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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-62/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 23.9.2015 
 

Styresak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste, 

ettersendelse (ettersendte dokumenter er skrevet i rødt) 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 30. september 2015: 
 

Sak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 93-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2015 Side  
Sak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, 

handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 3 

Sak 95-2015 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 17 

Sak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering/flytting og 
konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015 

Side  

Sak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig organisering Side  
Sak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Side 19 

Sak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - informasjon Side  
Sak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - utkast Side  
Sak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og 

fylkeskommunene i Nord-Norge 
Side  

Sak 102-2015 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. NSTs1 fremtidige rolle - nasjonal del Side  
Sak 103-2015 Referatsaker Side  
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. september 2015 
  

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015   
 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. september 2015 

ad. sak om Ny organisasjonsform for Helse Nord IKT - 
inkl. beskrivelser av konsekvenser for samhandlingen 
med HF-ene, mandat (jf. styresak 97-2015 Helse Nord 
IKT – fremtidig organisering) 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
 
 

  

1 NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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Sak 104-2015 Eventuelt Side  
Sak 105-2015 Nøytral merverdiavgift i helseforetakene - 

høringsuttalelse fra Helse Nord 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 42 

 
 
Bodø, den 23. september 2015 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  

I. Fjellberg/R. Sundset   Bodø, 23.9.2015 
 

Styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, 

handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
De regionale helseforetakene har mottatt tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2015 
fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i brev av 30. juni 2015, jf. styresak 90-
2015/3 Referatsaker (styremøte 26. august 2015).  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - 
tilleggsdokument i styremøte 26. august 2015 og fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret 
ber adm. direktør i tett samarbeid med helseforetakene om å utarbeide en konkret 
handlingsplan som legges frem for styrets behandling i styremøtet, den 30. september 
2015. 
 
Styret behandlet styresak Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging 
av styresak 49-2015 og 67-2015 i styremøte 26. august 2015 og fattet følgende vedtak i 
punkt 3: Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppdatert rapport om utviklingen av 
ventetider og fristbrudd i Helse Nord innen 1. oktober 2015.  
 
Denne styresaken legges frem for styret i Helse Nord RHF som en oppfølging av 
styresak 75-2015 og 76-2015.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Status fristbrudd/ventetid pr. august 2015 
Oppdaterte tall til og med august 2015 viser en økende utvikling i alle helseforetak i 
andel pasienter som avvikles med fristbrudd. Helse Nord er den helseregionen som har 
størst andel avviklede pasienter med fristbrudd (ca. 8 %) etterfulgt av Helse Sør-Øst (ca. 
5,5 %).   
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Samtlige fire helseforetak i Helse Nord kan vise til en økende andel pasienter som 
avvikles med fristbrudd for august 2015 sammenlignet med juli 2015. For 
Nordlandssykehuset HF er andelen over 10 %, mens for de øvrige helseforetakene 
ligger andelen mellom 6-8 %.    
 

 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
30. september 2015 - saksdokumenter, ettersendelse

side 4



Det er et nasjonalt krav om at ventetid skal være under 65 dager. Ingen helseregioner 
ligger under kravet på 65 dager for avviklede pasienter i august 2015. Helse Nord har, 
for avviklede pasienter, en gjennomsnittelig ventetid på over 80 dager, mens for de 
øvrige helseregioner er gjennomsnittelig ventetid mellom 70 og 75 dager. Alle 
helseregioner har en økning i gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter fra juli 
til august 2015.  
  

 
 
Den gjennomsnittelige ventetiden for avviklede pasienter har for alle helseforetak i 
Helse Nord økt fra juli til august 2015. For Universitetssykehuset Nord-Norge HF er 
gjennomsnittelig ventetid ca. 95 dager, for Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF ca. 75 dager og for Helgelandssykehuset HF 65 dager. 
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De fem fagområder med flest antall fristbrudd for pasienter som er avviklet er angitt i 
tabellen under.  
 

 
 
Det er Helse Nord som har lengst gjennomsnittlig ventetid (120 dager) for pasienter 
som fremdeles venter (gjelder alle ventende, ikke bare de med rett), etterfulgt av Helse 
Sør-Øst på 95 dager.  Sammenlignet med juli 2015 er det Helse Nord som øker mest i 
gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fremdeles venter. 
 

