigger. Beregningene viser et bortfall av andre 
kostnader tilsvarende opp mot 4 mill kroner pr. år.  
 
Økonomisk bærekraft 
NLSH har svak likviditet og et stort omstillingsbehov. Det er kritisk at 
investeringsprogrammet tilpasses helseforetakets økonomiske bærekraft. Fase III av 
byggeprosjektet utgjør ca 900 mill kroner av den totale investeringen på 3,6 mrd 
kroner.  
 
Nøkterne vurderinger viser at NLSH ikke kommer til å kunne redusere kostnadene så 
fort som forutsatt i styresak 93-2014, se vedlegg 1 og 2a til denne styresaken. 
 
I bærekraftsanalysen slik den ble presentert i april 2014 i NLSH, jf. styresak 37-2014 
Rullering av plan for drift og investering 2015-2022 (vedlegg 5), heter det om 
omstillingsprogrammet:  
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Tabell 2 – Utviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø 

 
 
Resultatutviklingen de siste fire måneder viser et driftsmessig underskudd på -44 mill 
kroner, og prognosen for 2014 er foreløpig estimert til et underskudd på 35-50 mill 
kroner. Dette påvirker inngangsfarten i 2015 og øker omstillingsutfordringen for 
perioden ytterligere. 
 
For perioden 2015-2022 er den årlige omstillingsutfordringen ca 250 mill kroner ved 
fremskrivning i henhold til premissene fastsatt av Helse Nord RHF. Dette utgjør ~6 % 
av omsetningen til helseforetaket. Lønnskostnader utgjør >60 % av total kostnadsbase, 
hvilket tilsier at det er nødvendig med vesentlige organisatoriske omstillinger i 
foretaket.  
 
I NLSH styresak 93-2014 er det redegjort for administrasjonens vurdering av realistisk 
tempo for omstilling:  
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Figur 1 – fremdrift i omstillingsarbeidet for NLSH 

 
   
Med bakgrunn i denne grafen anbefales realisering av G-fløyen under den forutsetning 
at fremdrift av renovering av AB-fløyen sees i sammenheng med helseforetakets 
gjennomføring av omstilling og økonomiske utvikling. 
 
Dette betyr at tempo i fase 3 og 4 i byggetrinn II må revurderes i tråd med 
omstillingstakten i helseforetaket. 
 
Likviditeten er akseptabel til og med 2018, men blir anstrengt, når avdrag på lån inntrer 
fra 2019. Dette fremgår av oppdatert likviditetsberegning fra helseforetaket, gjengitt i 
vedlegg 2b. 
 
Gjennom omdisponering av investeringsrammen får NLSH 27 mill kroner i lån til G-
fløyen. NLSH har søkt om lånetilsagn stort 61,6 mill kroner. Det vises til 
likviditetsprognosen, og det tilrås ikke å øke lån til helseforetaket ytterligere.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Hele utbyggingsplanen for Nordlandssykehusets prosjekt i Bodø sentrum bygger på 
forutsetninger om omstilling, og at helseforetaket kan bære kostnaden. I NLSH styresak 
93-2014 fremgår det at helseforetaket ikke kommer til å kunne redusere kostnadene så 
fort som forutsatt.  
 
Det er redegjort for at G-fløyens betydning for sentermodell med klinisk personell i 
nærhet til behandlingssted, og for at prosjektet reduserer kompleksitet og risiko for 
ombyggingen av AB-fløyen. Adm. direktør vektlegger også G-fløyens betydning for å 
imøtekomme offentlige pålegg om utbedring av produksjonslokaler for legemidler og 
for bedre HMS-forhold under byggeperioden. 
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En nøktern vurdering av foretakets økonomi og bærekraft viser at omstilling fortsatt vil 
være en utfordring for NLSH. Adm. direktør foreslår derfor at fremdriftsplanen for 
rehabiliteringen av AB-fløyen legges i faser slik at gjennomføring besluttes i etapper 
knyttet til realisering av omstillingsplanene i helseforetaket.  
 
Under disse forutsetningene tilrår adm. direktør å opprettholde punkt 2 i styrets vedtak 
i styresak 141-2013, slik at bygging av G-fløyen med en brutto arealramme på 3 650m2 
og en brutto kostnadskalkyle på 134 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden, godkjennes. 
 
Det anbefales at rammer fra byggetrinn 2 på henholdsvis 17,4 og 22 mill kroner flyttes 
fra byggetrinn 2 til G-fløyen. Rammen for byggetrinn 1 og 2 reduseres derved fra 3 614 
mill kroner til 3 574,6 mill kroner. Rammen på 10 mill kroner flyttes fra Sykehusapotek 
Nord HF til Nordlandssykehuset HF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart for G-fløyen for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø. 
 
2. Prosjektet har en brutto arealramme på 3 650m2 og en økonomisk ramme på 134 

mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Herav 
legges 125 mill kroner (p50) til Nordlandssykehuset HFs rammer. 

 
3. Investeringsplanen for 2015 endres slik: 

o G-fløy NLSH: 134,0 mill kroner 
o Byggetrinn II Bodø  -39,4 mill kroner 
o Investeringsramme SAN reduseres  -10,0 mill kroner 
o Ufordelt investeringsplan justeres  -84,6 mill kroner 

 
4. Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realisering av helseforetakets 

omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm. direktør om å legge frem 
egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av 
investeringsplan i juni 2015. 

 
5. Styret i Nordlandssykehuset HF bes om å behandle plan og gjennomføring av 

omstillingsprogram for helseforetaket innen 15. mai 2015. 
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: 
 
Vedlegg 1  Styresak 93-2014 Budsjett 2015 - Oppdatert bærekraftsanalyse m vedlegg 
Vedlegg 2a  Bærekraft NLSH november 2014 – omstillingsbehov 
Vedlegg 2b  Bærekraft NLSH november 2014 – likviditetsberegning  
Vedlegg 3  Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring: Bygg for kliniske  
 kontorarbeidsplasser (G-fløyen) m vedlegg 
Vedlegg 4  Endelige vedtak for Nordlandssykehusets saker 93-2014 og 94-2014 
Vedlegg 5  NLSH Styresak 37-2014 Rullering av plan for drift og investering 2015-2022 
 
Vedlegg 1, 3 og 5 er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. november 2014  
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Bærekraftsanalyse Nordlandssykehuset HF (mill 
kr)  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Budsjetterte driftsinntekter 2014 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 3 765,0 

Realvekst   0,0 13,9 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 

Justert realvekst   

       
  

Kapitalkompensasjon Bodø   22,0 56,0 56,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

Kapitalkompensasjon Vesterålen   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Inntektsmodell somatisk virksomhet   0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Inntektsmodell psykisk helsevern   -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 

Inntektsmodell TSB   5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Samhandlingsreform ø-hjelp   -2,0 -15,7 -15,7 -15,7 -15,7 -15,7 -15,7 -15,7 

Effektivitetstap/inntektssvikt uten ny kontorfløy   

 
-3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Kvalitetsmidler   -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Opphør overgangsordning økt ISF andel   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Omfordeling FIKS   1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Regional koordinator helsefaglærling   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fagansvarlig helsefaglærlinger     -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Sum driftsinntekter 3 765,0 3 797,7 3 828,9 3 842,8 3 862,8 3 862,8 3 862,8 3 862,8 3 862,8 

                    
Budsjetterte driftskostnader 2014 ekskl 
avskrivninger 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 3 586,1 

Netto endring driftskostnader Bodø   

       
  

Økte driftskostnader Nye Bygg   6,5 11,4 11,4 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

Økt husleie uten ny kontorfløy   

 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Avsetning finansiering ø-hjelpsplasser   3,4 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 

FIKS   19,0 53,0 59,0 61,0 56,0 47,0 50,0 37,0 

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 3 586,1 3 615,0 3 640,4 3 646,4 3 650,0 3 645,0 3 636,0 3 639,0 3 626,0 

                    

Avskrivninger åpningsbalansen 64,5 44,3 41,3 37,5 22,4 22,0 21,0 21,0 21,0 

Avskrivninger Bodø 6,0 34,0 74,1 94,2 129,4 150,5 145,7 145,7 145,7 

Avskrivninger Vesterålen 21,6 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 

Øvrige avskrivninger 67,4 80,6 78,1 70,2 70,7 68,0 68,0 69,5 69,8 

Sum avskrivninger 159,5 202,1 236,6 245,1 265,7 283,7 277,9 279,4 279,7 

                    

Budsjettert netto renter 2014 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

Endring renter    -0,1 -0,6 -1,9 -2,5 -0,8 0,3 0,2 0,5 

Rente låneopptak Bodø   60,1 59,7 59,3 91,8 95,5 89,7 84,0 78,3 

Rente låneopptak Vesterålen   27,9 27,7 27,0 26,1 25,1 23,7 22,3 20,9 

Netto rentekostnader 19,4 107,3 106,2 103,8 134,9 139,2 133,2 125,9 119,1 

                    

Totale kostnader 3 765,0 3 924,3 3 983,2 3 995,2 4 050,5 4 067,9 4 047,1 4 044,3 4 024,8 

Prognose, avvik fra budsjett inneværende år  -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 

Økonomisk Resultat  -35,0 -161,6 -189,3 -187,4 -222,7 -240,1 -219,2 -216,5 -196,9 

                    

Vedtatt resultatkrav 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

                    

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte 
tiltak  -35,0 -166,6 -194,3 -192,4 -227,7 -245,1 -224,2 -221,5 -201,9 
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Hei, 
 
Viser til e-post i går der dere fikk tilsendt oppdatert likviditetsprognose. I bærekraftsanalysen ligger det mange formler som er med på å påvirke resultatet i 
likviditetsprognosen. Formlene i analysen for beregning av lånebehov viste et lånebehov for 2,8 mrd, og ikke 3,0 mrd i lånebehov for prosjektene i Bodø, 
som jo er den summen vi har fått godkjent lånetilsagn fra Helse Nord. Dersom vi korrigerer for dette (manuelt) i analysen vil  likviditeten forbedre seg i 
perioden frem til og med 2018 for deretter å bli litt dårligere hvert år fra 2019 og utover (når avdrag på disse lånene inntrer). Nedenfor ser dere analysen 
der vi har korrigert lånebehovet opp fra 2,8 mrd til 3,0 mrd kroner. 
 

Likviditetsberegning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter                    

Budsjettert resultat 0 5 5 5 5 5 5 5 5 

Prognoseavvik -35 
       

  

Avskrivninger/nedskrivninger 160 202 237 245 266 284 278 279 280 

Diff pensjonskostnad/premie -10                 

Andre endringer i  omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet                   

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  115 207 242 250 271 289 283 284 285 

                    

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter                    

Ubrukte investeringrammer tidligere år  57 -26 -31 0 0 0 0 0 0 

Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan -788 -479 -431 -454 -460 -160 -70 -80 -100 

Netto kontantstrøm fra invest eringsaktiviteter  -732 -504 -462 -454 -460 -160 -70 -80 -100 

                    

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter                    

Innbet ved opptak av lån Byggetrinn 2 Bodø 470 347 299 336 250 0 0 0 0 

Innbet ved opptak av lån Vesterålen 230 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avdrag lån -43 -43 -58 -80 -80 -204 -204 -204 -204 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter  657 304 241 256 170 -204 -204 -204 -204 

                  
 Netto endring i kontanter  40 7 21 52 -19 -75 9 1 -19 

                    

IB 01.01  -429 -389 -382 -361 -310 -329 -404 -394 -394 

UB 31.12  -389 -382 -361 -310 -329 -404 -394 -394 -413 

                  
 Ramme for kassakreditt -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 
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Med vennlig hilsen 
------------------------------- 

Marit Barosen 
Økonomisjef 
Telefon 75 53 40 35 

Mobil 95 10 71 24 
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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og 

effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-

investeringer, oppfølging av styresak 127-2013 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: 
Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, 
oppfølging av styresak 22-2013 i styremøte, den 27. november 2013. Styret vedtok 
følgende i punkt 3: Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat 
og effektmål innen 30. oktober 2014. 
 
Saken er behandlet i alle helseforetak i Helse Nord, med unntak av Sykehusapoteket HF. 
Utdrag fra helseforetakenes styresaker og -vedtak er vedlegg 4-7 i dette 
saksdokumentet. 
 
Saksbehandling og forankring 
Styringsgruppen i Helse Nord IKT behandlet langsiktig investeringsplan for IKT og 
forventede økonomiske konsekvenser i møte, den 10. april 2014 og 27. mai 2014. I 
styringsgruppens sak 79-2014 ble det vedtatt følgende:  
Helse Nord IKT lager et utkast til felles styresak ovenfor foretakenes styrer, hvor det 
redegjøres for de totale IKT investeringene i perioden 2014 - 2018. Forventede effekter av 
FIKS1-prosjektet skal også beskrives. Styrene må ta stilling til hvordan de rigger 
mottaksprosjekt for å konkretisere de effekter som HOS2-prosjektet har identifisert. 
Utkastet oversendes RHF som distribuerer dette til styrene i de respektive helseforetak. 
Styrene bes ferdigbehandle dette innen 30 september 2014.  
 
Dato for ferdigstillelse ble i direktørmøte, den 3. juli 2014 endret til 30. oktober 2014. 
Utkast til felles styresak ble sendt til helseforetakene 9. juli 2014 og omhandlet fire 
punkter: 
1) Investeringsplan, vedtatte og planlagte prosjekt 
2) Forventede endringer i årlige IKT-kostnader som følge av investeringsplanen 
3) Forventede effekter av FIKS-prosjektet 
4) HF-ets forberedelser for mottakelse av FIKS, og realisering av forventede effekter 
 
  

1 FIKS: Felles Innføring av Kliniske Systemer 
2 HOS: Harmonisering – Optimalisering - Sammenslåing 
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Fra dette dokumentet hitsettes punktene 1-3: 
 
1) Investeringsplan, vedtatte og planlagte prosjekt 
Utgangspunktet for kostnadsberegningene er oppdatert investeringsplan for Helse 
Nord IKT og FIKS frem t.o.m. 2018 (vedlegg 1).  
 
Både vedtatte investeringsprosjekter og planlagte/mulige investeringsprosjekter 
inngår i planen. Det betyr altså at det ikke er en komplett vedtatt investeringsplan som 
legges frem her.  De planlagte/mulige investeringene består i stor grad av prosjekter 
som er under utredning og/eller prosjekter som er en forutsetning for allerede vedtatt 
prosjekter (jf. FIKS).  Disse prosjektene er i ulik grad utredet, og for flere av disse er 
estimatene basert på grove anslag.  
 
Det fremgår av vedlegg 1 at vedtatte prosjekt utgjør 726 mill kroner (254 + 473 mill 
kroner).  Løpende reinvesteringer utgjør 189 mill kroner, mens planlagte/mulige 
investeringer utgjør 351 mill kroner. Totalt 1 267 mill kroner. 
 
2) Forventede endringer i årlige IKT-kostnader 
Forventede årlige IKT-kostnader fremgår av vedlegg 2. Beregningene anslår kun IKT-
relaterte kostnader som påløper hos Helse Nord IKT og Helse Nord RHF, og som 
viderefaktureres helseforetakene. Gevinster knyttet til kvalitet og effektivitet hos 
helseforetakene inngår ikke i beregningene.  
 
Driftkostnadene beregnes pr. år i perioden 2014-2022 med utgangspunkt i 
driftkostnadsnivået i 2014 og korrigert for de årlige driftsmessige konsekvenser av 
investeringsplanen for 2014-2018. Driftskostnadene gjelder drift og forvaltning av IKT- 
systemer og -infrastruktur som eies av og regnskapsføres hos Helse Nord RHF 
(administrative systemer) og Helse Nord IKT.  Følgende kostnader er inkludert: 
• Lønn og annen drift (SLA3- drift)  
• 3. partskostnader (i hovedsak lisensvedlikehold systemer) 
• Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare utgifter) - forprosjekter, utredninger m. m. 
• Avskrivninger  
• Renter 
 
Tallene må leses som veiledende, fordi flere av prosjektene ikke er ferdig utredet. Det er 
lagt inn en effektivisering av IKT-driften stigende fra 4 mill kroner/år i 2016 til 15 
kroner/år fra og med 2020. 
 
Driftskostnadene dekkes av helseforetakene ved at Helse Nord IKT og Helse Nord RHF 
fakturerer helseforetakene. Kostnader knyttet til IKT-området som helseforetakene selv 
har ansvar for inngår ikke i estimatene (for eksempel sluttbrukerutstyr).  
 
Hovedtallene for driftskonsekvensene av investeringsplanen er oppsummert i tabellen 
under.  
 

3 SLA: Service Level Agreement, eller ”Kunde-Leverandør avtale om tjenestenivå og vederlag” 
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Alle beløp i 1000 kr 
 
Foreløpige sammenlikninger av IKT-kostnader viser at Helse Nord ikke skiller seg 
vesentlig fra de øvrige regionene. Sammenlikningen er krevende, fordi regionene er på 
ulike stadier med hensyn til gjennomføring. Oversikten er under kvalitetssikring, og 
anses som nyttig veiledning. 
 
Tilleggsinformasjon: I budsjett 2015 er tall justert for forventet prisvekst samt 
ytterligere ca 7 mill kroner i kostnader. 
 
3) Forventede effekter av FIKS-prosjektet 
I HOS4-prosjektet er det utarbeidet sammendrag av områdene hvor vi forventer de 
viktigste effekter/gevinster av prosjektet, se vedlegg 3. Gevinstene kommer i all 
hovedsak etter at prosjektet er avsluttet og overlevert til driftsorganisasjonen.  
 
Det er personellet ute i første linje som får de største oppgavene med 
prosessforbedring. Helseforetakene har deltatt aktivt i gap-analyser og utarbeidelse av 
handlingsplaner.  Det er kritisk suksessfaktor at helseforetakene deltar like aktivt i 
arbeidet fremover.   
 
Om organisering og ressurser vektlegger vi at: 
• Effektuttak/gevinstrealisering er et lederansvar. 
• For å få eierskap til nye mål og god oppfølging er det kritisk med involvering av 

førstelinje- og mellomledere. 
• Gevinstrealisering bør organiseres som eget prosjekt i hvert helseforetak og følges 

opp av linjeledelsen. En regional koordinator bør samordne alle programmer. 
• Det er kritisk at det settes av tilstrekkelig med ressurser til området, og at disse 

besitter de rette egenskaper i form av å være proaktive, interesserte i 
endringsledelse og forbedringsarbeid samt gode til å kommunisere med ulike 
enheter og faggrupper. 

• Hver klinikk bør opprette en gevinstansvarlig funksjon som identifiseres i god tid 
før oppstart av hovedprosjektet (min. fem måneder) og videreføres etter 
implementering i vanlig drift. 

 
Utviklingen av en regional forvaltningsorganisasjon samt identifisering av de riktige 
nøkkelpersoner som er innovative og har de rette menneskelige egenskaper til å ”gå 
foran” er kritisk suksessfaktor. 

4 HOS: Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing av DIPS EPJ og LAB 

Type kostnad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avskrivninger HN IKT og FIKS 68 000 101 000 161 000 187 000 195 000 182 000 163 000 147 000 131 000
Avskrivninger RHF 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 6 000 6 000
Sum avskrivninger 79 000 112 000 172 000 198 000 206 000 193 000 174 000 153 000 137 000
Lønn og annen drift, HN IKT 236 000 274 000 340 000 337 000 339 000 335 000 330 000 356 000 325 000
Driftskostnader, RHF 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Sum Lønn og annen drift 286 000 324 000 390 000 387 000 389 000 385 000 380 000 406 000 375 000

Sum IKT - kostnader 365 000 436 000 562 000 585 000 595 000 578 000 554 000 559 000 512 000

IKT-kostnader Helse Nord 
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Mottakelse av FIKS-prosjektet og realisering av forventede effekter 
Realisering av effekt og gevinster fra FIKS prosjektet må sees i to faser: 
 
1) Kort sikt (fra 2015): Effekter av HOS-prosjektet 
2) Lengre sikt (fra og med 2016): Effekter fra DIPS Arena og sømløse grensesnitt  

 mellom kliniske systemer 
 
Effekter av HOS-prosjektet 
Det forventes en vesentlig effekt knyttet til Harmonisering, Optimalisering og 
Sammenslåing (HOS). Dette gjelder opprydding i rekvirent- og adresseregister, 
innføring av felles rutiner og prosedyrer, og bedre opplæring. Det er ventet målbare 
effekter innenfor pasientadministrative rutiner, og ventelig også på fristbrudd og 
ventetider. Oppfølging av opplæring skjer på klinikk-, prosedyre- og individnivå, og 
følges opp av prosjektleder HOS i FIKS. 
 
En forutsetning for å opprettholde og videreutvikle effektene i HOS-prosjektet er at en 
etablerer en regional forvaltningsorganisasjon. Arbeidet startet i september 2012 med 
utredninger, og beslutningen i november 2013 om å starte en pilot innefor radiologi er 
et steg på veien. Det har vært et krevende arbeid. Det har tatt dobbelt så lang tid som 
forventet, men langsomt ført frem til et felles bilde av hvordan vi skal sørge for mest 
mulig lik praksis på tvers av juridiske enheter. Resultat legges frem i direktørmøte, den 
13. november 2014. Modellen vil være utgangspunkt for tilsvarende innenfor EPJ og 
Lab.  
 