 
 
For pasienter som fremdeles venter er andelen med fristbrudd under 4 % for alle 
helseforetak.  For Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF er andelen like 
under 4 %, mens andelen er ca. 2 % for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF. Sammenlignet med juli 2015 er tallene for august 2015 
nedadgående, spesielt for Helgelandssykehuset HF.    
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Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fremdeles venter, har økt i august 2015 
sammenlignet med juli 2015 i samtlige helseforetak. Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset har gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter på ca. 130 
dager, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF har 
henholdsvis 110 og 95 dager. 
 

 
 
Tabellen under viser de fem fagområder med flest antall fristbrudd for pasienter som 
fremdeles venter. 
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Helse Nord har lengst ventetid og størst andel fristbrudd av alle regioner.  
 
En positiv utvikling er antall fristbrudd som fortsatt venter, hvor det er en nedadgående 
trend. Økende ventetid på de som fortsatt venter, kan muligens indikere prioritering av 
de pasientene som har frist. Det har vært oppfølgingsmøter med alle helseforetak i 
september 2015 hvor helseforetakene har presentert sine handlingsplaner for å 
redusere ventetid og fristbrudd.  
 
En oppsummering av tiltaksplanene for hvert helseforetak er presentert som vedlegg til 
styresaken. Samlet er dette et uttrykk for at det arbeides systematisk med fristbrudd, 
men at vi kan få en stor utfordring med ventelistene for de lavest prioriterte pasientene.  
 
Tilleggsdokument til OD2015 
Punktene som ligger til oppfølging i tilleggsdokumentet er kapittel 2 ad. tiltak for å 
redusere variasjon i ventetider og effektivitet med underpunktene a-g, der punkt a, b, e 
og f er områder, der det er bedt om at de fire RHF-ene samordner seg. 
 
Helse Nord RHF følger opp styresak 75- 2015 ved å presentere handlingsplaner for 
hvert av helseforetakene i denne styresaken. I denne prosessen har Helse Nord RHF 
bedt helseforetakene om å presentere de områdene, der de har høyest andel fristbrudd 
og lengst ventetid og hvilke tiltak de vil sette i gang på kort og lang sikt. 
 
Vi har også bedt om tiltaksplan for å nå målet om planleggingshorisont på seks måneder 
og timetildeling i første svarbrev etter vurdering av henvisning.  En kort sammenstilling 
av hver handlingsplan er vedlagt styresaken. 
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Oppfølging av punkt a-g: 
a) Utarbeidelse av forslag til indikatorer og fagområder for prioritert styringsmessig 

oppfølging  
b) Etablering av nettverk for å fremme metodeutvikling på tvers av RHF 
 
Helse Vest RHF leder arbeidet for å samordne tiltak på tvers av RHF-ene, og i et 
interregionalt fellesmøte med alle RHF-ene på fredag 18. september 2015 ble det 
diskutert hvordan RHF-ene i fellesskap skal løse utfordringene i tilleggsdokumentet.  
 
De fire regionene skal i fellesskap bygge kunnskap og presentere tiltak som er iverksatt 
for hvert av punktene i tilleggsdokumentet til oppdragsdokument 2015. Regionene skal 
i fellesskap bidra til å dele kunnskapsgrunnlag, metoder og tiltak med et formål om at 
alle vil ha en base av tiltak som kan stilles til disposisjon mellom regionene. 
  
Forslag fra dette fellesmøtet er at det fra høsten 2015 etableres et kompetansenettverk 
mellom RHF-ene med formål om å utveksle erfaringer og utvikle metodikk knyttet til 
arbeid for å redusere ventetider, øke effektivitet og kapasitetsutnyttelse. 
 
c) Etablering av regionale innsatsteam og arenaer for utveksling av erfaring om 

endringsprosesser 
Det arbeides med å få etablert et regionalt innsatsteam med en regional koordinator fra 
Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har hatt egne oppfølgingsmøter med helseforetakene i 
forbindelse med kravene i tilleggsdokumentet, og har diskutert hvilke arbeidsoppgaver 
et regionalt innsatsteam skal ha, basert på hvilke områder helseforetakene trenger 
bistand på. 
 
d) Innføre lengre planleggings- og timetildeligshorisont ved poliklinikker  
Videreført til helseforetakene i foretaksmøte 4. september 2015. Se vedlagte 
handlingsplaner. 
 