En av de viktigste oppgavene til forvaltningsenheten er å være pådriver blant 
superbrukere og ledere slik at de holder fokus på forbedringsarbeidet, utvikler metoder 
for å overføre ”beste praksis” mellom enheter, og lykkes å måle arbeidsprosessene i 
større grad enn i dag.  
 
Effekter fra DIPS Arena og sømløse grensesnitt mellom kliniske systemer 
De nye systemene er under utvikling, og det er for tidlig å se effekter av disse allerede i 
2015. Det viktigste arbeidet på nåværende tidspunkt er å se til at vi har superbrukere 
som deltar i prosjekt- og pilotarbeidet.  
 
Det går frem av vedlegg 4-7 at helseforetakene på nåværende tidspunkt ikke har 
konkretisert målbare størrelser for forbedringsarbeidet knyttet til FIKS-prosjektet. 
Styrebehandlingen vitner om at helseforetakene mener at gevinstområdene som er 
summert i vedlegg 3 relatert til HOS, fremdeles er høyst aktuelle. 
 
Samtlige helseforetak begynner å få på plass en mottaksorganisasjon. Helse Nord IKT 
har startet forankringen internt som skal lede frem til en konkret plan for hvilke 
områder en kan effektivisere driften, så snart de regionale løsningene er i drift (fra og 
med 2016). 
 
Adm. direktørs vurdering 
De økonomiske konsekvensene av IKT-investeringene er betydelige. Nyere analyser på 
nasjonalt nivå viser at nåsituasjonen og utviklingen i Helse Nord ikke skiller seg 
vesentlig fra utviklingen i de andre regionene (se utrykte vedlegg).  
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Analyser viser at produktiviteten pr. DRG-poeng er lavere i Helse Nord enn i andre 
regioner. Dette kan tyde på at det er et stort potensial for å forbedre og effektivisere 
pasientbehandlingen, bl.a. ved bruk av IKT. 
 
IKT er en strategisk satsing, først og fremst innenfor pasientsikkerhet og 
kvalitetsarbeidet. I tillegg er det identifisert områder hvor en kan få en vesentlig 
forenkling av arbeidsprosesser. 
 
Arbeidet med HOS trinn 0 og trinn 1 har hatt størst fokus det siste året, parallelt med 
utviklingen av en regional forvaltningsorganisasjon. Dette arbeidet gir både store 
kvalitetsmessige forbedringer i journalsystemene og gir helseforetakene mulighet til å 
ta ut økonomiske gevinster. 
 
Adm. direktør ser at helseforetakene trenger mer tid på å bli mer konkret på hvilke 
områder en kan måle effekten av investeringene, og foreslår å komme tilbake til styret 
med en ny sak om status for regional forvaltning av kliniske system og konkrete 
områder for realisering av effekter og gevinster av investeringene i slutten av 2015. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om FIKS-program - realisering av 

resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer til 
orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske 

systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i 
slutten av 2015.  

 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 1: Investeringsplan HN IKT 
 2: Forventede IKT-kostnader 
 3: Forventede effekter av IKT-investeringene 
 4-7: Utdrag fra styresaker og -vedtak fra Nordlandssykehuset HF,  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF 

 
Utrykt vedlegg:  Helsedirektoratet: Utredning Én innbygger – én journal, september 2014 
 IKT-utfordringsbilde i Helse- og omsorgssektoren, komparativ analyse 
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Vedlegg 1: Investeringsplan HN-IKT 
 

 
 
 

Prosjektnavn
Invester-

ingsår
Investerings-

ramme
Balanseført 
per 31.12.13 2014 2015 2016 2017 2018 Sum Merknad

Datasenter 1 (DS1) 2014-2015 93 000 51 500 41 500 93 000
RHF-styret  18.12.2013 (sak 143-2013) og 29.4.2014 

(sak 49-2014) 

Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) 2014 21 000 21 000 21 000 RHF-styret  29.4.2014 (sak 49-2014)

Datasentre- prosjektplanlegging 2014-2015 10 000 5 000 5 000 10 000  RHF-styret  18.12.2013 (sak 143-2013)

Windows 7.0 2012-2014 35 000 23 000 12 000 35 000
SG HN IKT september 2012 (sak 24-12) og juni 2014 

(sak 12-14)
Ny

E-resept og sykemelding (PKI) 2013-2015 8 700 1 600 5 000 2 100 8 700 SG HN IKT februar 2013 (sak Eventuelt)

Integrasjonsprosjektet - fase 1 2013-2015 35 000 1 400 23 000 10 600 35 000 SG HN IKT april 2014 (sak 23/13). 

Ny Oracleavtale 2014 39 400 39 400 39 400 SG HN IKT 14.mai 2014
Ny

Innsyn i journal 2014-2015 5 000 2 500 2 500 5 000 SG HN IKT møte 10.4.14 (sak Eventuelt)
Ny

E-læringsmoduler 2014 3 300 3 300 3 300 SG HN IKT februar 2014 (06-14)
Ny

Tjenbar - tjenestebasert 
adressering 2011-2014 4 000 3 600 400 4 000 SG HN IKT juni 2011
Sum vedtatte 
investeringsprosjekter 254 400 29 600 163 100 61 700 254 400

Datasenter Recovery Disaster 
(DSDRT)

2015-2016 72 000 36 000 36 000 72 000 Behandles i RHF-styret i oktober 2014.

Migreringsprosjekt 2015-2018 25 000 6 250 6 250 6 250 6 250 25 000

Integrasjonsprosjektet - fase 2 2016-2017 25 000 12 500 12 500 25 000

Elektronisk kurve og medikasjon 
(EKM)

2015-2018 163 000 4 000 27 000 65 000 36 000 31 000 163 000
Behandlet i SG HN IKT 14.mai 2014. Behandles i 

RHF-styret august 2014

Trådløst nett

Etablering driftssenter, inkl 
overvåkning 

2014-2015 20 000 7 000 13 000 20 000 Utredning pågår. 

Applikasjonsdistribusjon 2015-2016 11 000 5 000 6 000 11 000 Utredning ferdigstilt.

Jobb smartere, inkl lyd bilde 2014-2015 10 000 5 000 5 000 10 000 Utredes: SG HN IKT februar 2014 (sak 9-13)

Meldingsløftet 2 2014-2016 5 000 1 800 2 700 500 5 000 Utredes i regi av RHF Ny

Microsoftavtale - ny funksjonalitet 2015 Forhandlinger høst 2014. Beløp svært usikkert. Ny

PARTUS- tilleggsmoduler mv 2014-2015 5 000 500 4 500 5 000 Utredes i regi av RHF
Ny

Uforutsette/uspesfiserte 
prosjekter

2014-2018 15 000 0 3 000 4 000 4 000 4 000 15 000

Sum planlagte/mulige 
investeringsprosjekter

351 000 18 300 102 450 130 250 58 750 41 250 351 000

Driftsinvestering/reinvesteringer 2014-2018 162 000 30 000 30 000 32 000 35 000 35 000 162 000 Årlig reinvestering utstyr mv

IKT-utstyr - byggeprosjekter 
foretakene

2014-2018 27 000 10 000 17 000 27 000

Sum driftsinvesteringer 189 000 40 000 30 000 32 000 52 000 35 000 189 000

SUM HN IKT 794 400 29 600 221 400 194 150 162 250 110 750 76 250 794 400

FIKS - overføres HN IKT 2013-2016 473 000 10 000 7 000 254 000 202 000 473 000

SUM HN IKT og FIKS 1 267 400 39 600 228 400 448 150 364 250 110 750 76 250 1 267 400

Alle beløp i 1000 kr

FIKS-prosjekter

Investeringsplan 2014-2018 per juni 2014

Type investering Årlige utgifter (periodisering)

Vedtatte investeringsprosjekter

Planlagte/mulige investeringsprosjekter 

Driftsinvestering
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Vedlegg 2: Forventede IKT-kostnader 
 

 

AVSKRIVNINGER HN IKT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avskrivninger eksisterende anlegg 0 39 660 000 22 340 000 5 500 000 0 0 0 0 0

Avskrivninger årlige reinvesteringer 0 15 000 000 22 750 000 31 000 000 32 250 000 33 750 000 35 250 000 36 500 000 37 750 000

Avskrivninger HN IKT-prosjekter
Datasenter 1 (DS1) - bygg og utstyr 0 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 5 500 000 5 500 000
Datasenter - prosjektplanlegging 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0
Windows 7.0 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 0 0 0
E-resept og sykemelding (PKI) 0 1 740 000 1 740 000 1 740 000 1 740 000 1 740 000 0 0 0
Integrasjonsprosjektet - fase 1 0 0 5 830 000 5 830 000 5 830 000 5 830 000 5 830 000 5 830 000 0
Tjenbar - Tjenestebasert adressering 0 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 0 0 0
Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0
Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) 0 0 0 8 100 000 8 100 000 8 100 000 8 100 000 8 100 000 4 600 000
Migreringsprosjektet 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Integrasjonsprosjektet - fase 2 0 0 0 0 4 170 000 4 170 000 4 170 000 4 170 000 4 170 000
Ny Oracleavtale 0 7 880 000 7 880 000 7 880 000 7 880 000 3 940 000 0 0 0
Elektronisk kurve og medikasjon (EKM) 0 0 0 22 200 000 22 200 000 22 200 000 22 200 000 22 200 000 17 300 000
Trådløst nett 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftssenter, inkl. overvåkning 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0
Applikasjonsdistribusjon 0 0 0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 0
Jobb smartere, inkl. lyd og bilde 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0
Innsyn i journal 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0
E-læringsmoduler DIPS 0 660 000 660 000 660 000 660 000 660 000 0 0 0
Meldingsløftet 2 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0
Microsoftavtale - ny funksjonalitet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTUS - fødselsmeldingssystem - tilleggsmoduler mv 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0
Uforutsette/uspes. investeringsutgifter 0 800 000 1 600 000 2 400 000 3 200 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
IKT-utstyr - utbyggingsprosjekter 0 3 190 000 3 190 000 3 190 000 6 790 000 6 790 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000
Sum 0 22 070 000 50 700 000 85 000 000 97 570 000 88 430 000 77 100 000 60 600 000 43 170 000

Avskrivninger FIKS 0 24 680 000 65 610 000 65 610 000 65 610 000 59 350 000 50 250 000 50 250 000 49 780 000

SUM AVSKRIVNINGER HN IKT 67 600 000 101 410 000 161 400 000 187 110 000 195 430 000 181 530 000 162 600 000 147 350 000 130 700 000

LØNN OG ANNEN DRIFT HN IKT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SLA/3.partskostnader 2014 - basisår - opprinnelig 210 410 000 210 410 000 210 410 000 210 410 000 210 410 000 210 410 000 210 410 000 210 410 000 210 410 000
Prosjektkostnader (forprosjekt/utredning mv.) 17 300 000 18 000 000 10 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Effektivisering (Fra 2016 - summert) 0 0 -4 000 000 -7 000 000 -10 000 000 -12 000 000 -15 000 000 15 000 000 -15 000 000

Lønn, drift og 3.partskostnader
Datasenter 1 (DS1) - bygg og utstyr 0 0 6 150 000 6 150 000 6 150 000 6 150 000 6 150 000 6 150 000 6 150 000
Datasenter - prosjektplanlegging 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-resept og sykemelding (PKI) 0 1 910 000 1 910 000 1 910 000 1 910 000 1 910 000 1 910 000 1 910 000 1 910 000
Integrasjonsprosjektet - fase 1 0 0 5 880 000 5 880 000 5 880 000 5 880 000 5 880 000 5 880 000 5 880 000
Tjenbar - Tjenestebasert adressering 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) 0 0 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000
Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) 0 0 5 330 000 5 330 000 5 330 000 5 330 000 5 330 000 5 330 000 5 330 000
Migreringsprosjektet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrasjonsprosjektet - fase 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ny Oracleavtale 0 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000
Elektronisk kurve og medikasjon (EKM), ekskl overvåk 0 0 0 9 800 000 16 600 000 17 600 000 17 600 000 17 600 000 17 600 000
Trådløst nett 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applikasjonsdistribusjon 0 0 3 050 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000
Jobb smartere 0 0 3 330 000 3 330 000 3 330 000 3 330 000 3 330 000 3 330 000 3 330 000
Driftssenter, inkludert overvåkning 0 0 13 380 000 13 380 000 13 380 000 13 380 000 13 380 000 13 380 000 13 380 000
Innsyn i journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-læringsmoduler DIPS 0 1 580 000 1 580 000 1 580 000 1 580 000 1 580 000 1 580 000 1 580 000 1 580 000
Meldingsløftet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microsoftavtale - ny funksjonalitet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTUS - fødselsmeldingssystem - tilleggsmoduler mv 0 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
Uforutsette/uspes. investeringsutgifter 0 810 000 1 430 000 2 040 000 2 650 000 3 260 000 3 880 000 4 490 000 5 100 000
IKT-utstyr - utbyggingsprosjekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 0 12 450 000 50 990 000 61 400 000 68 810 000 70 420 000 71 040 000 71 650 000 72 260 000
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Lønn, drift og 3.partskostnader FIKS-prosjekter
EPJ/PAS 0 0 14 520 000 14 520 000 14 520 000 14 520 000 14 520 000 14 520 000 14 520 000
ERL 0 4 470 000 4 470 000 4 470 000 4 470 000 4 470 000 4 470 000 4 470 000 4 470 000
LAB 0 0 7 080 000 7 080 000 7 080 000 7 080 000 7 080 000 7 080 000 7 080 000
Patologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIS/PACS 0 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000
IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felles og ledelse (faktureres av RHF) 8 400 000 8 400 000 8 400 000 0 0 0 0 0 0
Testregime 0 0 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000
Sum 8 400 000 27 370 000 58 670 000 50 270 000 50 270 000 50 270 000 50 270 000 50 270 000 50 270 000

Endring renter 6 000 000 14 000 000 16 000 000 14 000 000 10 000 000 7 000 000 3 000 000 1 000 000

SUM LØNN OG ANNEN DRIFT HN IKT 236 110 000 274 230 000 340 070 000 337 080 000 339 490 000 335 100 000 329 720 000 356 330 000 324 940 000

SUM HN IKT 303 710 000 375 640 000 501 470 000 524 190 000 534 920 000 516 630 000 492 320 000 503 680 000 455 640 000

RHF 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avskrivninger 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 6 000 000 6 000 000
Driftskostnader 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
SUM RHF 61 000 000 61 000 000 61 000 000 61 000 000 61 000 000 61 000 000 61 000 000 56 000 000 56 000 000
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Vedlegg 3: Forventede effekter av FIKS-prosjektet 
 

Sammendrag effekter/gevinster  
 
  

Overordnet effekt Gevinstmål  

1 Bedre pasient-
behandling; 
kvalitet, 
sikkerhet, 
effektivitet 

Tydelige mål og god organisering av pasientadmin. Arbeid 
1. Reduserte avvik fra riktig pasient til rett sted til rett tid 
2. Standardiserte og tilpassede opplæringsprogrammer 
3. Kortere epikrisetid 
4. Reduksjon i tid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen 

er fullført 
5. Reduksjon i antall åpne (ikke godkjente) dokumenter i EPJ som er mer 

enn 14 dager gamle 
6. Reduksjon antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 

kontakt 
Effektive, pasient-/brukerorienterte prosesser 

1. Etablert prosess for å innarbeide brukernes/pasientenes 
oppfatninger/erfaringer 

2. Reduksjon i antall avvik knyttet til pasientadm. prosesser 
3. Reduserte køer og ventetider – ikke fristbrudd 
4. Reduksjon i tidsbruk dokumentasjon og dobbeltføring 

Riktig informasjon og god styring 
1. Mer effektiv generering av meldinger, eksempelvis NPR-meldinger 
2. Standard tekst og redusert antall brev og andre maler – definert ansvar 

for tilgang til å gjøre endringer 
3. Definerte og etablerte målepunkter og måleparametere i 

pasientforløpene (Overordnet og pr. enhet/klinikk)  
4. Større grad av el. samhandling med ulike aktører, f.eks. fastleger 

2 God 
informasjons-
sikkerhet 

1. Større grad likhet for alle ansatte i Helse Nord på et overordnet nivå 
(sikres ved tilgangsstyring).   

2. Redusert papirdokumentasjon med helseopplysninger (reduserer faren 
for brudd på taushetsplikten/ivaretar pasientenes personvern) 

3. Etterlevelse av regelverk vedr. pasientjournal, informasjons-sikkerhet 
og tilgangskontroll  

4. Dokumentasjon av all informasjonsutveksling, f.eks. ventebrev 
3 Effektive og 

standardiserte 
adm. prosesser 

1. Reduksjon i antall retningslinjer/prosedyrer 
2. Enhetlig opplæring/oppfølging ved innføring av nye og endringer i 

eksisterende regionale prosedyrer 
4 God og 

tilgjengelig 
styrings-inform, 

1. Bedret uthenting av - og tilgjengelighet på - rapporteringsdata  
2. Reell mulighet for sammenligning av data fra sykehusene 
3. Etterlevelse av rapporteringskrav  

5  Bedret 
samhandling   

1. Etablere systemer som sikrer og understøtter god samhandling og 
pasientflyt 

2. Enkelhet for fastleger, legekontor og andre å henvende seg til sykehuset 
med f.eks. henvisninger og laboratorieprøver. 

6 God & forutsigbar 
teknisk drift og 
forvaltning 

1. Enklere forvaltning av tilgangsrettigheter ved at brukerroller bygges 
etter samme prinsipper.   

2. Enhetlig forvaltning, oppdatering og vedlikehold av DIPS 
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Vedlegg 4: Utdrag fra NLSH HF – Sak 92-2014 
 
Forventede effekter av FIKS programmet  
I forhold til FIKS programmet og anskaffelsens totaløkonomi, må denne forstås ut fra at 
spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge tidligere var drevet med EPJ system som ikke var anskaffet 
i henhold til nasjonale og bilaterale avtaler om offentlige anskaffelser. Anskaffelsesprosjektet 
handlet altså grunnleggende om å bringe virksomheten i samsvar med lov og forskrift.  
 
I HOS-prosjektet er det utarbeidet sammendrag av områdene hvor man forventer de viktigste 
effekter /gevinster av prosjektet, se vedlegg 3. Det forventes effekter innefor følgende områder:  
 

1. Bedre pasientbehandling; kvalitet, sikkerhet, effektivitet  
2. God informasjonssikkerhet  
3. Effektive og standardiserte adm. prosesser  
4. God og tilgjengelig styringsinformasjon  
5. Bedret samhandling  
6. God & forutsigbar teknisk drift og forvaltning  

 
Gevinstene er antatt i all hovedsak å komme etter at prosjektet er avsluttet og overlevert til 
driftsorganisasjonen.  
 
Imidlertid er det fra FIKS programmets side foreløpig ikke beskrevet konkrete gevinstområder 
med tilhørende teoretisk nivå for effekt. NLSH HF kan derfor ikke beregne hvilke økonomisk 
effekter foretaket vil kunne hente ut. Identifisering av slike områder må foretas i programmets 
regi, da NLSH HF ikke har kunnskap nok om den framtidige leveransen. Hvis og når slike 
identifiserte konkrete gevinstområder med tilhørende teoretisk beregnede effekter foreligger, 
vil NLSH HF legge frem en bedre oversikt.  
 
Vi har imidlertid forventninger om at det gjennom standardiseringsløpet i HOS prosjektet og det 
pågående utviklingsarbeidet i FIKS programmet, foreligger vesentlige effektiviseringspotensialer 
i ivaretakelsen av dagens ”manuelt papirarbeid” både for legegruppen og for de merkantile 
funksjoner. Gjennom blant ytterligere digitalisering og automatisering, og derved redusert behov 
for manuelle merkantile rutiner, forventer vi å kunne hente ut gevinster både i forhold til 
økonomi, men ikke minst i forhold til økt kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Mottakelse av FIKS programmet  
IKT-utviklingen i FIKS danner grunnlaget for ytterligere satsing innenfor kvalitet og 
pasientsikkerhet. FIKS’ oppgave er å planlegge og innføre systemporteføljen i hele Nord-Norge 
gjennom et tett samarbeid med helseforetakene, Helse Nord IKT og leverandørene av de 
respektive systemene.  
 
Det er et uttalt mål at systeminnføringen skal gi helseforetakene gode verktøy som bidrar til mer 
standardiserte og enhetlige pasientforløp, samt brukervennlige arbeidsverktøy for 
medarbeiderne i Helse Nord. Det er også en uttalt målsetning å bidra til å oppnå mer effektiv 
teknisk drift. FIKS skal ivareta både standardisering og felles plattform for kliniske systemer, og 
minst like viktig: muliggjøre effektive pasientforløp. Samtlige systemer skal være ferdig 
implementert innen 2016. 
 
Nedenfor skisseres ”Veikart” for FIKS innføringen. 
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Det mest omfattende prosjektet i FIKS er ”Harmonisering - Optimalisering - Sammenslåing” av 
DIPS EPJ og LAB (HOS-prosjektet); illustrert i figurens øverste ”svømmebane”. Prosjektets mål er 
å sørge for en mer enhetlig bruk av DIPS Elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
laboratorieinformasjons-systemer (LAB), samt slå sammen DIPS databasene innenfor hvert 
helseforetak slik at man får én pasientjournal. For Nordlandssykehusets del innebærer planene å 
flytte våre tre DIPS databaser til datasenter i Tromsø i løpet av høsten 2014, for deretter å slå 
sammen disse tre databasene slik at vi ender opp med èn felles DIPS database for hele 
Nordlandssykehuset HF.  
 