e) Bedre innsikt i variasjon i liggetid og andel dagbehandling i forbedringsarbeid  
Helse Nord RHF vil diskutere med de andre helseregionene hvilke prosedyrer og 
indikatorer som er aktuelle å sammenligne, og i samarbeid med de andre regionene og 
Helsedirektoratet v/Norsk Pasientregister (NPR) utvikle løsninger, der slike data 
sammenstilles nasjonalt i en publiseringsløsning som er lett tilgjengelig for klinikere og 
ledere i sykehus.  
 
f) Bruke innsikt om variasjon i forbruk av helsetjenester i forbedringsarbeid 
De fire RHF-ene ble bedt om å systematisk sammenligne forbruk av helsetjenester på 
prosedyrenivå mellom sykehus, både mellom sykehus i regionene, men også sykehus 
nasjonalt. SKDE1 bidrar inn i arbeidet med forbruksinformasjon, der man ser på 
hvordan situasjonen er i dag, hvilke tjenesteområder vi bør vite mer om, og hvilke tiltak 
som skal iverksettes der det avvikes vesentlig. Det må avklares hvordan man kan jobbe 
videre med disse problemstillingene på RHF-nivå og på tvers av RHF-ene.  
 
 

1 SKDE: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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g) Bedre samhandling med private og avtalespesialister 
Helse Nord RHF vil fasilitere møtearenaer mellom spesialisthelsetjenesten og private 
avtalespesialister slik at man får et tettere samarbeid.  
 
Hver region vurderer kontinuerlig på hvilke fagområder det er behov for supplerende 
anskaffelser. Ny somatikkanskaffelse pågår i Helse Nord. Denne skal tre i kraft 1. juni 
2016. Dette er innenfor områdene ortopedi, plastikkirurgi, øre-nese-hals, hjerte, mage-
tarm og urologi.  
 
Oppfølging av avtalespesialistene i Helse Nord gjøres gjennom årlig styringsdokument. I 
år har ventetid, økt andel nyhenviste, samarbeid med helseforetakene om ventelister, 
pasientforløp og fag, opprettholdelse av normtall og rapportering til NPR stått sentralt.  
Opprettelse av nye hjemler vurderes i tråd med fagplaner, og samarbeid med lokalt 
helseforetak vektlegges i utlysningen.  
 
Videre oppfølging fra Helse Nord RHF vil være å fullføre anskaffelsene og vurdere 
tilleggsanskaffelser, halvårige møter med de private institusjonene for å følge opp 
intensjonen i rammeavtalen. Fra 1. januar 2016 vil det være på plass en ny rammeavtale 
for avtalespesialister, og en ny regional plan for avtalespesialister skal utarbeides i 
2016.  
 
Kapittel 3 og 4 i tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet skal rapporteres i årlig 
melding og behandles ikke i denne styresaken. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud (KTV/KVO) i Helse Nord RHF ble informert 
om presisering av kravene til det videre arbeid med tiltak for å redusere variasjon i 
ventetider og effektivitet i samarbeidsmøte, den 18. august 2015, jf. sak 94-2015 
Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument.  
 
KTV/KVO vil få informasjon om tiltaksplanene i helseforetakene i samarbeidsmøte, den 
28. september 2015, jf. sak 111-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, 
tiltaksplan - oppfølging av sak 094-2015.  
 
Brukermedvirkning 
Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet - tilleggsdokument ble 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 16. september 2015, jf. 
RBU-sak 47-2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om oppdragsdokument 2015 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet - tilleggdokument til orientering. 
 
2. RBU viser til punkt 3 i vedtak i styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - 

tilleggsdokument og ber om at brukermedvirkning ivaretas i utarbeidelsen av 
handlingsplanene i helseforetakene.  

 
3. RBU ber om å få lagt frem helseforetakenes handlingsplan til orientering i neste RBU-

møte. 
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4. RBU vil gi uttrykk for sin bekymring, dersom kravet om større effektivitet går utover 
kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. 

 
Adm. direktørs vurdering 
I Helse Nord har arbeidet med å sikre at pasientene får behandling innen fastsatte 
frister, pågått over tid. Resultatene lar imidlertid vente på seg. Som oppfølging av 
Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument har helseforetakene utarbeidet nye 
handlingsplaner, og oppfølgingen fra Helse Nord RHF er intensivert.   
 
Fra 1. november 2015 vil alle pasienter med behov for spesialisthelsetjenester ha rett til 
behandling. Dette vil ytterligere utfordre helseforetakene med tanke på fristbrudd og 
ventetider. De tiltakene som presenteres i helseforetakenes handlingsplaner må følges 
opp i lederlinjen i hvert helseforetak også over tid. Dette er viktig for at tiltakene skal få 
effekt både på kort og lang sikt.  
 
Det regionale innsatstemaet skal bistå helseforetakene med endrings- og 
omstillingsprosesser og være en arena for utveksling av erfaring og metodikk for å 
skape forbedring og varige endringer. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med handlingsplaner i 

helseforetakene for å redusere ventetider og fristbrudd (jf. Oppdragsdokument 2015 
- tilleggsdokument) til orientering. 

 
2. Styret viser til status for ventetider og fristbrudd og helseforetakenes 

handlingsplaner, og ber styrene i helseforetakene om å følge opp situasjonen i hvert 
styremøte fremover.  

 
3. Styret forutsetter at helseforetakene i Helse Nord samarbeider og utveksler 

erfaringer, slik at alle når de nasjonale mål for fristbrudd og ventetider. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å utarbeide et mandat til det regionale innsatsteamet i 
Helse Nord. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å bidra til at de regionale helseforetakene samarbeider 

og lærer av hverandres erfaringer.  
 
 
Bodø, den 23. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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 Vedlegg:  Sammendrag handlingsplan fra Nordlandssykehuset 
 Sammendrag handlingsplan fra UNN 
 Sammendrag handlingsplan fra Finnmarkssykehuset 
 Sammendrag handlingsplan for Helgelandssykehuset 
 
Utrykt vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015  

ad. Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument etter Stortingets 
behandling av Prop. 119 S (2014-2015)  
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Handlingsplan 
tilleggsdokument OD 2015 
NLSH

Mål Problemområder Årsak Tiltak kort sikt Tiltak lang sikt som skal sikre varige forbedringer

Ventetid Gjennomsnittlig 
ventetid er under 
65 dager

Ortopedi                      
Urologi                           
Generell kirurgi 
Gastroenterologisk 
kirurgi og plastikk-kirurgi 

Lange 
ventetider for 
enkelt fag som 
trekker opp 
snittet.               
Feilregistrering

Utnytter tildelt operasjonsstue kapasitet og vurderer behovet for 
ekstra poliklinikk fortløpende                                                                                             
Vurdere tidligere oppstart / avslutting av timene på poliklinikk.  
Kontinuerlig rydding av feilregistreringer. Ryddes etter tilsendte lister 
og etter Helse Nord LIS (datavarehus)                                                                                       
Alle avd. ledere har fått tilgang til Helse Nord LIS                                                                                                                        
Ekstra ordinære poliklinikker er gjennomført og vil bli fortløpende 
vurdert.                                                                                                                      
Sette av tid i arbeidsdagen til rydding av feilregistreringer.                                              
Fordele ryddejobben på flere personer.                                                                                  
Benytte avtalespesialister.                                                                                                          
Innleie av urolog, plastikk-kirurg og karkirurg.                                                                 
Kontinuerlig opplæring / vedlikehold av kunnskap om registreringer og 
prioriteringsveilederen

Videreføre kortsiktige tiltak                                                                 
Aktiv bruk av virksomhetsportalen og øremerke personer for 
gjennomgang/ oppfølging av Helse Nord LIS                                                                                              
Benytte avtalespesialister i større grad                                    
Ansettelse av plastikkkirurg                                                                 
Benytte kapasitet i hele klinikken også i Lofoten og Vesterålen                                                                                          
Vurdere utnyttelse av poliklinikktimene (tidligere oppstart / 
senere avslutting/ antall poliklinikkdager pr. lege)                                                                                        
Utnytte operasjonsstuetildelingen                                                     
Utarbeide plan for rekruttering til urologi

 Fristbrudd Ingen fristbrudd Ortopedi                   
Urologi                               
Generell kirurgi  
karkirurgi  og 
gastroenterologi . 
Fristbruddene fordeler 
seg på følgende 
omsorgsnivå: 17 med 
omsorgsnivå poliklinikk, 
5 med omsorgsnivå 
dagbehandling og 3 med 
omsorgsnivå heldøgn

Innføring av 
pakkeforløp 
kreft har 
redusert  
polikliniske 
kapasitet fordi 
timer holdes 
åpne for 
pakkeforløp  

Helse Nord LIS virksomhetsportalen benyttes.                                                                      
Alle avdelings ledere har fått tilgang til Helse Nord LIS                                                       
Kontinuerlig opplæring / vedlikehold av kunnskap om registreringer og 
bruk av  prioriteringsveilederen og fristsetting                                             
Utnytte tildelt stuekapasitet og vurdere utnyttelse av poliklinikktimene. 
Klinikken har påbegynt oppfølgning av dette slik at vi får ryddet bort de 
fristbruddene som ikke er reelle. 