Etter mer enn to år med utvikling, planlegging og forprosjektering er FIKS nå også i gang med de 
første prøvesteinene på reelle piloteringer av ny funksjonalitet og i startfasen på store og 
komplekse implementeringsløp. DIPS Arena er navnet på neste generasjon 
pasientbehandlingssystem. Den nye pasientjournalen utvikles i et tett samarbeid mellom Helse 
Nord og leverandøren, og skal i løpet av de nærmeste årene erstatte dagens DIPS.  
 
UNN er det eneste HFet i Helse Nord som kan pilotere og produksjons sette DIPS Arena. De 
andre HFene vil først kunne ta i bruk DIPS Arena etter at Trinn II i HOS prosjektet er 
gjennomført.  
 
Nordlandssykehuset HF har deltatt med et betydelig antall ressurser i de mange 
arbeidsgruppene som har vært etablert i FIKS programmet (18 arbeidsgrupper i HOS prosjektet, 
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det regionale implementeringsprosjektet for HOS og 8 arbeidsgrupper i utviklingsløpet for DIPS 
Arena).  
 
Foretaket har også brukt betydelige ressurser i arbeidet med å rydde og slå sammen 
hjelpenummer i DIPS (ca. 6 fulltidsekvivalenter over en 5 mnd periode). Dette ryddearbeidet har 
vært en forutsetning for videre faser i HOS prosjektet.  
 
Ettersom FIKS programmet strekker seg over en lang tidsperiode, og hvor mye av 
detaljplanleggingen ikke er gjennomført, er det på nåværende tidspunkt vanskelig å fult ut 
beskrive hvordan NLSH vil fremstå som mottaksorganisasjonen under implementering av alle 
prosjektene som ligger til FIKS.  
 
Det er nærliggende å ta utgangspunkt i HOS- prosjektet og i denne orienteringssak gi en 
beskrivelse av hvordan man ser for seg implementeringen i NLSH. Tanken er at dette kan være 
en mal for hvordan de øvrige FIKS prosjektene implementeres etter hvert som de blir klare for 
implementering i foretaket.  
 
NLSH har etablert et superbrukerkorps bestående av ca.120 personer fra de forskjellige 
klinikkene. Alle relevante profesjoner er representert. Målet er at disse skal bistå aktivt i 
implementeringsarbeidet gjennom opplæring av brukere i egen klinikk. NLSH jobber nå også 
med en overordnet opplærings- og strategiplan. Disse planene gir en beskrivelse av utfordringer 
som ligger til opplæring, samt en mer detaljert plan i forhold til metode for opplæring. Målet er 
at man gjennom god planlegging skal bygge gode strukturer for en organisert og kvalitetsmessig 
god opplæring i Nordlandssykehuset. Slike planer har inntil nå ikke vært utarbeidet på 
foretaksnivå.  
 
I sammenheng med HOS og andre FIKS relaterte prosjekter, ser man for seg følgende modell for 
opplæring. Modellen er utarbeidet i samarbeid med regional opplæringsgruppe i HOS.  

 
Denne modellen forutsetter en aktiv overordnet opplæringsgruppe som støtter og bidrar til 
overlevering av kunnskap nedover i organisasjonen. Målet er at klinikkene selv skal bidra aktivt i 
opplæringsarbeidet og sørge for at klinikkene på en kvalitetsmessig og strukturert måte får 
overført nødvendig opplæring og kunnskap til sluttbruker. Her vil superbrukerne ha en særlig 
viktig rolle.  
 
Skal man lykkes i opplæringsarbeidet er det dessuten svært viktig at man har en sterk 
forankring hos ledere på alle nivå i NLSH. Det erkjennes også at tid, ressurser og økonomi kan 
være til hinder for at man før gjennomført opplæring på en kvalitetsmessig god måte, og at disse 
forhold derfor er å anse som kritiske suksessfaktorer. Det må derfor, i tiden før implementering, 
gjøres en kartlegging/ analyse av hvilke begrensninger som eventuelt ligger i hver klinikk i 
forhold til å realisere de planer som blir lagt. 
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Vedtak: 
 

1. Informasjonen om vedtatte og planlagte IKT effekter av FIKS programmet tas til 
orientering. 
 

2. Styret ber administrerende direktør på et senere tidspunkt å komme tilbake med en 
nærmere konkretisering av planlagte aktiviteter knyttet til mottak av FIKS programmet. 
 

3. Styret ber administrerende direktør å legge frem en bedre oversikt over potensielle 
effekter for foretaket, så snart FIKS programmet har identifiserte konkrete 
gevinstområder med tilhørende teoretisk beregnede effekter. 
 

4. Styret ber om at Helse Nord stiller større krav til HN IKT om gevinstrealiseringer knyttet 
til de investeringsplaner som foreligger, og at dette innarbeides i de økonomiske 
rammeforutsetningene. 
 

Enstemmig vedtatt.
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Vedlegg 5: Utdrag fra UNN HF – Sak 77-2014 
 
Sammendrag 
Helse Nord RHF er inne i en periode med store IKT-investeringer, hvilket påvirker den økonomiske 
situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og de øvrige helseforetakene. Helse 
Nord RHF har i den anledning laget et felles utkast til styresak for helseforetakene i regionen, som 
redegjør for kostnadsutviklingen, basert på Helse Nords oppdaterte investeringsplan frem mot 
2018. 
 
Saken redegjør for de ulike delene av den regionale satsingen, med kostnadsfordeling over 
kommende år, herunder også en beregnet gevinstrealisering. I tillegg presenterer saken UNNs 
forankringsarbeid og innsats i forbindelse med implementering av FIKS-prosjektet og realisering av 
forventede effekter. 
 
Direktøren peker på at UNN vil ha stor nytte av det utviklingsarbeidet som skjer innenfor 
områdene strukturert journal, pasientforløp samt prosess- og beslutningsstøtte, og UNN har av den 
grunn også påtatt seg en nasjonal utviklingsrolle. Innenfor disse områdene vil også de store 
kostnadene ligge.  
 
Gevinstrealisering må skje gjennom endringer av arbeidsprosesser og organisering på grunnplanet 
i organisasjonen parallelt med innføring av de nye systemene. Dette krever opplæring og 
mobilisering av førstelinje- og mellomledere og vurderes å være en av de mest krevende 
utfordringene i prosjektprogrammet. 
 
Direktøren ber styret om å ta saken til orientering. 
 
..//.. 
 
UNNs forberedelser og implementering av FIKS, samt realisering av forventede effekter 
IKT-utviklingen danner grunnlaget for ytterligere satsing innenfor kvalitet og pasientsikkerhet, i 
tillegg til økt sikkerhet for beste praksis innenfor teknisk drift. UNN har identifisert og iverksatt 
følgende aktiviteter og tiltak for å forberede organisasjonen på ny funksjonalitet og ny organisering 
innenfor kliniske IKT-systemer: 
 
 

1. Etablert Styringsgruppe for prosjektprogrammet for kliniske IKT-systemer som ledes av 
viseadministrerende direktør og består av klinikksjefer og senterledere. 

 
2. Etablert Prosjektprogram for kliniske IKT systemer som organiserer implementerings-

prosjekter knyttet til klinisk IKT. Programmet vil ivareta både implementering av HOS-
prosjektet (standardiseringsprosjektet i FIKS) samt innføring av dokumentstyrings-
systemet DIPS Arena som er neste generasjon elektronisk pasientjournal (EPJ). 
Programmet er organisert ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) v/ 
eHelse- og IKT-avdelingen. 

 
3. Gevinstrealisering har betydelig fokus i programmet 

 
4. Etablert to pasientforløpsprosjekt som case for utvikling og innføring av DIPS Arena i 

UNN. Prosjektene er organisert i Prosjektprogrammet for kliniske IKT-systemer. 
 

5. Etablert mottak av regionale prosedyrer levert fra HOS-prosjektet i UNN med et 
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koordinerende ansvar i eHelse- og IKT-avdelingen ved NST. 
 

6. (Re)etablert superbrukerkorps for kliniske IKT-systemer for å gjøre klinikkene i stand til 
å drive opplæring samt bidra i utviklings- og innføringsprosjekter for å motta ny 
funksjonalitet i systemene. 

 
7. Etablerer opplæringsstruktur for superbrukere i klinikkene i tråd med anbefalinger fra 

HOS prosjektet for å imøtekomme behovet for kompetanseheving. 
 

8. UNN har fått i oppdrag fra Helse Nord RHF å etablere funksjonelt forvaltningssenter for 
Radiologi og EPJ. Bestilling fra Helse Nord RHF er mottatt medio august og arbeidet 
startet opp umiddelbart. 

 
9. UNN bidrar for øvrig med mye ressurser og kompetanse inn i de ulike prosjektene i FIKS 

som vil bidra i forvaltningen av IKT-systemene etter at FIKS-programmet er avsluttet. 
 

10. UNN gjennomførte prosjekt Felles EPJ i UNN i 2009 og har delvis hentet ut effekter 
beskrevet av HOS-prosjektet. Resterende effekter hentes ut etter at alle foretak i Helse 
Nord er samlet i èn base og forvaltes felles for alle foretak. UNN tester og piloterer neste 
generasjon av EPJ og vil i løpet av høsten 2014 og våren 2015 gjennomføre 
prosesskartlegging av pasientforløp som skal benyttes som case i utviklingen og 
innføringen av DIPS Arena. Prosesskartleggingen vil kunne bidra til å synliggjøre 
forventende effekter av ny EPJ. 

 
11. Videre arbeid med organisering og gjennomføring av gevinstansvarlig vil bli fulgt opp av 

Styringsgruppen for prosjektprogrammet for kliniske IKT systemer. 
 
Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tar informasjonen om vedtatte og 
planlagte IKT-investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-
prosjektet til orientering. 
 

2. Styret ber adm.dir. om å bli holdt orientert om arbeid med FIKS-programmet, og ber spesielt 
om at planlegging av tiltak rettet mot gevinstrealisering blir nærmere beskrevet. 

 
3. Styret ser at utgiftene til IKT gir UNN en stor økonomisk utfordring, og ber derfor om at 

Helse Nord RHF avklarer om det er deler av investeringene som kan utsettes eller endres sik 
at utgiftene går ned. Det bes også om at Helse Nord RHF drøfter med de andre RHFene om 
det kan oppnås synergi, kostnadsreduksjoner eller medbetaling ved samarbeid om disse 
oppgavene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Vedlegg 6: Utdrag fra Helgelandssykehuset HF - Sak 82-2014 
 
Vi har basert vår analyse av de økonomiske konsekvensene på det tallmaterialet som Helse Nord 
RHF og Helse Nord IKT har oversendt oss – jfr. vedlegg.  
 
..//.. 
 
Kostnadsøkningen på IKT-området er betydelig og øker med ca. 19 % fra 2014 til 2015, og med 
ytterligere 31 % fra 2015 til 2016. Vi ser ingen andre områder i foretaket med lignende 
kostnadsvekst.  
 
Oppdateringer av inntektsmodellen i Helse Nord har i utgangspunktet gitt Helgelandssykehuset 
bedre rammevilkår og økt handlefrihet, men økte IKT-kostnader medfører at handlefriheten 
reduseres.  
 
Innfasingen av nye midler skulle først og fremst benyttes til å opprettholde og forbedre 
kvaliteten på dagens pasienttilbud, eventuelt videreutvikle nye pasienttilbud og hente hjem 
gjestepasienter og øke vedlikeholdet. Foretaket må finansiere de økte kostnadene ved bruk av de 
nye midlene eller redusere rammene til resultatområdene, noe som i ytterste konsekvens kan ha 
betydning for pasienttilbudet.  
 
Foretaket er avhengig av stram økonomistyring på de enkelte resultatområdene for at dette ikke 
skal bli nødvendig, slik at vi er i stand til å håndtere de økte kostnadene innenfor økt 
basisramme.  
Det er ikke beløpsfestet og dermed ikke medtatt noen kronebeløp i forhold til gevinstrealisering 
og effektivisering av IKT-investeringene, men det forventes at investeringene i tillegg til 
kvalitetsheving også skal gi en økonomisk gevinst.  
 
Det presiseres at disse kostnadsestimatene er usikre, og eventuelle endringer i kostnadsbildet vil 
kunne gi utslag innenfor de enkelte årene både positivt og negativt i forhold til styringsmålet.  
 
Mottaksapparat for FIKS i Helgelandssykehuset  
Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) er et regionalt program som har ansvar for 
implementering av seks anskaffelser av kliniske systemer i Helse Nord og baserer seg på 
omfattende deltakelse fra de lokale helseforetakene. Helgelandssykehuset har etablert en felles 
styringsgruppe for disse prosjektene.  
 

• Elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon (EPJ/PAS) - leverandør: DIPS  
• Laboratorieinformasjonssystemer (LAB) - leverandør: DIPS  
• Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL) - leverandør: DIPS  
• Røntgeninformasjon (RIS) - leverandør: Sectra  
• Arkiverings- og visningssystem for diagnostiske bilder (PACS) - leverandør: Sectra  
• Patologi - leverandør: Tieto  

 
Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing (HOS) er det mest omfattende prosjektet i 
FIKS-programmet og har 4 års varighet fra 2012. Prosjektet skal sørge for en mer enhetlig bruk 
av elektronisk pasientjournal og laboratoriesystemer, samt å slå sammen databasene innenfor 
hvert helseforetak, slik at man oppnår en felles elektronisk pasientjournal.  
 
Helgelandssykehuset har i denne sammenhengen bygget opp et mottaksapparat i form av 
prosjektleder i full stilling, ca. 40 superbrukere og tre EPJ-konsulenter fordelt på 
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sykehusenhetene. Det er inngått skriftlige avtaler med superbrukerne, som besitter 
spisskompetanse i de deler av systemet de benytter daglig. Det forventes at ordningen (EPJ-
konsulentene og superbrukerne) vedvarer utover prosjektperioden (2012-2016) for å ivareta 
den lokale forvaltningen av etablerte regionale rutiner.  
 
Radiologiprosjektet omfatter systemområdene RIS og PACS og skal, som HOS, sørge for en 
enhetlig løsning i regionen. Helgelandssykehuset er første foretak og skal være ferdig 
implementert i løpet av første kvartal 2015. Prosjektlederansvaret ligger hos leverandøren 
Sectra, men foretaket har likevel etablert et apparat med prosjektkoordinator og superbrukere.  
 
Effekter/gevinster  
De forventete effektene/gevinstene av FIKS-prosjektet er:  
 

• Bedre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i pasientbehandlingen  
• God informasjonssikkerhet  
• Effektive og standardiserte administrative prosesser  
• God og tilgjengelig styringsinformasjon  
• Bedret samhandling  
• God og forutsigbar teknisk drift og forvaltning  
 

En tydeliggjøring av disse effektene ble gjort av Helse Nord RHF i styresak 127-2013 Helse Nord 
RHFs styring og kontroll med FIKS-prosjektet, og en tabell fra denne styresaken er gjengitt i 
oversendelsen fra Helse Nord 19.06.2014 (vedlagt).  
 
Flere av gevinstmålene inngår i kvalitetsindikatorer og kvalitetsmål som følges opp løpende hver 
måned i helseforetaket, slik som epikrisetid, EPJ-indikatorer, ventetider/fristbrudd, 
avvikshåndtering. Flere gevinstmål følges også opp gjennom oppfølging av punktene i 
Oppdragsdokumentet, slik som målene knyttet til pasientforløp og samhandling. Punktene i 
Oppdragsdokumentet følges jevnlig opp i foretaksledelsen og i linjeledelsen ved 
sykehusenhetene og prehospitale tjenester.  
 
Det er etablert egen styringsgruppe for FIKS i helseforetaket, som følger opp HOS-prosjektet og 
radiologiprosjektet med månedlige møter, samtidig som prosjektleder for HOS i helseforetaket 
gir statusrapportering til HF-ledergruppen ca. 1 gang pr mnd.  
 
Som det er redegjort for over, består mottaksapparatet av prosjektleder, 3 EPJ-konsulenter og ca 
40 superbrukere, og alle disse er engasjert i oppfølging og opplæring ift. innføring og opplæring i 
prosedyrer som allerede er innført og som blir innført i FIKS/HOS. Det er også stilt egne 
kvalitetsmidler til disposisjon for opplæring og implementering av regionale prosedyrer.  
 
Alt i alt anses oppfølgingen av gevinstmålene i FIKS for tilfredsstillende, men ressursbruken i 
form av personell er svært krevende og spesielt gjelder dette klinisk personell. Som tidligere 
angitt i saken forventes det at det i tillegg til kvalitetsheving også blir en økonomisk gevinst, 
siden IKT-systemer som i større grad støtter opp under pasientbehandlingen vil gjøre effektiv og 
riktig ressursbruk lettere i diagnostikk og behandling. Denne økonomiske gevinsten er 
imidlertid foreløpig vanskelig kvantifiserbar. 
 
Vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
26. november 2014 - saksdokumenter

side 73



Vedlegg 7: Utdrag fra Finnmarkssykehuset HF – Sak 74-2012 
 
1. Oppsummering og anbefaling  
Formål med denne sak er å vise en oversikt over kostnadsutviklingen innenfor IKT.  Det 
forventes en betydelig økning i IKT kostnadene framover. Spesielt i forbindelse med innføring av 
nye kliniske systemer. Det er et stort potensial i effektivisering av våre tjenester og 
pasientbehandlingen ved innføring av disse systemene og foretakene oppfordres til å etablere 
egne gevinstrealiseringsprosjekter relatert til disse.  
 
Det anbefales at styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om vedtatte og planlagte 
IKT-investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet til 
orientering.  
 
Det anbefales videre at styret ber Administrerende direktør om å presentere en konkretisering 
av planlagte aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet 
mot å realisere forventede effekter på neste styremøte. 
 
..//.. 
 
3.4 Mottakelse av FIKS-prosjektet og realisering av forventede effekter  
IKT-utviklingen danner grunnlaget for ytterligere satsing innenfor kvalitet og pasientsikkerhet. I 
tillegg økt sikkerhet for beste praksis innenfor teknisk drift.  Finnmarkssykehuset HF har 
identifisert følgende aktiviteter for å forberede organisasjonen på ny funksjonalitet og ny 
organisering innenfor kliniske systemer:  
 
• Effektivisering. FIKS vil gi bedre systemer for tilgangskrontroll. Dette bør redusere 

arbeidstiden til etterkontroll, overvåking og merarbeid ved rapportkjøringer.  
• Færre fristbruk. Systemet skal gjøre det mulig å samarbeide på tvers av foretaket, slik at vi kan 

avvikle ventelister bedre og dermed unngå fristbrudd.  
• Pasientsikkerhet. Systemene er bedre, blir lettere å drive trygg og sikker pasientbehandling.  
• Rasjonell drift. Eliminere for at informasjon må registreres på flere steder, slik det er i dag.  
• Like datasystemer i foretakene. Flere oppgaver sentraliseres, f.eks. endring av maler, skjema, 

etc.  
• Bedre rapportering: Lettere tilgang på rapporter og mulighet for å sammenligne mellom 

foretak.  
 
4. Risikovurdering  
Usikkerheten rundt effekten av de langsiktige IKT – kostnadene utgjør en betydelig risikofaktor i 
den økonomiske bærekraftanalysen til foretaket. Foretaket har ikke en bærekraftig økonomi på 
lang sikt p.t og skal jobbe med tiltak for resultatforbedring for å bli bærekraft høsten 2014.  
 
Hvis estimatene på langsiktige IKT svinger mye vil det bli usikkerhet rundt hvor store 
resultatforbedring foretaket trenger i forhold til å møte resultatkravene fra Helse Nord. En 
annen usikkerhet som påvirker den økonomiske bærekraften er hvor store 
kostnadsreduserende effekt investeringene har på sikt. 
 
Vedtak  
 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om vedtatte og planlagte IKT-
investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet til 
orientering.  
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2. Styret ber Administrerende direktør om å presentere en konkretisering av planlagte 

aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å 
realisere forventede effekter på neste styremøte.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Langeland, 75 51 29 00  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i  

    Helse Nord 2015-2018 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 5-2013 Oppdragsdokumentet 2013 i 
styremøte, den 6. februar 2013. I forbindelse med behandlingen av denne saken, ba 
styret om en orientering om lederutdanningsprogrammer i Helse Nord. 
 
HR-miljøene i foretaksgruppen har samarbeidet om en felles strategi for leder- og 
ledelsesutvikling. Strategien er utarbeidet som en oppfølging og konkretisering av:  
• Sluttrapport etter arbeidet med Nasjonal Plattform for ledelse 
• Styresak 42-2013 Ti nye grep for bedre sykehus – statsrådens styringsbudskap, politiske 

mål og forventninger til sykehusene, status i Helse Nord (styremøte 29. april 2013) 
• Styresak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal ledelsesutvikling (styremøte 29. 

april 2013) 
• Styresak 66-2013/4 Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, oversikt (styremøte 22. 

mai 2013) 
 
Etter at den nasjonale rapporten ble presentert, inviterte vi til et møte med 
helseforetakene om ledelsesutvikling for å konkretisere hvilke behov lederne og 
helseforetakene har. Etter dette har saken vært tema i HR-sjefsmøtene. Resultatet er at 
vi i fellesskap har kommet frem til konkrete satsingsområder som helseforetakene skal 
arbeide videre med.  
 
Strategien har vært diskutert i direktørmøter, den 4. september 2014 og 15. oktober 
2014. 
 
Sammendrag av strategien 
Helse Nord skal ha et livsløpsperspektiv på ledelse. Et overordnet utviklingsprogram vil 
bidra til at vi lykkes å utvikle dyktige og trygge ledere som er med på å utvikle rollen 
som leder gjennom hele karrieren, se figur 1 under. 
 
Vår hovedmodell for lederstøtte bygger på følgende tre hovedfaser knyttet til ledernes 
rolleutøvelse: 
- Hvordan faser vi ledere inn i deres ulike roller (grønt)? 
- Hvordan jobber vi med lederne underveis i lederrollen/deres rolleutøvelse (blått)? 
- Hvordan faser vi ledere ut av lederrollen (karriereskifter) (lilla)? 
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Figur 1: Livsløpsperspektiv på ledelse 

 
Førstelinjeledelse og spesielt det å lede for første gang er identifisert som 
satsingsområde. Overgangen fra medarbeider til leder er krevende. Plan for utvikling av 
og støtte til disse slik at de utvikler en identitet til lederrollen, skal utarbeides. Støtte og 
inspirasjon skal gis blant annet ved hjelp av mentor, gode ledergrupper og nettverk og 
lokale/regionale samlinger for førstelinjeledere. 
 
Å være ny som leder enten det er for første gang eller i en ny lederrolle, er noe som alle 
ledere opplever.  
 
God innfasing er av avgjørende betydning for at den nye lederen skal kunne legge et 
godt fundament for videre arbeid sammen med sine medarbeidere. Praktisk 
tilrettelegging og støtte i en tidlig fase vil derfor kunne bidra til at en kommer inn i 
stillingen og sikrer produktivitet raskere. En god innfasing og oppfølging er også 
vesentlig for at den nye lederen skal ønske å bli værende i lederrollen. Overordnet leder 
har derfor et særskilt ansvar for å sørge for et vellykket lederskifte. 
 
Lederkravene som er utviklet nasjonalt, forstås ulikt. Lederkravene skal gis et felles 
innhold for alle ledere i Helse Nord. Lederkravene er en viktig del av vår 
organisasjonskultur, og danner rammene som våre ledere skal handle innenfor. De gir 
retning, trygghet og forutsigbarhet. 
 
I samarbeid med helseforetakene er det laget en oversikt over det vi mener kan være 
hensiktsmessige tiltak innen ledelsesutviklingen. Denne følger av figur 2 under: 
 
  

Utvikling av 
lederkandidater 

Utvelgelse og 
innfasing 

Utvikling av 
ledere og 

ledergrupper 
Motivere og 

beholde Utfasing 
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Figur 2: Skisse for helhetlig regional lederutviklingsprogram 

 
Kostnader 
Budsjett fremgår av vedlegg 2. Kompetansehevingen har en beregnet på kostnad på 7,7 
mill kroner i perioden 2015-2018. De adm. direktørene har signalisert at de lokale 
aktivitetene skal gjennomføres med egne ressurser.  Helse Nord RHF foreslår at styret 
bevilger 1,5 mill kroner av styrets disp. for 2015 for den regionale delen av 
programmet. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om arbeidet 
med en felles strategi for leder- og ledelsesutvikling i foretaksgruppen i 
samarbeidsmøte 9. september 2014, jf. sak 109-2014. 
 
Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 11. november 2013 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til det fremlagte utkastet til Strategi for leder- og 

ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018. 
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2. Partene støtter adm. direktørs satsning på ledere, og da særskilt førstelinjeledere, i 
foretaksgruppen.  

 
3. Partene forutsetter at den videre utviklingen og gjennomføringen av tiltakene i 

strategien skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.  
 
4. Partene forutsetter videre at strategien og tiltakene legges inn i oppdragsdokument 

2015 og årene fremover for å sikre gjennomføringen av strategien i helseforetakene. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Organisasjonsutvikling og ledelse er av overordnet strategisk betydning. Det er derfor 
gledelig at vi sammen med helseforetakene er kommet frem til et felles rammeverk for 
medarbeiderutvikling. 
 
Helseforetakene mener det er viktig å samarbeide både lokalt, regionalt og nasjonalt. I 
strategidokumentet er det forsøkt tydeliggjort hva som er helseforetakenes oppgaver, 
og hvilket ansvar som ligger i Helse Nord RHF. 
 
Tiltakene som helseforetakene nå er enige om, krever tilførsel av kompetanse og 
kompetanseheving blant Helse Nords over 1000 ledere. Adm. direktør anbefaler at 
styret i Helse Nord RHF vedtar den fremlagte strategien for leder- og ledelsesutvikling. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 

2015-2018 som et styrende dokument for organisasjonsutviklingen i 
foretaksgruppen. 

 
2. Styret bevilger 1,5 mill kroner fra styrets disposisjon til gjennomføring av de 

regionale aktivitetene i 2015. 
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018, utkast 
 Budsjettforslag – unntatt offentlighet, jf. Off. loven § 14 
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1. Grunnlag 
 Denne strategien er utarbeidet som en oppfølging og konkretisering av Sluttrapport 

etter arbeidet med Nasjonal Plattform for ledelse, Styresak 42-2013 Ti nye grep for 
bedre sykehus – statsrådens styringsbudskap, politiske mål og forventninger til 
sykehusene, status i Helse Nord, Styresak 46-2013 Oppgaver og organisering av 
Nasjonal ledelsesutvikling, Styresak 66-2013 Lederutdanningsprogrammer i Helse 
Nord, oversikt. 

Spesialisthelsetjenesteloven omtaler i §3-9 om ledelse i sykehus: 
”Sykehus skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på alle nivåer. 
Departementet kan i forskrift kreve at lederen skal ha bestemte kvalifikasjoner. 
Dersom kravet til forsvarlighet gjør det nødvendig, skal det pekes ut medisinskfaglige 
rådgivere.” 

I nasjonal helseplan 2011-2015 fremheves følgende: 
”Det stilles store krav til ledelse og organisering for å sikre god kvalitet i tjenestene og 
effektiv bruk av personellressursene. God personalledelse og god faglig ledelse har 
betydning for trivsel og sykefravær og for at medarbeiderne skal ønske å bli i jobben. 
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er langsiktig arbeid som krever tid og prioritering.” 

For å oppnå disse målsettingene må vi til enhver tid ha kompetente ledere som gis 
forutsetninger for å lede engasjerte og kompetente medarbeidere. Basert på dette er 
det viktig at Helse Nord utvikler en helhetlig og enhetlig tenkning for lederstøtte med 
hovedfokus på praksisnær leder- og ledelsesutvikling. 

Begrepene lederutvikling og ledelsesutvikling 
Med lederutvikling mener vi tiltak som skal styrke den enkelte leders personlige og 
faglige utvikling. Dette dreier seg om kurs, programmer, coaching/veiledning, tilgang 
til ulike lederverktøy, tydelige rammer/krav og tilrettelegging/støtte. Kjernen i 
lederutviklingen er å tilføre ledere relevant og anvendbar lederkompetanse. 
Lederkompetanse handler om både kunnskap, ferdigheter, holdninger, evner, 
erfaringer og motivasjon. 

 
Med ledelsesutvikling mener vi her hvordan vi utvikler ledelse i Helse Nord samlet og i 
det enkelte helseforetak. Hvordan vi får ledere og medarbeidere til å virke sammen 
og utvikler fellesskapet, gjensidighet og muligheter for påvirkning for organisasjonens 
beste. Dette handler primært om hvordan vi utvikler en felles ledelseskultur med 
vekt på lederutvelgelse, innfasing, utvikling av ledergrupper og etablering av felles 
lederarenaer.  

2 
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Formål 
Helse Nords formål er å yte gode helsetjenester til befolkningen i regionen. 
Oppgaven er kompleks og alle medarbeidere i hele organisasjonen har et ansvar hver 
for seg og i fellesskap å nå dette målet. Alt henger sammen og dette krever god 
ledelse. 

Ledelse i Helse Nord skal bygge videre på de 6 nasjonale kravene til ledere i 
helseforetak. 

1. Ansvarlig - All virksomhet må ha sitt utgangspunkt i den totale virksomhetens 
verdier, mål og ressursgrunnlag.  

2. Handlekraftig - En leder må vise mot og evne til å prioritere og gjennomføre 
nødvendige prosesser i samarbeid med sine medarbeidere 

3. Endringsvillig - En leder må kunne møte utfordringer og utvikling gjennom 
kontinuerlige endringsprosesser og kompetanseheving hos medarbeiderne 

4. Kommuniserende - En leder må kunne formidle budskap og profil tydelig mht 
verdier og mål, opptre med legitimitet og vinne tillit hos alle medarbeidere.  

5. Inspirerende - En leder må kunne opptre med ærlighet, humør og toleranse og 
samtidig stille krav til medarbeiderne om å oppnå resultater 

6. Helhetstenkende - En leder må kunne se sin virksomhet som en del av et større 
hele, dvs. profesjonsuavhengig og uavhengig av den enheten man er satt til å 
lede.  

De 6 lederkravene har forskjellig karakter og dekker ulike sider ved lederskapet.  
I rapporten til Nasjonal plattform for ledelse anbefales det at: 
Lederkravene i en utarbeidet kortversjon må gjøres kjent for alle ledere og 
medarbeidere i spesialisthelsetjenesten. Foretakene må utforme lokaltilpassede 
opplegg for å innarbeide plattformens innhold i videre arbeid med rekruttering, 
utvikling, oppfølging og evaluering av ledere.   
Helse Nord legger vekt på at ledelse utøves i lederteam. Gode lederteam i Helse Nord 
har lederkompetanse som er kunnskapsbasert og i henhold til lederkravene. 
Dette kan følges opp i foretakets lederhåndbok og den enkelte lederavtale. 
 

Kartlegging 
I sluttrapporten til Nasjonal plattform for ledelse anbefales det konkrete og 
prioriterte satsingsområder for å styrke ledelse i helseforetakene. 
Dette kan synliggjøres gjennom modellen under som viser at det må være en klar 
sammenheng mellom de krav vi stiller til lederne og den støtte lederne tilbys. 
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Lederkravene og lederprinsippene skal beskrives og konkretiseres i de enkeltes 
lederavtaler. 

Lederavtalene bør inneholde en nærmere beskrivelse av lederrollen, krav, mål og 
forventninger. Det er dette som skal danne grunnlaget for hvordan den enkelte leder 
følges opp og videreutvikler seg. 

 

De anbefalte satsingsområdene er: 

1. Nasjonalt rammeverk for lederkravene 
2. Bruk av lederkravene 
3. Lederkravene i profesjonsutdanninger 
4. Livsløpsperspektiv på ledelse 
5. Førstelinjeledelse 

Helse Nord gjorde som oppfølging til arbeidet med nasjonal plattform for ledelse, et 
omfattende arbeid for å kartlegge status og utfordringer i egen region. Arbeidet pågikk i 
2011 til 2013. Alle foretak var delaktig gjennom arbeidsmøter ved hvert foretak og ett større 
oppsummerende arbeidsseminar om lederplattformen i september 2012. 

Våren 2013 gjennomførte Helse Nord en kartlegging av hvilke tiltak som fantes og i hvilken 
grad disse var i bruk i de ulike foretakene. Resultatet av denne kartleggingen ble presentert i 
styresak 66-2013/4 Lederutviklingsprogrammer i Helse Nord.  
 
Det er viktig for Helse Nord å ha mest mulig kunnskap om lederes hverdag i foretakene. Slik 
kan vi bidra til å gi lederne forutsetninger og rammevilkår for å kunne lykkes som leder. 
Helse Nord har inngått et samarbeid med UIT om forskning på førstelinjeledelse i sykehus. 
Forskningen vil foregå ved alle foretakene i Helse Nord. Helse Nord vil få tilgang til rådata og 
bearbeidet materiale. 
Dette vil gi nyttig kunnskap som grunnlag for å arbeide med leder- og ledelsesutviklingen for 
hele Helse Nord. 
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2. Utfordringer  
Konklusjonen i kartleggingsarbeidet er at utviklingsarbeidet drives med ulik styrke og delvis 
ulikt innhold i helseforetakene. Helse Nord har ingen overordnet, helhetlig og planmessig 
struktur for utvelgelse, innfasing, utvikling og utfasing av ledere i foretaksgruppen. 
En overordnet strategi vil gi foretakene et godt utgangspunkt til å ha bedre oversikt over 
hvilke ledere som er på vei ut, hvem som kan være på vei inn, kartlegging og utvikling av 
lederkandidater, rekruttering, opplæring, støtte og oppfølging, etterfølgerplanlegging, samt 
tydelige krav og mål. 

Helseforetakene har utviklet ulike tiltak, hvor gjennomføringen og bruk av ressurser knyttet 
til utvikling og gjennomføring varierer. Lokale forhold vil naturlig medføre noe ulik 
tilnærming til dette arbeidet, men det er mye å hente på å samarbeide regionalt. Dette har 
alle foretakene også uttrykt som et sterkt ønske og klart behov. 

3. Mål 
Fundamentet for Helse Nords overordnede strategi er ønsket om kontinuerlig forbedring og 
en positiv utvikling til beste for pasienter, pårørende og ansatte. Dette er også førende for 
strategien for leder- og ledelsesutviklingen. 
 

Visjonen vår er: 
Helse i nord, der vi bor 

Verdiene våre er: 
Kvalitet i prosess og resultat 
Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 
Respekt i møte med pasienten 

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord har disse hovedmålsettingene: 

1. Å utvikle godt lederskap og kultur for god ledelse tar tid – strategien skal 
derfor sikre en helhetlig, systematisk og langsiktig tilnærming til 
utvikling av ledelse og ledere i Helse Nord  

2. Å synliggjøre Helse Nords sentrale utfordringer innenfor leder- og 
ledelsesutvikling. 

3. Å sørge for at lederkravene er tydelige og omforent i organisasjonen 
4. Å bidra til å utvikle Helse Nord til å være en organisasjon hvor det er 

utviklende og attraktivt å være leder. 
5. Å sørge for at Helse Nords ledere, og da i særdeleshet førstelinjeledere, 

skal gis de beste forutsetninger for å lykkes og utvikles i sine lederroller. 
6. Å sørge for at valgte utviklingstiltak støtter opp om og muliggjør Helse 

Nords visjon, verdigrunnlag og strategiske satsningsområder.  
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4. Premisser 
Hovedtyngden av tiltak må særlig rettes inn mot operative ledere i første linje som utgjør det 
store volumet av ledere i Helse Nord. Det er denne rollen som er mest krevende og som flest 
innehar. Jo tidligere vi gir våre ledere relevant og anvendbar lederkompetanse jo bedre 
forutsetninger har de for å kunne lykkes tidlig i lederkarrieren. På sikt vil dette kunne gi 
mange gode ledere til de andre lederrollene i foretakene.  
Strategien og implementeringen av den skal bidra til at ledelse fungerer som et effektivt 
virkemiddel i foretakene, og at foretakene utvikles i tråd med overordnede verdier, 
strategier og mål. 

5. Valg av modell 
Leder- og ledelsesutvikling er en kontinuerlig og sammenhengende prosess. Personer med 
potensiale for/ ønske om å være leder må kartlegges og dyrkes frem. En god 
rekrutteringsprosess er av stor betydning for å få riktig person inn i riktig rolle, enten det er 
interne eller eksterne kandidater. Etter en profesjonell utvelgelsesprosess, må de 
nyrekrutterte lederne forberedes og fases inn i sine nye roller. Videre er det viktig at vi driver 
systematisk utviklingsarbeid for å motivere og beholde lederne i sine stillinger. En del av 
utviklingsløpet for ledere er også endring i rolle, enten i form av nye lederposisjoner eller 
overgang til andre stillinger. Slike bevegelser inn og ut av lederroller må skje som forberedte 
lederskifter og god etterfølgerplanlegging. 

I Nasjonal plattform for ledelse ble det veldig tydelig at særlig lederutviklingstiltak må rettes 
mot dem som står overfor ledelse for første gang. Det er ved overgang fra å være 
medarbeider til å bli leder at fundamentet for ledelse legges. Det er i de første årene som 
leder at den grunnleggende karakter og identitet som leder fastsettes. 
I Helse Nord må derfor satsing på førstegangsledelse prioriteres gjennom målrettet 
utdanning, opplæring, innfasing og oppfølging av alle sine førstegangsledere. 

 

Vår hovedmodell for lederstøtte bygger på følgende tre hovedfaser knyttet til lederes 
rolleutøvelse: 

- Hvordan faser vi ledere inn i deres ulike roller  

- Hvordan jobber vi med lederne underveis i lederrollen/deres rolleutøvelse 

- Hvordan faser vi ledere ut av lederrollen (karriereskifter) 
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Ved å følge ledere inn i, underveis i og ut av de ulike lederrollene og –nivåene, må målet 
være å kunne støtte lederne i deres ulike og ulike situasjoner og kontekster, samtidig som vi 
har oversikt over hvilke ledelsesressurser vi rår over og hvordan vi kan og bør bruke dem i et 
karriereperspektiv. 

 

Modell: prinsippskisse for karriereutvikling og lederstøtte. 

Primærfokuset for Helse Nord sin leder- og ledelsesesutviklingsstrategi er å sy i sammen og 
håndtere arbeidet med å støtte alle ledere uansett nivå både på vei inn i, underveis i og ut av 
alle typer lederroller på alle nivåer. Dette krever en kontinuerlig oppmerksomhet knyttet til 
særlig når lederskifteprosessene starter eller når nyopprettede lederstillinger skal besettes. 
Starten i og overgangene mellom ulike lederroller og – nivåer er kritiske faser som må vies 
stor oppmerksomhet. 

For at Helse Nord skal kunne jobbe systematisk i disse tre hovedfasene, har vi utviklet en 
tiltaksmodell med noen hovedsatsningsområder. 
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De to første (markert med grønt) er ment å dekke fasene inn i lederrollen. De neste to 
(markert blått) handler om tiden etter at man har fått fotfeste som leder, mens siste fase 
(markert lilla) handler om tiltak ved utfasing av nåværende lederrolle. Som dekker både 
frivillig, ufrivillig og naturlig avgang. 
 
I det etterfølgende beskrives de viktigste tiltaksområdene med tilhørende satsningsområder. 
 

6. Tiltaksområder 
• Utvikling av lederkandidater 
• Utvelgelse og innfasing  
• Utvikling av ledere og ledergrupper 
• Motivere og beholde  
• Utfasing  

 

Tiltaksområde 1: Utvikling av lederkandidater 
Systematisk identifisering av egne medarbeidere og ledere som har lyst til og 
potensiale for å bli ledere. Videre å utvikle gode tiltak for å stimulere og utvikle 
kandidatene til de ulike lederrollene som skal besettes, samt gi dem innføring og 
trening i grunnleggende lederkompetanseområder. 
 
Forslag til tiltak: 

• Base med potensielle lederkandidater  
o Registreres i portalen ifm utviklingssamtale eller etter kurs 
o Kandidatlister til ulike avdelinger og nivåer 

• Tilby ”leder på vei”-kurs  
o Kurset tjener som avklaring av om man vil bli leder.  

 Ja. Inngår i nettverk og base. Tilbys videre trening og utvikling. 
 Nei. Har fått god innsikt i sin leders hverdag og større forståelse 

av sin avdelings oppgaver. Godt medarbeiderskap. 
• Utvikle og forberede potensielle ledere til kommende roller 
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o Forberede medarbeidere på kommende lederoppgaver som de står på 
liste til. Her vil kjernen bli å gi dem basis lederkompetanse via 
intensive kurs og/eller programmer. 

o Introduksjonskurs/program med vekt på førstegangsledelse, 
identitetsskifte, lederskifter, selvforståelse og egen lederplattform 

• Beskrive nøkkelroller (rollebeskrivelse) og utarbeide seleksjonskriterier. 
o Utarbeide rollebeskrivelser for lederstillingene. Disse utarbeides 

konkret i lys av lederkrav og avdelingens oppgaver  
  

Tiltaksområde 2: Utvelgelse og innfasing  
Et lederskifte berører mange aktører og interessenter. Både avtroppende, 
påtroppende og eventuelt konstituert leder, samt medarbeidere, lederkolleger, 
nærmeste leder og store deler av organisasjonen vil bli berørt. Det er således mange 
som har forventninger til et bytte av og imellom ledere. Avdelingen eller enheten har 
sin kultur og sin måte å løse oppgavene på. Ved bytte av ledere vil alt dette kunne 
påvirkes. 
Ledere som skal inn i sin nye lederrolle skal settes i stand til å mestre den nye rollen. 
Dette gjøres ved å gjennomføre en grundig utvelgelsesprosess som følges opp av en 
strukturert og systematisk forberedelses- og innfasingsprosess. God innfasing er av 
avgjørende betydning for at den nye lederen skal kunne legge et godt fundament for 
videre arbeid sammen med sine medarbeidere. Praktisk tilrettelegging og støtte i en 
tidlig fase vil derfor kunne bidra til at en kommer inn i stillingen og sikrer 
produktivitet raskere. En god innfasing og oppfølging er også vesentlig for at den nye 
lederen skal ønske å bli værende i lederrollen. Overordnet leder har derfor et særskilt 
ansvar for å sørge for et vellykket lederskifte. 