Videreføre kortsiktige tiltak.                                                                    
Aktiv bruk av Helse Nord LIS virksomhetsportalen                             
Øremerke personer for gjennomgang/ oppfølging av Helse Nord 
LIS                                                                                                                   
Benytte avtalespesialister i større grad

Status innføring lengre 
planleggings- og 
timetildelingshorisont ved 
poliklinikker

6 mnd Langtidsplanlegging av legers fravær / tilstedeværelse 6 mnd. frem i 
tid. Timebøker i DIPS åpnes etter denne planleggingshorisonten.                                
Kar og uro har faste poliklinikkdager.                                                              
Stort fokus på dette blant ledere

Videreføre kortsiktige tiltak.                                                                    
Sette krav om langtidsplanlegging av legers fravær / 
tilstedeværelse med klare frister.                                                                                            
Lederfokus

Tildeling av time  I første svar på 
vurdering

Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk har påbegynt prosessen med 
tildeling av time i første brev                                                                                                                                   
Ledere har stort fokus på dette

Videreføre påbegynte tiltak
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Handlingsplan 
tilleggsdokument OD 2015 
UNN HF

Mål Problemområder Årsak Tiltak kort sikt Tiltak lang sikt som skal sikre varige forbedringer

Ventetid Gjennomsnittlig 
ventetid er under 65 
dager

Poliklinikk 
ortopedi/plastikkirurgi/ 
håndkirurgi. Polikliniske 
operasjoner hånd- og 
plastikkirurgi                            
Øye                                        
Urologi
Gastrokirurgi
Inkontinens uro/gyn                           

Manglende kapasitet, totalt 
sett for mange funksjoner som 
skal dekkes i forhold til 
kapasitet med dagens 
organiseirng og prioriteringer                                  
Gjeldende intern prioritering 
ift alvorlighetssgrad på ikke 
rettighetspasienter.          
Mangel på  legespesialister i 
enkelte fagområder

Personalressurser styres i større grad, og settes opp 
der det er størst behov.                     
Operasjonskapasiteten som ikke blir utgitt på grunn 
av mangel ressurser på operasjonsavdelingen, 
gjøres om til poliklinikk og PPK på kort varsel.                                                                            
Så mange som mulig settes opp på time innen 
01.11.15                                                                             
Gi den høyest prioriterte behandling raskere time.               
Ikke å gi behandling til de som i dag har lengst 
ventetid.                                                                            
Øke den totale behandlingskapasitet.                                
Hindre økt tilstrømming av pasienter                            
Behov for å ha flere leger utover tjenesteplanene i 
urologi og ortopedi(poliklinikk)                                           
Behov for kjøp av eksterne tjenester hos private 
ortopedi og urologi                    

Samsvar inntak og kapasitet.                                        
God og langsiktig planlegging av arbeidsplaner.    
Rydding i ventelister.                                                    
Færre pasienter i nevnte kategorier får rett til 
helsehjelp.                                                                     
Avvise pasienter som ikke trenger helsetjenester 
på Universitet-sykehusnivå.                                                
Samordne prioriteringsrutiner med 
avtalespesialister og øvrige sykehuspoliklinikker i 
Helse Nord. 

 Fristbrudd Ingen fristbrudd Ortopedi/plastikkirurgi                                        
Urologi
Gastrokirurgi
Inkontinens

Mangel på 
operasjonskapasitet        
Manglende oppfølging av 
prosedyrer om å kontakte 
andre institusjoner, evt. Helfo.                                      
Økende antall henvisninger 
pga demografi og pakkeforløp
Inkontinens et nytt behov som 
krever spesialkompetanse hos 
flere personellgrupper                                

Oppfølging av seksjonsleder kontor og 
avdelingsleder.Implementering av rutiner.
Innført slottider for hastende
Dedikeret personer på ventelistene
Sender pasienter til andre HF

Implementering av rutiner og tilpasse inntak med 
reell kapasitet.                                                                
Rekrutterer og utdanner urologer.
Systematisk arbeid med drift og 
aktivitetsplanlegging tilpasset behovene