Forslag til tiltak 

• Profesjonell rekrutteringsstøtte: For noen roller ved foretaket vil det være 
aktuelt å benytte profesjonell støtte og bistand ifra selekterte firmaer 

• Lederskifteprogram: Et hvert lederskifte må organiseres som en egen 
utviklingsprosess. Avtroppende leder må fases ut, ny leder må velges, 
eventuelt konstituert må innsettes, ny leder må følges opp i før-
oppstartsperioden og det må legges en plan for hele prøveperioden med 
fokus på de første 90 dagene. Det må lages lederkontrakter for de nye lederne 
og disse må også få mest mulig kunnskap overført ifra avtroppende leder. 
Disse lederkontraktene skisserer og regulerer prøveperioden og hva som 
forventes av den nye lederen.  
Etter prøveperioden erstattes lederkontraktene av lederavtaler. Ansvarlig for 
å organisere alt dette er overordnet leder. Denne må gjøres i stand til å ta 
dette viktige hovedansvaret for den svært virksomhetskritiske ledelsesprosess 
et lederskifte tross alt er. 
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• Kursing: opplæring og trening i hvordan gjennomføre et lederskifte fra a til å. 
Gjennomføres både for de nye lederne og for de som vil bli deres nærmeste 
overordnede. Må være obligatorisk for alle. 

• Lederopplæring: Retter seg mot de interne systemene, rutinene og 
prosedyrene som den nye lederen skal bruke i sin nye rolle. Bør bygges opp 
omkring moduler på intranett (ledernett) og egenutviklede e-læringspakker.  

• Elektronisk lederhåndbok som blant annet gir tilgang til nettbasert veiledning 
• Fadder-/ Mentorordning: Etablere interne ”fadder-/ mentorordninger” etter 

mester-svenn prinsipp som letter overgangen til ny rolle, og som bidrar til 
støtte i etableringsfasen i ny lederrolle. 

• Samtale- og refleksjonsgrupper for nye ledere: dette er et tiltak som skal føre 
nye ledere sammen. Der de i en kritisk viktig oppstarts- og etableringsperiode 
kan møte andre nye ledere i foretaket/regionen, dele erfaringer og få råd og 
tips ifra ulike ressurspersoner. 

• Intern «los» 
Erfaren medarbeider med ekstra teoretisk og praktisk kompetanse på 
lederskifter. Dette tilbudet er primært for mellom og toppledere. Dette bør 
vurderes og utdannes til all den tid lederskifter er en virksomhetskritisk 
ledelsesprosess. 

 
Tiltaksområde 3: Utvikling av ledere og ledergrupper 
Å bli en god leder tar tid. Det handler om å tilegne seg relevant og anvendbar 
lederkompetanse tidligst mulig og om aktivt benytte seg selv som et verktøy i 
lederjobben. Ledelse skal være kompetansedrevet, der læring og utvikling må skje 
gjennom både kompetanseheving og kontinuerlig refleksjon over egen lederpraksis. 
Det å kombinere konkret rolleforståelse med egen selvforståelse er utgangspunktet 
for bevisst rolleutøvelse. 

”Ledelse handler i manges øyne primært om å få mennesker til å oppnå resultater. 
Sammen eller hver for seg. Slik sett er kontakt og kommunikasjon med mennesker noe 
av det viktigste du som leder må kunne håndtere. For å komme andre mennesker i 
møte og å håndtere de prosesser som der oppstår, må du i mine øyne først møte deg 
selv: Ansikt til ansikt. Er en ukjent og dermed utrygg på seg selv på vei inn i en 
lederrolle, så vil en ganske fort måtte streve med seg selv i møte med både lederrollen 
og de som den berører. Noe som igjen leder til at omgivelsene trolig også vil streve og 
sågar slite med deg. 

Det eneste en alltid har med seg inn i en lederrolle – uansett tid, sted og nivå – er seg 
selv – på godt og vondt” 1 

1 Frode Dale. En leders selvforståelse – om å bruke seg selv mer bevisst i møte med andre (2014) 
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Selvforståelse er derfor en viktig forutsetning for å lykkes som leder. Ledere skal 
sammen med sine medarbeidere bidra til utvikling gjennom kontinuerlig 
forbedringsarbeid. Dette betyr at vi må utvikle en felles plattform og metoder som 
medarbeidere kjenner seg igjen i. 
Det foreslås at alle ansatte skal gis grunnleggende kompetanse innen 
forbedringsarbeid, med vekt på å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger, og at 
foretakene i tillegg skal gi utvalgte endringsagenter utvidet kompetanse. 

Grunnleggende opplæring foreslås utviklet som e-læringspakke. Videre 
kompetanseheving foreslås utviklet i regional kontekst i samråd med 
pasientsikkerhetsprogram og arbeidet som foregår med forbedring av pasientforløp.  

Forslag til tiltak: 

• Modulbasert lederutdanning/-trening: Sikre et kontinuerlig opplæringstilbud 
som dekker basiskompetanse for ledere i foretaket, styrke og justere dette 
jevnlig 

• Lederstudier og eksterne lederprogrammer: tilby støtte til relevante studier 
og kurs innenfor ledelse ved aktuelle universitet og høyskoler, samt eksterne 
lederutviklingsprogram. Tilrettelegge for at tilbudet er tilgjengelig for 
foretakets ledere og administrere søknadsordning. 

o Master i helseledelse: Målgruppen er kliniske og administrative ledere 
på ulike nivå i spesialisthelsetjenesten 

o Nasjonalt topplederprogram: Målgruppen for topplederprogrammet 
er ledere i helseforetakene som foretaksledelsen ønsker å satse på for 
framtiden. Aktuelle kandidater har ambisjoner om å forfølge en 
karriere vei innen sykehusledelse og viser talent for ledelse på høyt 
nivå i organisasjonen. Med talent menes at personen viser en tydelig 
vilje og evne til å utøve godt lederskap og oppnå resultater på vegne 
av foretaket. Videre har personen et utviklingspotensial som leder på 
høyt nivå.  
 

• Lederstøtte fra HR/ Øk: Ved å tilby individuell og kollektiv bistand til ledere, 
legger man forholdene til rette for at ledere blir tryggere i sin rolleutøvelse og 
som derved bruker mer tid til ledelse. 

o Faste sesjoner 1x pr måned med utvalgte temaer. Her kan ledere 
komme til et klasserom å få kunnskap om budsjett, ferielov, 
oppfølging av sykemeldte for å nevne noen temaer. 

o Øremerkede medarbeidere fra HR/ Øk til ledere der lederne er. Dette 
er et tiltak som er prøvet ut med hell ved andre foretak, og som gjør 
lederen bedre skodd og trygg. 

• Kurs, veiledning og støtte ved hjelp av e-læring 
• Utvikling av ledergrupper og lederteam 
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o Innføring av årlige eller halvårlige Gruppe- eller Teamsamtaler. Dette 
er samtaler der definerte grupper eller team setter seg ned og snakker 
om hvordan en jobber sammen, hva som er bra/ikke så bra, hvordan 
en opplever hverandre, hvordan samarbeidspartnere/interessenter 
utenfor teamet/gruppen opplever dem og hva som er viktige punkter 
for å videreutvikle teamet/gruppen slik at mål og resultater oppnås på 
en god og effektiv måte. Obligatorisk for alle ledergrupper/-team. 

o Etablering av ulike lederarenaer. Dette er et tiltak som er ment som 
muligheter for at ledere på nivå 1, 2 og 3 kan samle alle sine ledere 
samtidig. En slik kommunikasjonsarena kan brukes til alt ifra 
informasjonsutveksling til innspill til fremtidige strategier eller 
konkrete prosesser. En kan også drive felles kompetanseutvikling, 
erfarings- og kunnskapsdeling, samt forberedelse til samtidige 
prosesser som medarbeidersamtaler, oppfølging av 
medarbeiderundersøkelser/arbeidsmiljøkartlegginger, osv. Slike 
lederforum eller ledersamlinger kan også etableres på tvers av 
enheter. 

o Ledergruppeutvikling: tilby ”skreddersydde” tiltak for å møte den 
enkelte ledergruppen og dens utfordringer i tillegg til eller i 
forbindelse med de årlige/halvårlige gruppe-/teamsamtalene. 

o Ledermålinger- /evalueringer/ lederutviklingssamtaler (samtaler med 
fokus på lederrollen og de krav og prinsipper som er lagt til grunn) 
Dette tiltaket må utvikles og innføres som en oppfølging til Helse 
Nords Medarbeiderundersøkelser. 

 

Tiltaksområde 4: Motivere og beholde 
For å motivere og beholde dyktige ledere over tid er det behov for individuelle og 
kollektive utviklingstiltak. For erfarne ledere vil det være viktig å reflektere over egen 
lederrolle og å jobbe med samhandling i grupper der en utforsker hvordan en 
påvirker og lar seg påvirke av omgivelsene. Naturlige ledergrupper er den beste 
arenaen for å utvikle gode ledelsesprosesser. 

Forslag til tiltak: 

• Nettverk/ Møteplasser for ledere: Dette kan være et supplement til 
fadderordning og ledergrupper som man kan vurdere. En trygg møteplass for 
erfaringsutveksling  

• Kollegagrupper: etablere kollegagrupper for ledere på nivå 3-4 som fast 
ordning. Dernest å utvide tilbudet til ledere på nivå 2. 

• Mentorordning:  
o Etablere en intern mentorordning for å støtte ledere i å håndtere og 

mestre dilemmaer og vanskelige saker, samt utvikle seg personlig i 
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lederrollen. Dette må også være tilgjengelig for alle ledere ifm 
lederskifter. (Her blir det viktig å skille mellom mentorordninger for 
(alle) nye ledere uansett nivå og for ledere generelt etter «en stund» i 
lederrollen).  

o Etablere en mentorordning for ledere på nivå 1 og 2 med mentorer 
utenfor eget foretak.  

• Nasjonalt topplederprogram: Videreføre tilbudet til erfarne ledere og 
ledertalenter som aspirerer til topplederstillinger, og benytte dette på en 
målrettet måte for å utvikle ledere på høyere nivå  

• Karriererådgivning: rådgivning/ coaching i forbindelse med overgang til ny 
rolle, enten det innebærer rolleskifte innenfor en ”lederkarriere” eller til en 
”fagkarriere”  

 

Tiltaksområde 5: Utfasing  
Ledere har som beskrevet tidligere særlig behov for støtte og en tilrettelagt/ planlagt 
prosess i overgangsfaser mellom roller, enten det innebærer rolleskifte til ny 
lederstilling eller til andre stillinger. Det er viktig at Helse Nord også har tiltak for å 
møte ulike typer avganger. Som plutselig død/alvorlig sykdom, via 
avskjedigelse/oppsigelse til permisjoner og overgang til pensjonisttilværelse, andre 
jobber eksternt eller internt. Alt dette må det lages prosedyrer for. Som ledere 
selvsagt må trenes i. 

Forslag til tiltak: 

• Avvikling av rolle/ skifte av leder:  
o Utfasing av ledere (frivillig). Dette er en del av lederskifteprogrammet 

og må lages systemer og rutiner for. En god utfasing av avtroppende 
leder er en viktig forutsetning for en god oppstart for påtroppende 
leder. Det blir viktig å lage et opplegg for etterfølgerproblematikken 
(succession planning). Det må også utarbeides rutiner for når ledere vil 
trekke seg ut av lederstillingen og tilbake til en fagrolle. 

o Utfasing av ledere (ufrivillig). Dette er et tiltak som skal sørge for at 
både det juridiske og etiske blir ivaretatt når en må gå til det skritt og 
fjerne en leder. Dette vil bli en krevende utfasing som må sees i 
sammenheng med at det impliserer et litt unormalt lederskifte. Ofte 
vil nåværende leder forsvinne mye fortere enn normalt og en må ha 
rutiner og prosedyrer for hvem som midlertidig skal overta ansvaret. 

Oppsummering av tiltak  
De tiltak som er foreslått som ikke er på plass, utvikles i regionen. 
Figuren under er en helhetlig modell som illustrerer utviklingsløpet og hvor tiltakene 
fra strategien er lagt inn. 
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Foretakene har ulike tiltak for å utvikle og understøtte ledere og ledelse i foretakene. 
Det enkelte helseforetak har ansvar for leder- og ledelsesutvikling i eget foretak. For 
foretak i Helse Nord vil det være hensiktsmessig å samarbeide med andre foretak i 
samme region. Dette skal være gjenkjennbart i foretaksgruppen, slik at det skaper 
trygghet og forutsigbarhet for medarbeiderne og at man kan oppnå gode løsninger i 
fellesskap. 
Helse Nord samarbeider med de andre helseregionene gjennom Nasjonal 
ledelsesutvikling (NLU). Dette er en felles arena for utvikling av tiltak, utveksling av 
erfaring og gjensidig læring. 
God ledelse er utrolig viktig for medarbeidernes trivsel, pasientenes opplevelse og 
pasientsikkerhet. Gode gjennomtenkte og konkrete tiltak ved hvert foretak vil gjøre 
at foretakene i Helse Nord oppleves som attraktive som arbeidsplasser og med høy 
grad av pasientsikkerhet og pasienttilfredshet. 
Hvert foretak bør innenfor rammen av denne strategien utforme sin plan for leder- 
og ledelsesutvikling. 

Følgende modell oppsummerer hele strategien for Helse Nord sin satsning på 
praksisnær leder- og ledelsesutvikling: 
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7. Styring og oppfølging – nasjonalt, regionalt og lokalt 
Helse Nord deltar i arbeidet med ledelsesutvikling nasjonalt, gjennom Nasjonal 
ledelsesutvikling (NLU). 
Nasjonal ledelsesutvikling er et sett av tiltak som drives av de regionale 
helseforetakene i fellesskap og er en plattform for arbeid med ledelsesutvikling i 
helseforetakene. 

Hovedaktiviteter for NLU er Årlig Direktørsamling, Nasjonalt topplederprogram, 
Nasjonal lederplattform, Utvikling og koordinering av ulike felles tiltak.  

Helse Nord RHF har ansvar for å sørge for regionalt samarbeid og koordinering, samt 
utvikling av og forvaltning av felles støttesystemer. 

Helse Nord RHF har ansvar for å etablere og forvalte et eget HR nettverk med ansvar 
for videreutvikling, samarbeid, deling etc. 

Krav til foretakene knyttet til denne strategien følges opp gjennom 
oppdragsdokument fra Helse Nord. 

Hvert foretak har ansvar for å ha nødvendig kompetanse i organisasjonen til å drive 
egen ledelsesutvikling og opplæring/ støtte. Foretakene er ansvarlig for at den 
enkelte leder har kompetanse, forutsetninger og ressurser til å utøve ledelse. 

Foretakene har ansvar for å utarbeide og forankre plan for leder- og ledelsesutvikling 
i eget foretak og å utvikle tiltak i regionen(regionalt samarbeid). Linjen har ansvar for 
å følge opp den enkelte leder.  

Foretakenes identitet og selvstendige rolle skal ivaretas samtidig som at arbeidet i 
regionen innen leder- og ledelsesutvikling skal bygge på det samme grunnlaget, gitt i 
denne strategien. 

8. Fremdriftsplan 
Følgende fremdriftsplan anbefales for perioden 2015-2018: 
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Følgende må gjøres i 2014 og 2015 for å kunne gå videre med tiltakene: 

1. Avklare budsjett innen 15. desember 2014 

2. Identifisere 2 internLOS’er i hvert foretak 

3. Regionalt nettverk etableres 

4. Oppstartsseminar ved foretakene 

5. Opplæringsbehov iht strategien må ut på anbud 

6. Detaljert aktivitetsplan for videre arbeid utarbeides 

  

9. Forankring 
Strategi for leder- og ledelsesutvikling er initiert av Helse Nord gjennom styret og 
etter forespørsel fra det enkelte foretak. 
Dokumentet er utarbeidet av Helse Nord i samarbeid med foretakene. Det er 
forankret i: 

- HR sjef møte regionalt 

- Ledermøte i Helse Nord 

- Samarbeidsmøte med KTV/ KVO 

- Direktørmøte i Helse Nord. 
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10. Økonomi 
For å realisere strategien er det lagt opp til en oppgavefordeling med tiltak på RHF-nivå og på 
foretaksnivå. Tiltakene vil komme til å ha en kostnadsside, som ikke fullt ut er kartlagt, da 
dette er en del av det videre arbeidet. Det er allikevel sikkert at det skal gjøres et 
utviklingsarbeid innen de områder som pr i dag ikke er utviklet. Videre skal det gjennomføres 
opplæring av instruktører. (InternLOS). Det må videre gis grunnleggende opplæring i 
lederskifte, og kurs til alle kommende førstegangsledere. InternLOS er de som i fremtiden 
skal gjennomføre kurs for alle ledere i foretakene. Det blir derfor viktig å lære disse meget 
godt opp, slik at de kan stå på egne ben. Dette gjør også at vi får kompetanse i foretakene, 
slik at vi slipper å gå ut å kjøpe ytterligere opplæring innenfor samme tema til hver ny leder. 
InternLOS får en meget sentral rolle i foretakets arbeid med å forberede og utdanne ledere i 
eget foretak. Dette arbeidet vil bli en av hovedoppgavene for de som har denne rollen. Man 
bør ha 2 internLOS ved hvert HF. 

Alternativet til å utdanne egne instruktører er at man hvert år må gjennomføre større 
innkjøp for å gi nye ledere nødvendig kompetanse.  

Denne opplæringen er av en slik størrelse økonomisk at det må gjøres innkjøp med 
anbudsrunde. Helse Nord vil for å dekke behovet for opplæring gjennomføre en samlet 
anskaffelsesprosess for hele foretaksgruppen. 
Helse Nord er en stor organisasjon med store avstander. Det vil derfor være mest fornuftig å 
bygge opp kompetanse i egen organisasjon til å gjennomføre opplæring av ledere. Det vil ikke 
være mulig verken økonomisk eller kapasitetsmessig å kjøpe dette eksternt ved hvert kurs i 
fremtiden. 

Kostnadene vil være høyest i starten, da man gjennomfører opplæring av egne instruktører. 
Etter hvert vil kostnadene bli vesentlig lavere. 

Følgende kostnadsramme fordelt på perioden 2015-2018 legges til grunn, og anbefales tatt 
inn i budsjettet slik at man kan realisere det viktige arbeidet som er foreslått i strategien. 

11. Anbefaling 
Høy pasientsikkerhet, -tilfredshet, fornøyde medarbeidere, riktig bruk av ressursene 
og en åpen inkluderende kultur avhenger av gode ledere. Helse Nord skal utvikle 
kompetente ledere som er gjort i stand til å lede engasjerte og kompetente 
medarbeidere. Det skal på en systematisk måte stilles krav til ledere, blant annet 
gjennom lederavtaler.  Samtidig skal lederne gis forutsetninger for å lykkes i sin rolle 
som leder. Dette krever tett og god oppfølging av den enkelte leder, som redegjort 
for i dette strategidokumentet. 

Det anbefales at Helse Nord og foretakene i Helse Nord bygger leder- og 
ledelsesutvikling på denne strategi. Det innebærer at man tar i bruk det som er 
velfungerende i dag, samt videreutvikler det som mangler. 
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Det anbefales videre et samarbeid i foretaksgruppen, for raskest mulig å realisere 
tiltak i foretakene i tråd med strategien.  

Å gjennomføre det som anbefales i strategien er krevende, men viktig. Det er derfor 
avgjørende at alle foretak bidrar og sammen realiserer foreslåtte tiltak.  
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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 135-2014 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - utredning, 

rapport 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. november 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kirsti Freibu og Frank Nohr, 75 51 29 00  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB1, 

analyse av pris og behandlingskvalitet, 

oppfølging av styresak 12-2013 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 12-2013 Anskaffelse av private 
sykehustjenester – TSB, analyse av pris og andre kriterier for valg av tilbydere, oppfølging 
av styresak 88-2012 i styremøte, den 27. februar 2013. Styret fattet følgende vedtak i 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge frem en ny analyse for budsjettåret 2013, da 
også med en vurdering av behandlingskvalitet og resultatoppnåelse. 
 
Gjennom denne styresaken ønsker adm. direktør å belyse om det er noen klare 
forskjeller i pris og behandlingskvalitet mellom private og offentlige tilbydere innen 
TSB. 
 
Ved å legge frem analysen for styret i Helse Nord RHF understøttes Helse Nords 
kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Datagrunnlag pris 
TSB produserer ikke DRG2-poeng, og det er derfor en utfordring at det ikke finnes en 
kjent og avtalt pris for behandling i egne helseforetak. For å kunne lage en analyse som 
viser prisen for behandlingstilbud i egen regi sammenlignet med private aktører, ser vi 
derfor nærmere på kostnader knyttet til de ulike tilbyderne. 
 
For å sammenligne aktivitet og kostnader er det viktig med faktorer som er mest mulig 
avhengig av hverandre. I den forbindelse må kostnadene til private institusjoner og 
offentlige helseforetak avgrenses til å gjelde drift og pasientbehandling i 
døgnavdelinger og poliklinikker. 
 
Samdata har i mange år publisert kostnadsindikatorer på helseforetak/institusjonsnivå 
for somatiske spesialisthelsetjenester, og de siste årene også for psykisk helsevern for 
voksne. I den forbindelse tilrettelegges regnskapsdataene slik at de viser kostnader 
knyttet og avgrenset til pasientbehandling. Kostnadsindikatorer for TSB er ikke 
beregnet og publisert på tilsvarende måte, med unntak for 2012 (Rapport utgitt av 
Helsedirektoratet: Ressursbruk, aktivitet og pasientsammensetning i TSB i 2012). 