Status innføring lengre 
planleggings- og 
timetildelingshorisont ved 
poliklinikker

6 mnd Aktivitetsstyrte bemanningsplanlegginger er i 
oppstart for 6mndr horisont for alle 
personellgrupper

Tildeling av time  I første svar på 
vurdering

Opplæring av personellet er startet for å tilpasse 
nye rutiner                                                                 
Aktivitetsstyrte bemanningsplanlegginger er i 
oppstart for 6mndr horisont for alle 
personellgrupper
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Handlingsplan tilleggsdokument OD 2015 FIN Mål Problemområder Årsak Tiltak kort sikt Tiltak lang sikt som skal sikre varige 
forbedringer

Ventetid Gjennomsnittlig 
ventetid er under 65 
dager

Revmatologi, øye og ortopedi. Registreringspraksis                              
Ulik praksis for 
registrering av 
konsultasjoner

Fokus på utfordringsområdene og tiltak innenfor 
organisering og planlegging.                                            
Arbeid med rutiner og opprydding i 
registreringspraksis                                                        
Revmatologi, hud, fordøyelse samt ortopedi er det 
satt inn innleie for å få bort ventelister.

Økt gjennomstrømning skal gi kortere 
ventetid og ingen fristbrudd. Ses i 
sammenheng med nyhenvisninger og 
lederstyrt poliklinikk. 

 Fristbrudd Ingen fristbrudd Lite fristbrudd slik regelverket er nå. Hovedsakelig er 
disse inennfor psykisk helse og rus. Andre er  ØHN, 
hjerte og fordøyelse.  

Mangel på behandlere Alle pasienter med fare for fristbrudd skal følges 
opp enkeltvis og gis et tilbud før fristen internt eller 
eksternt

Ventende må få tilbud ved annet sykehus 
dersom fare for fristbrudd eller for lang 
ventetid.                                                      
Samarbeid direkte mellom enkeltpersoner om 
enkeltpasienter ved klinikkene.                                    
Eget prosjekt for fristbrudd leveres 22/9, 
samarbeid med HLSH underveis i prosjektet. 

Status innføring lengre planleggings- og 
timetildelingshorisont ved poliklinikker

6 mnd Alle klinikkene har innført overordnet 
årsplanlegging. Det foreligger årsplaner fra alle 
avdelingene iht egen mal utarbeidet på dette. Her 
defineres blant annet utfordringsområdene og mål 
for aktiviteten. Det er likevel et betydelig arbeid som 
gjenstår innenfor de somatiske klinikkene for å få til 
en god langtidsplanlegging der detaljnivået er godt 
nok og der forutsigbarheten er tilstrekkelig. Flere av 
avdelingene ved sykehusene gjennomfører nå 
planlegging iht 4 måneders planleggingshorisont og 
erfaringene fra dette må høstes. 

Prosjekt for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. 
Prosjektleder skal være på plass i høst.                                                       
Samarbeid med UNN om ambulering være viktig å 
videreutvikle.                                            
Erfaringsutveksling med UNN

Redusere sårbarheten på de fagområdene 
hvor det er «alenespesialister»                                        
Formidlet til alle klinikksjefer som igjen har 
fokus på dette nedover mot sine 
avdelingsledere                                             
Tema på ledermøtene.                                              
Stabilitet i arbeidsstokken                                          
Få på plass «ledelsesstyrt poliklinikk»  
Organisering av de merkatile ressursene og 
opplæringen av disse som et tiltak.

Tildeling av time  I første svar på 
vurdering

Klinikk Psykisk helsevern og rus har over flere år 
gjennomført langtidsplanlegging slik at alle pasienter 
nå får time i første brev fra oss. Klinikk Kirkenes har 
ved de fleste av sine avdelinger innført samme 
praksis. Klinikk Hammerfest er den klinikken som er 
kommet kortest på dette. Noen avdelinger gir time i 
første brev, men flere gjenstår

Hovedtiltaket for begge de somatiske klinikkene for 
å kunne gi time i første brev er å få kontroll over 
langtidsplanleggingen. 

Enhetlig praktisering 
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Handlingsplan 
tilleggsdokument OD 2015 
HLSH

Mål Problemområder Årsak Tiltak kort sikt Tiltak lang sikt som skal sikre varige forbedringer

Ventetid Gjennomsnittlig 
ventetid er under 65 
dager            HLSH har 
gjennomsnittlig 
ventetid for avviklete 
pasienter < 65 dager. 