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 
2 DRG: Diagnose Relaterte Grupper 
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Årsaken til dette er den betydelige arbeidsmengden det er å gå gjennom regnskaps- og 
aktivitetsrapporteringen fra offentlige og private tilbydere for å avgrense kostnader til 
rapportert aktivitet og lage nøkler for å skille mellom døgn- og poliklinikk.  
 
I ovennevnte rapport for 2012 fra Helsedirektoratet ble det foretatt en grundig 
tilrettelegging, slik at kostnadsgrunnlaget omfattet kun kostnader relatert til drift og 
pasientbehandling i døgnavdelinger og poliklinikker. Kostnadene som ble trukket ut, 
var ekskluderte rapporteringsenheter, kostnader utover pasientbehandling i TSB, 
medikamentkostnader til LAR og pasientskadeerstatning. 
 
Det foreligger ikke tilsvarende gode og tilrettelagte data for 2013. For å finne 
indikasjoner på forskjeller i kostnadsnivå mellom offentlig helseforetak og private 
institusjoner innenfor TSB, har vi derfor valgt å legge til grunn Helsedirektoratets 
tilrettelegging av kostnadsgrunnlag for kostnadsindikatorer for regnskapsåret 2012.  
 
Aktivitet og kostnader  
Når vi setter sammen data om aktivitet og kostnader, kan det gi oss informasjon om 
kostnadsforskjeller mellom offentlige helseforetak og private institusjoner.  
 
Tabell 1-3 nedenfor viser kostnad pr. oppholdsdøgn, kostnad pr. opphold og kostnad pr. 
refusjonsberettigede polikliniske konsultasjon. For økt sammenlignbarhet er kostnader 
til pensjon, arbeidsgiveravgift, husleiekostnader og av- og nedskrivningskostnader 
trukket ut. 
 
Kostnadsindikatorene nedenfor tar ikke hensyn til det forventede ressursbehovet i 
pasientbehandlingen. Sammenligning av kostnadsnivå mellom enheter med svært ulikt 
tjenesteinnhold bør gjøres med forsiktighet. I tabellene deles derfor helseforetakene i 
grupper av tilbydere med antatt sammenlignbart tilbud. Det er foretatt følgende 
inndeling: 
Gruppe 1 – Helseforetak med etablert TSB-sektor 
Gruppe 2 –  Helseforetak med TSB i oppbygning 
Gruppe 3 –  Private tilbydere med helhetlig TSB-tilbud, inkludert avrusning og private  

ruspoliklinikker 
Gruppe 4 -  Private tilbydere med sammensatt døgntilbud med/uten poliklinikker 
Gruppe 5 -  Private tilbydere med hovedvekt på langtidsbehandling og kollektiv og  

terapeutiske samfunn 
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Tabell 1 - Aktivitet og kostnader i TSB for 2012. Kostnadsindikatorer angitt for grupper av 
offentlige og private tilbydere. Kostnader til pensjon, arbeidsgiveravgift, husleie og av- og 
nedskrivning er ekskludert. (Kilde: Ressursbruk, aktivitet og pasientsammensetning i TSB i 2012)

 
 
Tabell 2 - Aktivitet og kostnader for offentlige tilbydere av TSB i Helse Nord 2012. 
Kostnadsindikatorer angitt for det enkelte helseforetak. Kostnader til pensjon, 
arbeidsgiveravgift, husleie og av- og nedskrivning er ekskludert. (Kilde: Ressursbruk, 
aktivitet og pasientsammensetning i TSB i 2012) 

 
 
Tabell 3 - Aktivitet og kostnader for private tilbydere av TSB 2012. Kostnadsindikatorer 
angitt pr. institusjon for private tilbydere som har avtale med Helse Nord i 2012 eller 
2013. Kostnader til pensjon, arbeidsgiveravgift, husleie og av- og nedskrivning er 
ekskludert. (Kilde: Ressursbruk, aktivitet og pasientsammensetning i TSB i 2012).

 

Kroner
Relativt 

kostnadsnivå Kroner
Relativt 

kostnadsnivå Kroner
Relativt 

kostnadsnivå
Offentlige helseforetak (gruppe 1) 5 409                149                         150 188         103                   1 818             102                    
Private med helhetlig tilbud (gruppe 3) 3 017                83                            98 513           68                      1 830             103                    
Private med sammensatt tilbud (gruppe 4) 2 005                55                            145 830         100                   1 318             74                      
Private langtidsbehandling (gruppe 5) 2 465                68                            244 854         169                   1 183             67                      
Totalt (gruppe 1, 3, 4 og 5) 3 623                100                         145 309         100                   1 774             100                    

Gruppe

Kostnad per oppholdsdøgn Kostnad per opphold

Kostnad per refusjons-
berettigede polikliniske 

konsultasjon

Kroner
Relativt 

kostnadsnivå Kroner
Relativt 

kostnadsnivå Kroner
Relativt 

kostnadsnivå

Tyrili Stiftelsen, Høvringen Gård (2012) 2 209                61                            315 829         217                   
Sigma Nord AS (2012/2013) 1 593                44                            125 814         87                      
Veslelien (2013) 2 441                67                            365 288         251                   

Fossen Rusbehandling AS (2012) 1 820                50                            190 639         131                   
Langørjan Gård (2012) 2 068                57                            276 633         190                   
Fossumkollektivet Stiftelsen (2012/2013) 3 533                98                            444 575         306                   
Stiftelsen Finnmarkskollektivet (2012) 3 653                101                         464 108         319                   
Hele landet (gruppe 1, 3, 4 og 5) 3 623                100                         145 309         100                   

Private med sammensatt tilbud (Gruppe 4)

Privat langtidsbehandling (Gruppe 5)

Foretak

Kostnad per oppholdsdøgn Kostnad per opphold

Kostnad per refusjons-
berettigede polikliniske 

konsultasjon

Kroner
Relativt 

kostnadsnivå Kroner
Relativt 

kostnadsnivå Kroner
Relativt 

kostnadsnivå

Tyrili Stiftelsen, Høvringen Gård (2012) 2 209                61                            315 829         217                   
Sigma Nord AS (2012/2013) 1 593                44                            125 814         87                      
Veslelien (2013) 2 441                67                            365 288         251                   

Fossen Rusbehandling AS (2012) 1 820                50                            190 639         131                   
Langørjan Gård (2012) 2 068                57                            276 633         190                   
Fossumkollektivet Stiftelsen (2012/2013) 3 533                98                            444 575         306                   
Stiftelsen Finnmarkskollektivet (2012) 3 653                101                         464 108         319                   
Totalt (gruppe 1, 3, 4 og 5) 3 623                100                         145 309         100                   

Private med sammensatt tilbud (Gruppe 4)

Privat langtidsbehandling (Gruppe 5)

Foretak

Kostnad per oppholdsdøgn Kostnad per opphold

Kostnad per refusjons-
berettigede polikliniske 

konsultasjon
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Figur 1 – Kostnadsindikatorer offentlige og private tilbydere Helse Nord – relativt nivå 
(Kilde: Ressursbruk, aktivitet og pasientsammensetning i TSB i 2012).

 
 
Som vi ser i tabellene over, viser beregningene at gjennomsnittlig døgnkostnad fra både 
private og offentlige tilbydere innen TSB for landet i 2012 var på omtrent kr 3 600. 
Kostnadsnivået varierer mellom de ulike gruppene av tilbydere. Ved kostnad pr. 
oppholdsdøgn har de offentlige helseforetak en gjennomsnittlig kostnad på kr 5 409, 
som er betydelig høyere enn gjennomsnittet for private tilbydere.  
 
De offentlige helseforetak i Helse Nord ligger alle under gjennomsnittet for landet, men 
likevel høyere enn de private tilbyderne som vi har avtale med. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) har en kostnad pr. oppholdsdøgn på kr 4 973 som er 37 prosent 
mer enn det totale gjennomsnittet, og Helgelandssykehuset HF har en kostnad pr. 
oppholdsdøgn på kr 4 455 som tilsvarer 23 prosent høyere enn det totale 
gjennomsnittet. Vi ser at én av våre private tilbydere, Sigma Nord AS har en kostnad pr. 
oppholdsdøgn på kr 1 593 og Veslelien en kostnad på kr 2 441. 
 
Beregnet døgnpris og oppholdenes varighet påvirker kostnaden pr. opphold. 
Oppholdskostnaden er høyest for private institusjoner med hovedvekt av 
langtidsbehandling. Dette ser vi tydelig i Helse Nord, der kostnad pr. opphold er høyest 
ved Finnmarkskollektivet og Fossumkollektivet som er tilbydere innen privat 
langtidsbehandling. Laveste gjennomsnittlig kostnad pr. opphold ser vi blant de private 
med helhetlig tilbud (gruppe 3). Helse Nord har ingen tilbydere i denne gruppen, 
imidlertid er det Finnmarkssykehuset HF (gruppe 1) og Sigma Nord (gruppe 4) som har 
den laveste kostnaden pr. opphold.  
 
I Helse Nord ivaretas det polikliniske tilbudet av helseforetakene. Det vil derfor ikke 
være mulig å sammenligne private og offentlige tilbydere på kostnadsindikatoren 
kostnad pr. refusjonsberettigde polikliniske konsultasjon. 
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Bemanning 
I følge rapport Ressursbruk, aktivitet og pasientsammensetning i TSB i 2012 gjelder 70-
80 prosent av kostnadene til TSB lønn. Ulikhet i beregnet kostnadsnivå kan antakelig 
knyttes til forskjeller som gjelder bemanning og lønnsnivå. Hvilken bemanning de ulike 
tilbyderne har, vil avhenge av hvilke tjenester som tilbys og hvilke pasienter som 
behandles. Også organisering av tjenestene vil ha betydning for kostnadsnivået. 
Personellets kompetanse og sammensetning har blant annet betydning for lønnsnivået.  
I tabell 4 nedenfor ser vi blant annet at andelen personell med høgskole-
/universitetsutdanning er høyest i offentlige institusjoner og kan være med på å 
forklare kostnadsforskjeller mellom offentlige og private institusjoner. 
 
Tabell 4 - Nøkkeltall for personellsammensetningen i TSB (Kilde: Samdata 2013)

 
(1) Andel årsverk med utdanning fra videregående skole, høgskole eller universitet. 
(2) Andel årsverk som har en spesialisering i psykiatri eller videreutdanning i psykisk 

helsearbeid eller rusproblematikk 
(3) Andel av alle årsverk som har en høgskole eller universitetsutdanning innen helse- og 

sosialfaglig retning. 
 
Forskjell kostnader offentlige og private tilbydere 
Analysen viser at kostnadene for ett døgn i rusbehandling i eget helseforetak er høyere 
enn hos en privat institusjon. Samtidig ser vi at det er private tilbydere med 
langtidsbehandling som har høyest kostnad pr. opphold.  
 
Årsakene til at kostnad pr. oppholdsdøgn er høyere i offentlige rusinstitusjoner kan 
være flere. Det kan blant annet være at helseforetakene har merkostnader i forbindelse 
med administrative overbygning, oppfølging av avtaler med private tilbydere og 
kostnader til opplæring og undervisning av helsepersonell, som ikke kan identifiseres i 
tallgrunnlaget. Disse kostnadene vil dermed være med i beregningen av kostnad pr. 
oppholdsdøgn og kan bidra til noe høyere kostnadsnivå fra de offentlige tilbyderne. 
Samtidig ser vi at andelen personell med høgskole-/universitetsutdanning er høyere 
blant offentlige tilbydere, som antakelig innebærer at lønnskostnadene blir høyere. 
 
Bakgrunnen for at de private tilbyderne med langtidsbehandling har høyest kostnad pr. 
opphold, er trolig at lengden på oppholdene styrer kostnadsnivået. En 
langtidsinnleggelse på for eksempel tolv måneder vil gi et høyere kostnadsnivå 
sammenlignet med kortere opphold. 
 
  

Helseforetak
Offentlig/

privat
Totalt antall 

årsverk

Helse og 
sosialfaglige 
årsverk (1)

Spesialisering 
(2)

Høgskole/
Universitet 

(3)
 Offentlig                  255 68 % 26                         61 %
Privat 53                   50 % 9                           42 %
Totalt 309                 65 % 23                         58 %
 Offentlig 2 356             80 % 38                         74 %
Privat 1 471             69 % 27                         63 %
Totalt 3 826             76 % 34                         70 %

Helse Nord

Total landet
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Om kvalitet innen TSB - Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet fikk gjennom tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) i 2013 oppdrag om å etablere grunnlag for å kunne sammenligne kostnadene og 
kvaliteten ved offentlige og private institusjoner innenfor TSB. I egen rapport til HOD 
konkluderer Helsedirektoratet med at det i dag ikke eksisterer gode nok indikatorer 
som kan si noe om kvalitative forskjeller mellom institusjoner innenfor TSB, uavhengig 
om disse er offentlige eller private. Helsedirektoratet påpeker at det ikke finnes 
grunnlag gjennom Norsk pasientregister, Statistisk sentralbyrå, regionale helseforetak 
eller andre kilder for å kunne hente informasjon om kvaliteten i pasientbehandlingen. 
Det er ikke etablert nasjonalt kvalitetsregister for pasientgrupper som behandles i TSB.  
 
Pasienterfaringsundersøkelse innen døgnbehandling  
Høsten 2013 gjennomførte Nasjonal Kunnskapssenter en nasjonal spørreundersøkelse3 
om pasienterfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Både 
offentlige og private døgninstitusjoner med avtale med regionale helseforetak ble 
inkludert. Undersøkelsen ble gjennomført ved alle institusjonene, på en avtalt dag i uke 
37. Formålet med undersøkelsen var å fremskaffe systematisk informasjon om 
pasienterfaringer innenfor TSB, som grunnlag for kvalitetsforbedring lokalt og nasjonal 
statistikk. I tabell 5 nedenfor er det fremstilt 6 av 28 indikatorer fra undersøkelsen. 
Disse er sammenlignet med gjennomsnittet fra alle institusjoner, offentlige institusjoner 
i Helse Nord og institusjoner som ved undersøkelsens tidspunkt hadde avtale med 
Helse Nord RHF.  
 
Tabell 5 Utdrag av nasjonal spørreundersøkelse om pasienterfaringer med døgnopphold i 
TSB (PasOpp rapport Nr 8 – 2013, Kunnskapssenteret) 

 (Svarkategorier 1-5, 1: Ikke i det hele tatt, 2: I liten grad, 3: I noen grad, 4: I stor grad, 5: I 
svært stor grad). 

3 Rapporter fra disse finnes på http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfaringer-med-d%C3%B8gnopphold-innen-
tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-2013-lokale-resultater. 
 

Indikatorer
Nasjonalt 

gjennomsnitt

Gjennomsnitt 
offentlige 

institusjoner, 
Helse-Nord 

Gjennomsnitt private 
institusjoner, avtale 
med Helse-Nord RHF

Var måten du ble tatt imot på ved 
institusjonen tilfredsstillende? 4,0                       4,2                                3,7                                     
I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet 
og respekt? 4,2                       4,2                                4,0                                     
Opplever du at behandlingen har vært 
tilpasset dine behov? 3,5                       3,5                                3,4                                     
Har du følt deg trygg ved institusjonen? 4,2                       4,2                                4,1                                     
Opplever du at behandlerne/personalet har 
hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt 
liv etter utskriving? 3,1                       2,9                                3,1                                     
Gir hjelpen og behandlingen du får ved 
institusjonen deg tro på at du vil få et bedre 
liv etter utskriving? 3,7                       3,6                                3,2                                     
Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har 
fått ved institusjonen tilfredsstillende? 3,8                       3,8                                3,6                                     
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Det er samsvarende resultater mellom pasienters erfaringer med døgnopphold mellom 
Helse Nord og nasjonale resultater. De private med avtale med Helse Nord RHF har en 
gjennomgående noe lavere pasienttilfredshet enn ved døgninstitusjoner i egne 
helseforetak. Det er ulikheter mellom de ulike døgninstitusjonene, både innenfor 
offentlig og privat sektor. 
 
Kvalitetsindikatorer innen TSB i Helse Nord 
I forbindelse med styresaken er det blitt utarbeidet egne kvalitetsindikatorer for TSB 
døgnbehandling i Helse Nord. Både offentlige og private tilbydere rapporterer månedlig 
på indikatorene4. Dette er for å vurdere om det er mulig å sammenligne indikatorer som 
måler behandlingskvalitet i et pasientforløp. I tabell 6 nedenfor ser vi et uttrekk av disse 
indikatorene.  
 
Tabell 6 Kvalitetsindikator Helse Nord (hentet fra månedlig rapportering Helse Nord jan-
aug.2014, totalt 296 pasienter) 
Indikator   Offentlig Privat 
Andel pasienter med 
behandlingstilbud innen 
en måned etter 
utskrivning 

DPS Dagtilbud  1,3 % - 
DPS poliklinikk 21,2 % 5,7 % 
Kommune 64,7 % 54,3 % 
Poliklinikk egen institusjon 11,5 % - 

Andel pasienter som har Deltatt i gruppeterapi 84,0 % 84,3 % 
Hatt individualterapi 96,8 % 31,4 % 

 
Resultatene viser at pasienter ved offentlige døgninstitusjoner har større mulighet for å 
få videre behandling etter endt døgnbehandling. Spesielt ser vi dette ved poliklinisk 
behandling, hvor totalt 32,7 prosent av pasientene har avtale om poliklinisk oppfølging 
innen en måned etter utskrivelse.  
 
Tabell 7 - Kvalitetsindikator Helse Nord (hentet fra månedlig rapportering Helse Nord 
jan-aug.2014, totalt 296 pasienter)

 
 
Disse indikatorene er ikke entydig knyttet opp mot kvalitet ved 
behandlingsinstitusjonene.  Situasjonen til den enkelte pasienten og forhold i den 
enkelte kommune påvirker også tiden etter utskrivelse. Rapporteringen gir indikasjon 
på at få pasienter har individuell plan ved utskrivelse. Andelen pasienter med 
individuell plan etter utskrivelse fra offentlige og private er henholdsvis 17,9 og 31,4 %.  
 
 

4 For de offentlige gjelder data fra Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF. 

Offentlig Privat
a) har aktivitetstilbud 27,6 % 27,9 %
b) går på kvalifiseringstiltak/skole 19,9 % 5,0 %
c) går til lønnet arbeid 10,3 % 15,0 %
andel som ikke har a, b eller c 42,9 % 55,7 %

Andel pasienter som ved 
utskriving

Indikator
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Forskjell kvalitet offentlige og private tilbydere 
Resultatene fra pasienterfaringsundersøkelsen og kvalitetsindikatorene innen TSB i 
Helse Nord bør behandles med forsiktighet. Det har vært en ønsket utvikling fra Helse 
Nord RHF å tilby spesialisert og differensiert behandlingstilbud til pasienter med 
rusavhengighet. Dette innebærer at institusjonene innenfor TSB i Helse Nord er ulike, 
uavhengig av om de er offentlig eller private. Ulikheter i behandlingsprofil, formål med 
behandlingen og ulik pasientsammensetning gjør det utfordrende å sammenligne 
kvalitet innenfor TSB i Helse Nord.  
 
Direkte sammenligninger bør også ta hensyn til hvilke pasientgrupper som tas inn til 
behandling. Pasienter med sammensatte lidelser har dårligere prognoser enn pasienter 
med mindre alvorlige lidelser. De pasientadministrative systemene og 
rapporteringsverktøyene er også av stor betydning, når kvalitet skal vurderes. 
Manglende eller ulik registrering kan gi feilaktige vurderinger av sammenligning av 
behandlingskvalitet. Kunnskapssenteret følger opp med ny 
pasienterfaringsundersøkelse høsten 2014 og som vil være med på å se utvikling i 
pasienttilfredsheten, både lokalt og nasjonalt. 
 
Resultatene fra pasienterfaringsundersøkelsen og kvalitetsindikatorene innen TSB i 
Helse Nord viser små variasjoner mellom offentlige og private institusjoner. Den 
tydeligste tendensen er at det kan synes som om offentlige institusjoner har en 
tydeligere individuell behandlingsprofil. 
 
Dette gjenspeiler muligens behandlingsprofil/behandlingstilbud ved institusjonene 
hvor de offentlige oppgir at 96,8 % av pasientene får individualterapi5 under 
innleggelsen, mens tallene for de private er 31,4 %. Ved utskrivelse fra døgnopphold ser 
vi samme tendens: 32,7 % av pasienter fra offentlige institusjoner har avtale om 
poliklinisk tilbud. Til sammenligning har 5,7 % av pasientene fra private institusjoner 
avtale om poliklinisk tilbud ved utskrivelse.  
 
Ved pasienterfaringsundersøkelsen scoret pasientene lavere på spørsmål som 
omhandler tiden etter utskrivelse, både ved offentlige og private institusjoner. I et 
pasientforløp er utskrivelse fra døgnopphold en kritisk fase. Individuell plan kan være 
med på å planlegge å gi oversikt over tiden etter utskrivelse. Resultatene viser at få 
pasienter har individuell plan. Ved private institusjoner har 31,4 % individuell plan. Ved 
offentlige institusjoner rapporteres tallet å være 17,9 %.  
 
Avslutning 
Som vi ser i analysen er kostnadene for ett døgn i rusbehandling i eget helseforetak noe 
høyere enn hos en privat institusjon. En av årsakene til dette kan være at de offentlige 
tilbyderne har en høyere andel personell med høgskole-/universitetsutdanning enn de 
private. Samtidig kan merkostnader i forbindelse med flere krav og aktiviteter blant de 
offentlige føre til økte kostnader. Ved kostnad pr. opphold er det i Helse Nord de private 
tilbyderne med langtidsbehandling som har høyest kostnad. Årsaken til det ser ut til å 
være styrt av lengden på oppholdene. 

5 Samtaler med lege/psykolog hvor hovedformålet er å bedre den psykiske helsen, det vil si oppleve livet på en bedre måte med tanke på 
seg selv, sine relasjoner og sin historie 
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For kvalitet ser vi små variasjoner mellom offentlige og private institusjoner. Det kan se 
ut som at de offentlige institusjonene har en tydeligere individuell 
behandlingstilnærming både under og etter utskrivelse.  
 
Sammenligning av private og offentlige rusinstitusjoner er utfordrende og må gjøres 
med forsiktighet. Dette gjelder både ved sammenligning av kostnader og kvalitet. De 
offentlige og private institusjonene innenfor TSB i Helse Nord er ulike. De har ulike 
behandlingsprofiler, formål med behandlingene og pasientsammensetning. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om 
analysen i samarbeidsmøte, den 11. november 2014, jf. sak 129-2014. 
 
Brukermedvirkning 
Private sykehustjenester vs. egne tjenester innen TSB, analyse for budsjettåret 2013, 
oppfølging av styresak 12-2013 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 12. november 2014, jf. RBU-sak 90-2014. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar analysen av pris og behandlingskvalitet hos private og 

offentlige tilbydere innen døgnbehandling TSB i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber om at analysen gjennomgås grundig sammen med brukerorganisasjonene. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at det er riktig å tilby spesialisert og differensiert 
behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet. Dette innebærer at institusjonene 
innenfor TSB er ulike, uavhengig om de er offentlig eller privat. Ulikheter i 
behandlingsprofil, formål med behandlingen og ulik pasientsammensetning gjør det 
vanskelig å sammenligne institusjonene på kostnader/pris og kvalitet. Dette gjør at vi 
med det grunnlaget vi har pr. i dag, ikke kan konkludere om det er noen klare forskjeller 
mellom private og offentlige tilbydere. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om analysen av pris og behandlingskvalitet 
av private og offentlige tilbydere innen TSB til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-82/012  diverse     Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 137-2014 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Ferieplanlegging i Helse Nord - styrket samarbeid mellom helseforetakene for 

ferieperioden 2015 og senere år, oppfølging av styresak 130-2013 
4. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 47-2014 - 

informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak 
Saksdokumentene ettersendes. 

5. Felleseide selskap - organisering og utvikling 
6. Overenskomstforhandlingene 2014 - prosess og resultat 
7. Pasientreiser - antall klagesaker, brukerundersøkelse og opplæring av rekvirenter, 

jf. styresak 128-2013 
8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-82/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 137-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-82/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 137-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 20   Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 137-2014/3 Ferieplanlegging i Helse Nord - styrket 

samarbeid mellom helseforetakene for 

ferieperioden 2015 og senere år, oppfølging av 

styresak 130-2013 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord i 
styremøte, den 27. november 2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber 
om å få lagt frem en styresak høsten 2014 som beskriver fremtidige muligheter for et 
styrket samarbeid mellom helseforetakene for ferieperioden 2015 og senere år.  
 
Planlegging og avvikling av ferie er viktig, spesielt for mindre enheter med behov for 
spesialisert kompetanse. Det var sommeren 2014 betydelig mediaoppmerksomhet 
rundt tilgangen på kvalifiserte vikarer.  På bakgrunn av dette har fagavdelingen 
gjennom fagsjefmøtet og HR-avdelingen startet evaluering og kartlegging av 
samordnede tiltak i regionen for å sikre avvikling av ferie i 2015 på en forsvarlig måte. 
  
Flere av helseforetakene gjennomfører nå aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging som 
grunnlag for personellplanlegging, der planleggingshorisonten er vesentlig lengre enn 
tidligere.  Ferieplanleggingen er en viktig del av denne prosessen, og danner grunnlaget 
for ev. koordinerende tiltak i regi av Helse Nord RHF. 
 
Generelt 
Tilbakemeldingene fra helseforetakene gir et generelt inntrykk av at 
sommerferieavviklingen 2014 har forløpt uten store problem.  Innføring av 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging forventes fortsatt å gi en mer forutsigbar 
situasjon også neste sommer.  Flere helseforetak tar til orde for mer styrt ferieavvikling 
med bl.a. overgang fra todelt til tredelt avvikling av sommerferien.  Dette har langt på 
vei løst bemanningsutfordringer flere steder samtidig som det har gitt økonomiske 
besparelser sammenlignet med tidligere år.   
 
Bruk av bemanningsbyrå har hatt lite volum, anslagsvis 1 % av vakter.  Flere klinikker 
har faste avtaler med ferieavløsere gjennom flere år.  Dette sikrer kvaliteten i tjenesten i 
større grad enn tilfeldig innleie fra bemanningsbyrå. 
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Samordning 
Også i 2014 har det vært samordning av ferieavviklingene innen hvert helseforetak, 
spesielt innen fødselsomsorgen.  
 
Helgelandssykehuset HF har gjennom flere år hatt alternerende stengning av fødestuer 
og fødeavdeling.  Det samme har psykiatritjenesten og øre-nese-hals. Disse tiltakene 
planlegges videreført i kommende år. 
 
Nordlandssykehuset HF utreder muligheten for samordning av fødetilbudet mellom de 
ulike lokalisasjonene på bakgrunn av utfordringer med å skaffe kvalifiserte vikarer til 
de minste enhetene. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hatt alternerende stengning av 
fødeavdelingene i Harstad og Narvik uten at det har medført problemer eller spesiell 
oppmerksomhet i media.  Videre har flere sengeposter på Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø vært slått sammen.  Intensivavdelingen har avviklet ferien på 
tilfredsstillende måte, selv om vikartilgangen i perioder har vært utfordrende.  Det har 
også i år vært tatt initiativ om regional daglig samordning av intensivkapasiteten 
mellom spesielt avdelingene i Bodø og Tromsø.   
 
For sommeren 2015 utredes samordning av det akuttkirurgiske tilbudet mellom 
lokalsykehusene samt økt samarbeid innen øre-nese-hals, øye, hud og reumatologi. 
 
Finnmarksykehuset HF har ikke funnet det aktuelt å stenge fødeavdelinger/fødestuer.  
Det utredes samordning av øre-nese-hals, øye og rehabilitering. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om arbeidet 
med ferieplanleggingen og den videre prosessen i samarbeidsmøte, den 11. november 
2014, jf. sak 126-2014.  
 
Videre prosess 
Utfordringer vedr. avvikling av sommerferie har vært behandlet i fagsjefmøtet siste 
gang 10. oktober 2014 med tilbakemeldinger fra helseforetakene.  Det er sak på 
samlingen for HR-sjefer 19. november 2014, og det innkalles også til et felles møte 28. 
november 2014 mellom fagsjefene, HR-sjefene samt tillitsvalgte/verneombud med 
målsetting å samstemme foretaksovergripende tiltak spesielt vedr. pasientforløp. 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 137-2014/4 Organisering av traumebehandling (psykisk 

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

oppfølgingen av styrets vedtak 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling 
 
 
Nasjonale fellestjenester 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i 
felleseide selskaper i styremøte, den 18. juni 2014. I denne orienteringssaken heter det 
blant annet:  
Det er behov for å gjennomgå denne delen av virksomheten slik at de felleseide selskapene 
fremstår og profileres som en del av det samlede tjenestetilbudet innenfor RHF-styrenes 
ansvar, og at styring og oppfølging er på linje med styringen av helseforetakene.  
 
En gjennomgang av dette vil bl.a. omfatte følgende momenter hvor de regionale 
helseforetakene har varierende praksis: 
• En gjennomgang og harmonisering av hvordan selskapene profilerer sin virksomhet 

utad, og hvordan de fremstår som en del av en helhet. 
• Tilsvarende hvordan selskapene profileres i regi av RHF og HF, bl.a. på hjemmesider og 

årlig melding m. m. 
• En gjennomgang og harmonisering av hvordan RHF-styrene holdes orientert om 

selskapenes virksomhet. I denne sammenheng vil det bli utarbeidet en enkel struktur 
som innarbeides i RHF-enes tertialrapporter. 

 
 Pr. dags dato har de regionale helseforetakene etablert følgende felleseide selskaper: 
• Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) – 2003, hovedkontor i Vadsø 
• Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) – 1995, hovedkontor i Oslo 
• Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) – 2004, hovedkontor i Bodø  
• Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) – 2009, 

hovedkontor i Skien 
• Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) – 2013, hovedkontor i 

Gjøvik 
• Nasjonal IKT HF (NIKT HF) – 2013, hovedkontor i Bergen 
• Sykehusbygg HF – etableres 4. kvartal 2014, hovedkontor i Trondheim 
 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) 
Formålet med Helseforetakenes Innkjøpsservice AS er å stimulere til nasjonalt 
innkjøpssamarbeid i helseforetakene i Norge. Selskapet skal på enkelte områder være et 
innkjøpsfaglig kompetansesenter, samt bidra til økt verdiskapning i helseforetakene. 
Selskapet skal kun markedsføres mot sine eiere og deres underliggende helseforetak. 
Selskapet skal ikke ha erverv som mål. Aksjonærene har ikke rett til utbytte. 
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Helseforetakenes Innkjøpsservice AS skal utføre sine oppgaver og gjennomføre 
styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til 
rådighet.   
 
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) 
Legemiddelinnkjøpssamarbeidets primæroppgave er koordinering av 
anskaffelsesprosesser knyttet til legemidler til spesialisthelsetjenesten. Samlet 
kontraktsverdi på anskaffelsesområdene for LIS er vel 4 mrd kroner. 
 
LIS er i dag organisert som en enhet underlagt Sykehusapotekene HF. Leder for LIS har 
et faglig, men ikke personalmessig ansvar, for de til sammen ca. 5,5 operative 
årsverkene (inkludert leder selv), og rapporterer personalmessig til fagdirektør ved 
Sykehusapotekene HF. 
 
LIS-styret består av en representant fra hver av de fire regionale helseforetakene og en 
representant for de regionale fagdirektørene. LIS-styret har ansvar for strategisk og 
faglig utvikling av LIS samt sikre at LIS leverer i henhold til samarbeidsavtalen etablert 
med de regionale helseforetakene og i henhold til årlig styringsdokument som utstedes 
til LIS fra Helse Sør-Øst RHF på vegne av alle de regionale helseforetakene.  
 
Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) 
Formålet med Luftambulansetjenesten ANS er å bidra til å realisere helsetjenestens 
samlede målsettinger, herunder ”sørge for”-ansvaret. Selskapets primære og prioriterte 
oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele 
døgnet.  
 
Luftambulansetjenesten ANS skal drive den flyoperative ambulansetjenesten som ligger 
innenfor de regionale helseforetakenes ansvar, herunder bidra til nasjonalt samarbeid i 
spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom 
helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS skal videre på utvalgte områder være et 
faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge.  
 
Luftambulansetjenesten ANS skal bidra til sikkerhet i tjenesten, arbeide for bedre 
kvalitet og stimulere risikoreduserende tiltak, koordinering samt 
kostnadseffektivisering av tjenesten. Luftambulansetjenesten ANS skal utføre sine 
oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de 
ressurser som blir stilt til rådighet.   
 
Ambulanseflyene har til og med august flydd 6 632 timer. Dette er 123 timer under 
budsjett. Til sammenligning var aktiviteten på samme tid i fjor 6712 timer. 
Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er hittil i år på 95,19 %. 
 
Ambulansehelikoptrene har i samme periode flydd 5 879 timer. Dette er 135 timer 
under budsjett. I fjor på samme tidspunkt var aktiviteten 6 108 timer. Tilgjengeligheten 
for Lufttransports ambulansehelikoptre ligger på 95,89 % hittil i år.  
 
Samlet tilgjengelighet for Norsk Luftambulanse AS er 97,55 prosent så langt i år. 
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Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS  
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal være en felles enhet for de fire 
regionale helseforetakene hvor formålet er å oppfylle de regionale helseforetakenes 
”sørge for”-ansvar på området pasientreiser. Selskapet skal ha en service og 
støttefunksjon hvor formålet er å ivareta administrative og merkantile fellesoppgaver, 
samordningsoppgaver samt ivaretakelse av transaksjonstunge 
saksbehandlingsoppgaver. Selskapet skal ikke utføre tjenester for andre enn deltakerne. 
 
Det vises for øvrig til figur 1 og 2 for oversikt over saksinngang og saksbehandlingstid.  
 
Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 

 
Figur 1: Saksinngang 2. tertial 2013 og 2014 Kilde: Pasientreiser 
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Figur 2: Saksbehandlingstid 2. tertial 2013 og 2014 Kilde: Pasientreiser 
 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) skal bidra til å realisere 
helsetjenestens samlede målsettinger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, 
herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og 
kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om spesialisthelsetjenesten, 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Forskrift om krav til akuttmedisinske 
tjenester utenfor sykehus. 
 
HDO skal bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og 
fagsystemer som skal støtte opp om ”sørge for”-ansvaret, samt bidra til nasjonalt 
samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, 
herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring. 
 
Utbyggingen av det nasjonale digitale nødnettet pågår. Fase 0-1 er i drift og fase 2-5 er 
under utbygging. De planer som HDO er forelagt og planlegger etter, tilsier en 
ferdigstilling av innføringen i løpet av første halvår 2016. 
 
Nasjonal IKT HF 
Nasjonal IKT HF ble etablert som et helseforetak 1. januar 2014 og eies i fellesskap av 
de fire regionale helseforetakene. Helseforetaket skal gi retningslinjer for IKT-
utviklingen i spesialisthelsetjenesten gjennom felles strategi (vedtatt av styrene i de 
regionale helseforetakene), samarbeid og samordning. Gjeldende strategi skal 
understøtte et målbilde, der IKT skal gi positive effekter for pasienter, pårørende og 
helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring. Det er igangsatt et arbeid for å 
revidere strategien. 
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I tillegg skal Nasjonal IKT HF bidra til spesialisthelsetjenestens gjennomføring av 
nasjonale prosjekter og til dialog og samarbeid med relevante interessenter (for 
eksempel den kommunale helse- og omsorgstjenesten). 
 
Nasjonal IKT HF skal videreutvikles som spesialisthelsetjenestens hovedarena for 
samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både 
samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de 
regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som 
kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Norsk 
Helsenett. Nasjonal IKT HF vil derfor, på vegne av de fire helseregionene, gjennomføre 
prosjekter og være tiltakseier i prosjekter prioritert av Nasjonalt utvalg for IT-
prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) som ledes av Helsedirektoratet. 
 
Sykehusbygg HF 
I protokoll fra foretaksmøtet 7. januar 2014 ble de regionale helseforetakene bedt om å 
etablere et felleseid helseforetak for samordning av eiendomsområdet i løpet av 2014. 
Helseforetakslovens § 9 krever at styret i regionalt helseforetak selv treffer vedtak om å 
opprette helseforetak. Som følge av at kompetansen ikke kan delegeres har de fire adm. 
direktører fremmet likelydende styresak med felles tilrådning i de fire regionale 
helseforetakene.  
 
Nødvendige vedtak er fattet, stiftelsesmøte finner sted 10. november 2014. 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    H. Eichler/E.A. Hansen/H. Rolandsen Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 137-2014/6 Overenskomstforhandlingene 2014   

    - prosess og resultat 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken gir en oversikt av resultatet av overenskomstforhandlingene i 2014 i 
foretaksgruppen. Årets forhandlinger var i kategori hovedoppgjør. 
 
Oppgjøret ble innledet med sentrale forhandlinger med LO1 og YS2, den 7. april 2014, 
UNIO3, den 9. april 2014, SAN4, den 10. april 2014 og Akademikerne5, den 25. april 
2014. 
 
En ble enige med LO, YS og UNIO om å forhandle frem løsninger både sentralt og lokalt. 
Øvrige forbund, herunder UNIO/YS uten A26, gjennomførte forhandlinger lokalt ved 
helseforetakene. 
 
Oppgjøret i Helse Nord er beregnet til samlet å ligge på 3,2 %, mens Helse Nord fikk en 
kompensasjon på 3,5 %. Det gir en reell kostnadsreduksjon på ca. 10 mill kroner for 
foretaksgruppen. 
 
Bakgrunn/fakta 
Forhandlingsmodellen bygger på at konkurranseutsatt industri forhandler først, jf. 
Frontfagsmodellen. Dette gir retningen for de påfølgende forhandlingene. Statens 
oppgjør kan sees på som frontfaget i offentlig sektor. 
 
Staten og KS forhandler samtidig, og påvirker igjen oppgjøret i Spekterområdet. Helse 
Nord er i Spekterområde 10. Dette innebærer at resultatet i foregående/avsluttede 
oppgjør får stor betydning for resultatet i Spekter Helse. 
 
I oppgjøret for staten og KS7 ble det oppnådd en ramme på 3,3 %. 
 
Det har i hele prosessen vært en god dialog mellom tillitsvalgte og helseforetakenes 
forhandlingsutvalg. Et godt utført forhandlingsarbeid ved helseforetakene og en god 
dialog mellom helseforetakene i Helse Nords tariffnettverk, resulterte i at man i 

1 LO = Landsorganisasjonen i Norge 
2 YS = Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
3 UNIO = Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede 
4 SAN = Sammenslutning av akademikergrupper i Spekterområdet 
5 Akademikerne = Yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole 
6 Del A2 = sentrale forbundsvise deler av overenskomsten 
7 KS = Kommunenes Sentralforbund 
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hovedsak kunne oppnå enighet innenfor tidsfristene som var satt i innledende 
forhandlinger. 
 
Unntaket i 2014 var forhandlingene med Den norske legeforening, som medførte at det 
ikke ble oppnådd enighet sentralt mellom Spekter Helse og Akademikerne. Årets 
lønnsoppgjør for Akademikerne ble løst gjennom Riksmeklingsmannen. 
 
Resultat 
Årets forhandlinger er gjennomført i tråd med de gjeldende forhandlingstekniske 
rutiner. Resultatet er summert nedenfor: 
 

 
Tabell: lønnsvekst 2014 henholdsvis pr. helseforetak og hovedsammenslutning 
 
Det gjennomføres evalueringer av hovedoppgjøret 2014 i regi av Spekter og i 
helseforetakene. Evalueringen er tema på den årlige Vinterkonferansen i januar 2015. 
Samtidig starter forberedelsene til mellomoppgjøret 2015. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Årets lønnsoppgjør er gjennomført i tråd med avtalte regler mellom arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjonene. Adm. direktør er fornøyd med at de samlede kostnader 
ikke øker omstillingsutfordringen for helseforetakene. 
 
 

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2014
Overheng og glidning fra 2013 Oppgjør 2014 Sum årsvirkning 2014 Overheng til 2015

Foretak Fast lønn 1.1.14Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 730 330 305 0,6 % 4 161 423 2,7 % 19 370 267 3,2 % 23 531 690 2,0 % 14 577 712
UNN 3 019 183 875 0,5 % 14 208 516 2,6 % 78 428 085 3,1 % 92 636 601 1,6 % 48 970 208
NLSH 1 602 999 289 0,7 % 10 782 729 2,6 % 41 833 687 3,3 % 52 616 416 1,6 % 24 938 886
Helgeland 632 057 870 0,5 % 2 882 260 2,6 % 16 639 759 3,1 % 19 522 019 1,8 % 11 499 649
Apotek 43 845 528 0,1 % 61 922 3,3 % 1 427 323 3,4 % 1 489 245 1,1 % 463 482
RHF 175 641 438 1,0 % 1 662 795 2,5 % 4 350 734 3,4 % 6 013 529 0,8 % 1 439 082
Sum 6 204 058 305 0,5 % 33 759 645 2,6 % 162 049 855 3,2 % 195 809 500 1,6 % 101 889 019

Tillegg og overtid 16,0 % 5 401 543 25 927 977 31 329 520 16 302 243
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 2 819 606 13 534 404 16 354 009 8 509 771

Sum 41 980 794 201 512 236 243 493 029 126 701 033

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2014
Overheng og glidning fra 2013 Oppgjør 2014 Sum årsvirkning 2014 Overheng til 2015

Foretak Fast lønn 1.1.14Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 1 347 864 709 0,0 % 0 3,1 % 42 251 642 3,1 % 42 251 642 0,0 % 0
Øvrige akademikerne 379 177 659 1,1 % 4 054 898 2,3 % 8 799 348 3,4 % 12 854 246 0,9 % 3 273 217
Unio 2 198 889 635 0,6 % 13 967 818 2,7 % 59 254 028 3,3 % 73 221 846 2,5 % 55 552 095
SAN 399 365 384 0,8 % 3 169 179 2,6 % 10 396 653 3,4 % 13 565 832 1,1 % 4 453 701
LO 1 226 136 388 0,6 % 7 630 381 2,2 % 26 734 230 2,8 % 34 364 611 2,1 % 26 062 861
YS 467 752 907 0,7 % 3 131 001 2,2 % 10 290 069 2,9 % 13 421 070 2,1 % 9 892 768
Andre 184 871 623 1,0 % 1 806 368 2,3 % 4 323 885 3,3 % 6 130 253 1,4 % 2 654 377
Sum 6 204 058 305 0,5 % 33 759 645 2,6 % 162 049 855 3,2 % 195 809 500 1,6 % 101 889 019

Tillegg og overtid 16,0 % 5 401 543 25 927 977 31 329 520 16 302 243
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 2 819 606 13 534 404 16 354 009 8 509 771

Sum 41 980 794 201 512 236 243 493 029 126 701 033

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
26. november 2014 - saksdokumenter

side 122



 

Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 75 51 29 82  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 137-2014/7 Pasientreiser - antall klagesaker, 

brukerundersøkelse og opplæring av 

rekvirenter, jf. styresak 128-2013 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse 
Nord – gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013 i styremøte, den 27. 
november 2013.  
 