Hudsykdommer                          
Nevrologi                                                
Rus                                         
Revmatologi,                                       
FMR                                               
Ortopedi

Total kapasitet, høy rettighets-fastsettelse 
(hud og revmatologi), overforbruk (hud)

Øke kapasitet (innleie)                                      
Redusere andel kontroller                                    
Dialog med primærleger.                                   
Rydding av kontroll-lister.                               
Redusere antall langtidsventende

Overføre kontroller til primærhelsetjenesten.                                 
Dialog med primærhelsertjenesten også knyttet til 
forbruk/overforbruk                                                       
Bedre utnyttelse av felles kapasitet

 Fristbrudd Ingen fristbrudd pr 
01.12.15

Hudsykdommer                                
Øvrige fagområder har en-sifret 
antall fristbrudd noe varierende fra 
mnd til mnd 

Hud: Total kapasitet ift antall henvsninger.                                                  
Høy rettighetsfast-settelse, for høyt antall 
kontroller.                                                 
Andre: svikt i administrative rutiner.                                         
Uforutsett fravær. 

Hud: Øke kapasitet ved innleie.                                 
Følge opp ventelister tettere.                              
Styrket sykepleier/sekretær-bemanning.                              
Dialog med primærleger for å redusere 
overforbruk.                                                                
Alle: Innskjerpe rutiner og prosedyrer knyttet til 
ventelister 

Hudsykdommer: 2 -3 hudleger i Mosjøen + 
avtalespesialist i Mo i Rana.                                                                                                      
Dialog med primærhelsetjensten for å overta 
kontroler og redusere overforbruk.                                                                                                   
Alle: Korrekt bruk av prioriteringsveiledere.                           
Reduksjon av langtidsventende.                                                      
Jevnlig opplæring i prosedyrer.   

Status innføring lengre 
planleggings- og 
timetildelingshorisont ved 
poliklinikker

6 mnd Alle poliklinikker har 
planleggingshorisont på > 6 mnd.

Legenes arbeidsplaner er lagt > 6 mnd fremover.                                                    
Arbeidsplaner må foreligge hos 
inntaksfunksjonene. Arbeidsplanene må følges 
strengt.                             

Avdelingene forholder seg til vedtattet 
bemanningsplaner og administartive rutiner. 
Ytterligere kvalitetssikring ved innføring av 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging som eget 
prosjekt.

Tildeling av time  I første svar på 
vurdering

Alle poliklinikker gir time 6 mnd i 
første svar på vurdering. Hvis > time 
6 mnd gis pasienten angivelse i uke-
nr.

Innført time i første innkallingsbrev                                               
Sikre opplræinhg til alle som sender ut 
innkallingsbrev.

Intern revisjon
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 23.9.2015 
 

Styresak 95-2015 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret i Helse Nord RHF om svakheter i 
informasjonssikkerheten i helseforetaksgruppen og arbeidet for å styrke sikkerheten.   
 
Bakgrunn 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte Norsk Helsenett SF 
(NHN) i juni 2015 en inntrengningstest mot Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) og Helse Nord IKT (HN IKT). Testen avdekket tydelige svakheter.   
 
Oppfølging i Helse Nord 
Krav til informasjonssikkerhet gis årlig i oppdragsdokumentene til helseforetakene. I år 
fikk helseforetakene særskilt i oppdrag å styrebehandle status på 
informasjonssikkerheten.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med 
forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3: 
Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann, strøm og styring og kontroll av tilgang til 
helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler i styremøte 29. april 2015. Saken 
omhandlet også oppfølging av svakhetene som er påpekt i rapporten fra Riksrevisjonen 
og tidsplan for dette arbeidet.  
 
Etter dette har Riksrevisjonen også gjennomført kontroll av informasjonssikkerhet i 
medisinsk-teknisk utstyr. Rapporten ventes offentliggjort høsten 2015. 
 
Helse Nord RHF har intensivert arbeidet med informasjonssikkerhet i foretaksgruppen. 
I direktørmøter i Helse Nord, senest 2/3. september 2015 er pågående tiltak for å lukke 
svakhetene diskutert. Likeså ble viktigheten av å gi informasjonssikkerheten tyngde og 
synlighet i Helse Nord diskutert.  
 