I forbindelse med behandlingen av denne saken ba styret om en oppfølgingssak knyttet 
til klager til fylkesmannen og noen underpunkter vedr. dette - som følger: 
- Utviklingen i antall klagesaker  
- Gjennomføring av brukerundersøkelse på pasientransport 
- Status for opplæringen av rekvirenter  
 
Fylkesmannen er klageinstans i forbindelse med saker knyttet til enkeltoppgjør. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Utviklingen i antall klagesaker 
Det er gjennomført flere møter med Fylkesmenn, pasientreisekontorene og Helse Nord 
RHF. En konklusjon er at andelen unødvendige klager, for eksempel i saker som blir 
avvist, fordi det mangler dokumentasjon, må reduseres.  
 
Det må utarbeides rutiner som sikrer at pasientreisekontorene i større grad etterspør 
dokumentasjonen, fremfor å avslå saken. Dette er også i tråd med informasjons- og 
veiledningsplikten vi har ovenfor pasientene. 
 
For å imøtekomme dette er det etablert et regionalt prosjekt, bestående av senior 
saksbehandlere fra alle pasientreisekontorene i regionen. Et hovedtiltak er å utarbeide 
beste praksis i forbindelse med veiledning av pasientene og vedtakene som fattes i 
saksbehandlingen av reiseoppgjør, samt utvikle indikatorer for å måle effekten av 
prosjektet. 
 
Effektmålet til prosjektet er å redusere antall unødvendige klager til behandling hos 
fylkesmannen. Prosjektet ferdigstilles 31. januar 2015.  
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Gjennomføring av brukerundersøkelse på pasientransport 
Det gjennomføres en nasjonal brukerundersøkelse på pasienttransport inneværende år, 
hvor det blir mulig å ta ut data både pr. region og pr. helseforetak.  Data fra 
undersøkelsen vil være klar i løpet av januar 2015. Det er pasienter knyttet til reiser 
med rekvisisjon som er forespurt. 
 
Status for opplæring av rekvirentene 
I styresak 128-2013 vedtok styret i Helse Nord RHF to justeringer i dagens reisepolicy i 
tillegg til at helseforetakene styrker opplæringen av rekvirenter og oppfølging av 
etterlevelse av reisepolicy. Rapporten hadde syv foreslåtte tiltak som støtter opp under 
konklusjonen i evalueringen. Dette er blant annet: 
- Styrke opplæringen av behandlere/rekvirenter 
- Tettere oppfølging av rekvirentene på rekvisisjoner, som man ser kan være vurdert 

feil. 
 
Tiltakene rettet mot behandlere/rekvirenter gjennomføres som en del av den løpende 
rekvirentoppfølgingen og er HF-enes ansvar. For å sikre at dette blir gjort, har vi tatt 
med følgende krav i oppdragsdokumentet for 2014: 
- Innarbeide og følge opp de foreslåtte tiltakene fra evalueringen av reisepolicy i 

løpende rekvirentoppfølging. 
 
Status for opplæring av rekvirentene blir fulgt opp som en del av oppfølgingen av 
oppdragsdokumentet. 
 
Brukermedvirkning 
Pasientreiser i Helse Nord - utvikling i antall klagesaker m. m., jf. styresak 128-2013 ble 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. november 2014, jf. 
RBU-sak 92-2014. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Pasientreiser i Helse Nord, utvikling i 

antall klagesaker m. m. (jf. styresak 128-2013) til orientering. 
 
2. RBU ber om å få lagt frem resultater fra den nasjonale brukerundersøkelsen på 

pasienttransport, når denne foreligger. 
 
Konklusjon 
Styret i Helse Nord RHF vil få lagt frem resultater fra den nasjonale 
brukerundersøkelsen på pasienttransport, når denne foreligger.  
 
Videre vil adm. direktør legge frem en status og oversikt over antall klager på 
pasientreiser over tid. 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-78/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 137-2014/8 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, 
den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 27. 
mai 2014, jf. styresak 67-2014/4. 
 
Sammendrag 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på 
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, 
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i 
gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak 
må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. 
direktør til styret. 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

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

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

o ref. styresak 67-2014/4: Går som 
planlagt. Dato for sak til styret vil 
muligens justeres. Tilbud ble levert 
forrige uke. 

 

etter at prosjektet er 
avsluttet 
01NOV2014 
 
17DES2014 

Styresaken er i rute. 

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

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

o ref. styresak 133-2013/3: 4. kvartal 
2014 

 

17DES2014 Orienteringssak med en 
vurdering for både Tromsø 
og Bodø. 

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

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

17DES2014 Styresaken er i rute. 
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kostnadsoverslag for P50 og P85 
inkludert prisstigning og 
byggelånsrenter, samt oppdatert 
bærekraftsanalyse for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
der det er vist hvordan 
omstillingsutfordringene for 
helseforetaket er løst. 

o ref. styresak 67-2014/4: Arbeidet med 
forprosjektet pågår og vil være ferdig 
ved årsskiftet i tråd med styrets 
bestilling. Styrebehandling planlegges 
februar 2015. 

 
Forbruk av månedsverk i 
foretaksgruppen, orientering - 
oppfølging av styresak 115-2014 

o ref. styresak 115-2014, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om å 
følge opp forbruk av månedsverk i 
foretaksgruppen og gi en orientering 
om dette i et senere styremøte. 

 

17DES2014 Orientering gis i styremøte i 
DES2014.  

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

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

o ref. styresak 133-2013/3: MAI2014. 
 

DES2014/FEB2015 Styret i 
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF behandler saken i 
NOV2014. 
 
Med forbehold om ev. 
endringer legges styresaken 
frem i DES2014 i Helse Nord 
RHF. 
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Desentralisert fødselsomsorg i 
Helse Nord – konsekvenser av 
seleksjonskriterier m. m., 
oppfølging av styresak 7-2012 og 
122-2012 

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

o ref. styresak 122-2012, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om å 
gjennomføre en analyse av 
seleksjonskriteriene for å se nærmere 
på deres effekt på kvaliteten i 
fødselsomsorgen. Analysen bes lagt 
frem for styret, etter at 
seleksjonskriteriene er implementert. 

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

 

26FEB2015 Saken går som planlagt. 

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

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

26FEB2015 Kontraktsinngåelse er 
estimert til 09JAN2015. 
Styresak er planlagt fremmet 
i styremøte 26FEB2015.  
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delentreprisene. 
o ref. styresak 74-2013, vedtakets punkt 

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

o ref. styresak 67-2014/4: På grunn av 
endret utbyggingsstrategi, jf. styresak 
64-2014 vil prognosen for 
kostnadsnivået først foreligge i slutten 
av 2014. 

 
Oppfølging av IR 05/2014 ad. 
kompetanse, arbeids- og hviletid i 
bilambulansetjenesten i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 106-2014 

o ref. styresak 106-2014, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om å 
legge fram en orientering om hvordan 
internrevisjonens anbefalinger følges 
opp i helseforetakene, i løpet av våren 
2015. 

 

i løpet av våren 2015 Under arbeid. Følges opp mot 
helseforetakene våren 2015. 

Implementering av nasjonale 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – risiko- og 
sårbarhetsanalyse av fødetilbudet i 
HN, oppfølging av styresak 121-
2012 

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

o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av 

våren 2015 Det er ønskelig å få med 
datasett fra hele 2014, saken 
planlegges lagt frem våren 
2015.  Så langt i 2014 er det 
registrert kun små endringer. 
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styrets vedtak:  
o ROS-analyse må avventes til tidligst 

høsten 2014 for å kunne si noe 
sikkert om reell risiko for å lykkes 
med implementering av 
kvalitetskrav.  

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

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

 
Helse Nord IKT – fremtidig 
organisering, oppfølging av styresak 
94-2005 

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

 

våren 2015 
 

Mandat for arbeidet 
diskuteres på direktørmøte i 
NOV2015. 
 
Styresak fremmes våren 
2015. 
 

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

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

 
 
 
 

våren 2015 Ingen anmerkninger. 
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Etablering av regionale datasentre i 
Bodø og Tromsø, kontrakter og 
kostnadsestimater, oppfølging av 
styresak 49-2014 og 118-2014 
 

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

o ref. styresak 118-2014, vedtakets 
punkt 4: Endelige kostnader legges 
frem for styret i Helse Nord RHF 
samtidig med oppfølgingen av 
vedtakets punkt 4 i styresak 49-2014. 

 

MAI2015 Anbudsfristen går ut i 
APR2015. Styresak legges 
frem i MAI2015. 

Oppfølging av IR 07/2014: 
Tilrettelegging for realisering av 
gevinster i forbindelse med nytt 
sykehusbygg i Vesterålen, 
oppfølging av styresak 107-2014 

o ref. styresak 107-2014, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om å 
legge fram en orientering om hvordan 
internrevisjonens anbefalinger følges 
opp i foretaksgruppen i løpet av 2015. 

 

i løpet av 2015 Ingen anmerkninger. 

Anskaffelse av pasientreiser 
landeveistransport 2015 - 
orientering om resultatet av 
anskaffelsen, oppfølging av styresak 
91-2014 

o ref. styresak 91-2014, vedtakets punkt 
3: Styret ber adm. direktør legge frem 
en orientering om resultatet av 
anskaffelsen etter at anskaffelsen er 
gjennomført. 

 

i 2015 Ingen anmerkninger. 

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

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

 
 
 

i 2015 Ingen anmerkninger. 
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Prosjekt lærlinger i Helse Nord – 
sluttrapport, oppfølging av styresak 
153-2012 

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

 

i slutten av 2015 Ingen anmerkninger. 

Regional fagplan habilitering, 
oppnådde resultater - oppfølging av 
styresak 113-2014 

o ref. styresak 113-2014, vedtakets 
punkt 5: Styret ber adm. direktør om 
tilbakemelding av de oppnådde 
resultatene innen utgangen av 2016. 

 

innen utgangen av 
2016 

Vedtatt i styremøte i 
OKT2014. Følges opp.  

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

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

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

 

høsten 2017 Ingen anmerkninger. 
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Styresaker – ikke datofestet Anmerkning planlagt til 

styremøte 
status 

Bilambulansetjenesten – 
evaluering, oppfølging av 
styresak 52-2009 

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

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

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

o ref. e-post fra fagdirektør av 04MAI2013: Denne er 
det ikke mulig å svare ut så lenge vi ikke har et eget 
journalsystem for ambulansene. Det er fortsatt ikke 
innført og jeg aner ikke når det kan bli. Denne er på 
ubestemt tid. 

 

ikke 
tidfestet 

Ikke påbegynt. 

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

o ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4: Styret ber 
adm. direktør utrede nærmere muligheten for en 
organisering med to AMK-sentraler i Nord-Norge, 
jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om 
en eventuell overgang til to må baseres på en 
nærmere vurdering av: 
• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 

ikke 
tidfestet 

Ikke påbegynt, da saken har 
sammenheng med 
implementering av nytt 
nødnett. 
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Prosjekt Elektronisk Kurve og 
Medikasjon – rapport fra 
forprosjekt, oppfølging av 
styresak 125-2014 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør legge frem rapport fra 
forprosjekt med anbefaling om videre fremdrift, når 
aktivitetene i fase 2 er gjennomført. 

 

ikke 
tidfestet 

Ingen anmerkninger. 

Prosjekt Elektronisk Kurve og 
Medikasjon – plan for 
gevinstrealisering, oppfølging 
av styresak 125-2014 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør legge frem plan for 
gevinstrealisering som en del av 
beslutningsunderlaget for gjennomføringen av 
hovedprosjektet (fase 3). 

 

ikke 
tidfestet 

Ingen anmerkninger. 

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

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

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

o ref. styresak 142-2012/3: Alternativ fremdriftsplan 
må bli en del av rulleringen av nåværende plan i 
JUN2013. 

o ref. styresak 67-2014/4: Fremdriftsplan avklares i 
forhold til langsiktig plan. 

 

ikke 
tidfestet 
 

Styresaken avventes til 
utviklingsplanen er ferdig. Vi 
må oppdatere status og plan for 
videre utvikling, nå med 
hensyn til at Alta-prosjektet 
skal gjennomføres. 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-83/012  diverse     Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 138-2014 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Indre Kåfjord pensjonistforening av 23. oktober 2014 ad. ny sykestueplass 

ved Kåfjord Sykehjem 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. november 2014 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. november 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-83/012       Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 138-2014/1 Brev fra Indre Kåfjord pensjonistforening av 

23. oktober 2014 ad. ny sykestueplass ved 

Kåfjord Sykehjem 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 26. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-83/012       Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 138-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 12. november 2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2013/308/012 

Referent/dir.tlf.: 
Hanne Haukland, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Tromsø, 12.11.2014 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 12. november 2014 
Møtested: Radisson BLU hotell, Tromsø 
Neste møte: 21. januar 2015 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Bjørg Molander varamedlem - møter for 

Bjørn Helge Hansen 
FFO 

Jørgen Dahl medlem FFO 
Arne Ketil Hafstad varamedlem - møter for 

Werner Johansen 
FFO 

Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten varamedlem – møter for 

May Anne Brand   
Fylkeseldrerådene 

Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland medisinsk rådgiver Helse Nord RHF 
Randi Spørck seksjonsleder - på telefon Helse Nord RHF 
Siw Skår rådgiver - på telefon Helse Nord RHF 
Arnborg Ramsvik rådgiver - på telefon Helse Nord RHF 
Erling Bang rådgiver - på telefon Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 

 
 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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I forkant av møte i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av 
brukerutvalgene i helseforetakene. 

 
 

RBU-sak 84-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 84-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 85-2014 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 23. 

oktober 2014 
Sak 86-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 
Sak 87-2014 Regional plan for øre-nese-hals 2014-2025 
Sak 88-2014 Regionalt fagråd for habilitering - oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 89-2014 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene – involvering av 

Regionalt brukerutvalg 
Sak 90-2014 Private sykehustjenester vs. egne tjenester innen TSB, analyse for 

budsjettåret 2013, oppfølging av styresak 12-2013 
Sak 91-2014 Tertialrapport nr. 2-2014 
Sak 92-2014 Pasientreiser i Helse Nord - utvikling i antall klagesaker m. m., jf. 

styresak 128-2013 
Sak 93-2014 Prosjekt Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én 

helseportal, status og mulighet for innspill – oppfølging av RBU-sak 
51-2014 

Sak 94-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Regional plan for plastikk-kirurgi – hvorfor er planen 
forsinket  

• Regional Brukerkonferanse 2015 – avklaring av aktuelle 
temaer og programkomité 

 4. Regional plan for psykisk helsevern og TSB 2015-2025 - 
informasjon  

 5. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte 
styresaker 

Sak 95-2014 Referatsaker 
 1. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 22.10.2014 
 2. Møtereferat fra styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 

20.6.2014 
 3. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 

15.10.2014 
 4. Tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015 
 5. Revisjon av prioriteringsveiledere – Prio2 
Sak 96-2014 Eventuelt 

A. Nordlandssykehuset Vesterålen - psykiatri 
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Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 85-2014  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 23. oktober 2014 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 23. oktober 2014 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 86-2014  Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 

vedtas som retningsgivende for Helse Nord. 
 
2. RBU påpeker at også hudsykepleiere må brukes i utviklingen og styrkingen av 

tilbudet for å bidra til at pasientene får et trygt og kvalitativt godt tilbud innen 
rimelig tid. 

 
3. RBU vil understreke behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet i 

Nordlandssykehuset Bodø. 
 

 
RBU-sak 87-2014  Regional plan for øre-nese-hals 2014-2025 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at Regional plan for øre-nese-hals 2014-2025 vedtas 

som retningsgivende for Helse Nord. 
 
2. RBU støtter forslaget om å øke antall stillinger for både leger, sykepleiere og 

audiologisk personell for å bedre tilbudet til hørselshemmede og redusere 
ventetider og fristbrudd i regionen. RBU ber om at tiltak for rekruttering av 
audiologisk personell iverksettes. 

 
3. RBU ber om at det iverksettes tiltak som sikrer samhandlingen mellom alle aktører 

for å gi denne pasientgruppen et kvalitativt godt og trygt tilbud. Brukermedvirkning 
må sikres gjennom bedre kommunikasjon mellom pasient og behandler og gjennom 
bedre informasjon til pasient og pårørende. 
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RBU-sak 88-2014  Regionalt fagråd for habilitering - oppnevning 
av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Gunn Strand Hutchinson (Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede) som brukerrepresentant til regionalt fagråd for habilitering. 
 
 
RBU-sak 89-2014 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene – 

involvering av Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til foreslått tidsplan for brukermedvirkning ved 

utarbeidelse av oppdragsdokument 2015 til helseforetakene i Helse Nord. 
 
2. Dialogmøte mellom RBU og RHF-administrasjonen i begynnelsen av januar 2015 

avtales nærmere, så snart oppdragsdokumentet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet er mottatt. 

 
 
RBU-sak 90-2014 Private sykehustjenester vs. egne tjenester 

innen TSB, analyse for budsjettåret 2013, 
oppfølging av styresak 12-2013 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar analysen av pris og behandlingskvalitet hos private og 

offentlige tilbydere innen døgnbehandling TSB i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber om at analysen gjennomgås grundig sammen med brukerorganisasjonene. 
 
 
RBU-sak 91-2014  Tertialrapport nr. 2-2014 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar tertialrapport nr. 2-2014 med resultater for kvalitet til 

orientering. 
 
2. RBU ber om tilbakemelding på følgende: 

a. betydning av bedre prioritering innen psykisk helse 
b. hvilke spesialister som det er mangel på i DPS-ene 
c. kompetansebyggende tiltak i DPS-ene på rusfeltet 
d. ventetider for habiliteringstjenesten 
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RBU-sak 92-2014  Pasientreiser i Helse Nord - utvikling i antall 
klagesaker m. m., jf. styresak 128-2013 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Pasientreiser i Helse Nord, utvikling i 

antall klagesaker m. m. (jf. styresak 128-2013) til orientering. 
 
2. RBU ber om å få lagt frem resultater fra den nasjonale brukerundersøkelsen på 

pasienttransport, når denne foreligger. 
 
 
RBU-sak 93-2014 Prosjekt Felles nettløsning for 

spesialisthelsetjenesten – én helseportal, status 
og mulighet for innspill – oppfølging av RBU- 
sak 51-2014 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Prosjekt Felles nettløsning for 
spesialisthelsetjenesten – én helseportal til orientering. 
 
 
RBU-sak 94-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• Møte Helse- og omsorgsdepartementet, den 27. oktober 2014 ad. 
Oppdragsdokument 2015: Informasjon 

• Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. oktober 2014: Protokollen er lagt ut på Helse 
Nord RHFs nettsted. 

• Styreseminar i Helse Nord, den 29. og 30. oktober 2014: Informasjon om program 
• Brev fra Mental Helse av 30. oktober 2014: Informasjon 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
• RBU-medlem Astrid Daniloff: Spørsmål om ambulansehelikopter i Finnmark - 

ønske om samarbeid mellom Politi, Forsvaret og helsetjenesten 
• RBU-medlem Astrid Daniloff: Nybygg Hammerfest - oppstarttidspunkt 
• RBU-nestleder Asbjørn Larsen: Kort informasjon om fagråd TSB 
• RBU-nestleder Asbjørn Larsen: Forslag om å inkludere erfaringskonsulenter i 

vurderingsteam rus (Finnmarkssykehuset HF) 
• RBU-nestleder Asbjørn Larsen: Nasjonal helse- og sykehusplan, informasjon om 

møter 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Krav fra Oppdragsdokument 2014 om større vekst i fagfeltet psykiatri/rus enn 
somatikk: Informasjon 

• Regional plan for plastikk-kirurgi – hvorfor er planen forsinket 
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• Regional Brukerkonferanse 2015 – avklaring av aktuelle temaer og 
programkomité: Utkast til program settes opp som sak i RBU-møte i januar 2015.  

4. Regional plan for psykisk helsevern og TSB 2015-2025 – informasjon 
5. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 95-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
1. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22.10.2014 
2. Møtereferat fra styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 20.6.2014 
3. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 15.10.2014 
4. Tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015 
5. Revisjon av prioriteringsveiledere – Prio2 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 96-2014  Eventuelt 
 
A. Nordlandssykehuset Vesterålen - psykiatri 

RBU-medlem Åse Almås Johansen stilte spørsmål om situasjonen ved 
Nordlandssykehuset Vesterålen - psykiatri. Det er kommet frem opplysninger om at 
DPS Vesterålen ikke brukes av pasienter i regionen, men det gis ikke informasjon 
om årsakene som ligger til grunn for dette. 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg ber om en nærmere redegjørelse i et senere RBU-møte rundt 
situasjonen på Nordlandssykehuset Vesterålen - psykiatri. 
 
 
Bodø, den 12. november 2014 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 12NOV2014 – kl. 15.25 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 24. november 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-84/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.11.2014 
 

Styresak 139-2014 Eventuelt 
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