Informasjonssikkerhetsforumet foreslås nå omdannet til et fagråd for 
informasjonssikkerhet (FRIS). FRIS skal med et tydeligere mandat og større tyngde 
være en pådriver for et godt arbeid med informasjonssikkerhet i regionen og grunnlag 
for forbedringsarbeid i det enkelte helseforetak. FRIS skal ledes av Helse Nord RHF.   
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Adm. direktørs vurdering 
Informasjonssikkerhetsarbeidet er krevende, men det er adm. direktørs vurdering at 
det vokser frem et større fokus på området. Helseforetakenes styrer behandlet sin 
status på området informasjonssikkerhet i juni 2015.  Innholdet i disse sakene vil 
bearbeides ytterligere for å sikre at vi belyser alle forhold i Norm for 
informasjonssikkerhet, og at det foreligger milepælsplaner for lukking av områder som 
ikke er i tråd med normen. Den foreløpige vurderingen er at vi trenger hele 2016 for å 
lukke de svakhetene som er påpekt av Riksrevisjonen.  
 
Adm. direktør viser i denne forbindelse til styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse 
Nord - migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015 som er et 
langsiktig grep for å få hele systemporteføljen over på en robust plattform. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med 

informasjonssikkerheten i foretaksgruppen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig plan innen utgangen av 2016 

for lukking av svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport Riksrevisjonens 
kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015), 
del II, sak 2 og 3. 

 
 
Bodø, den 23. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Referanseliste: Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren 

Norm for informasjonssikkerhet - Helse- og omsorgstjenesten, 
versjon 5.1 

 
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015), del II 
Riksrevisjonens rapport 
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund  Bodø, 23.9.2015 
 

Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter august 2015. 
 
Det gjøres særskilt oppmerksom på at ventelistetallene følger sesongvariasjoner. 
Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall 
nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp.  
 
Tallene for august og september 2015 vil på tilsvarende måte vise en økning i 
ventetidene, da ”det tapte” tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, 
men da i mindre grad. 
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i august 2015. 
 
Andel fristbrudd i august 2014 var på 8 %, 9 % i august 2013 og 17 % i august 2012. 
Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 9 % - poeng fra nivået i august 2012. 
 
Antall fristbrudd er i august 2015 på 362 mot 326 i august 2014, 380 i august 2013 og 
793 i august 2012. 
 
Andel fristbrudd i august 2014 innen somatikk er på 8 %, psykisk helsevern for voksne 
har i august en andel fristbrudd på 11 %, psykisk helsevern for barn og unge har en 
andel fristbrudd på 12 %. Innen rus er andel fristbrudd 4 %.  Hovedtyngden i antall 
fristbrudd er innen somatikk, med 302 av 362 fristbrudd i august 2015. 
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i 
august 2015 på 61 dager og hittil i år på 55 dager.   
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i 
august 2015 på 103 dager og hittil i år 91 dager.   
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Gjennomsnittlig ventetid i august 2015 innen somatikk var på 80 dager og 74 dager 
hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde en ventetid på 70 dager i august 2015 og 
58 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 65 dager 
i august og 50 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i august på 51 
dager og hittil i år på 50 dager.    
 
Gjennomsnittlig ventetid i august 2015 for hele landet er 74 dager. Helse Vest har 71 
dager, Helse Midt-Norge 75 dager, Helse Sør-Øst har 73 dager og Helse Nord 82 dager. 
Private har et gjennomsnitt på 66 dager. 
 
Aktivitet 
I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. 
oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk 
helsevern og TSB, enn i somatisk virksomhet.  
 
Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og 
en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og 
rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %.     
 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,3 % sammenlignet med hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Det er en nedgang på alle områder unntatt polikliniske 
konsultasjoner som har en økning på 2,3 %. Som tidligere måneder er det vekst i 
aktiviteten for Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF, med henholdsvis 
8,0 % og 4,3 %. Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,4 %, mens 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er på samme nivå som i 2014, med -0,1 %. 
  
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk 
aktivitet med en økning på 10 % hittil i år. Det er registrert 31 fristbrudd innenfor 
området i august 2015 (11 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 70 dager for august 2015.   
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er omtrent på 
samme nivå som fjoråret. For august 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 65 dager, 
andel fristbrudd er 12 %, og det er registrert 14 fristbrudd. 
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå 
som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon på 3 % i liggedøgn. Polikliniske 
konsultasjoner har økt med 14 % hittil i år, og er i tråd med planen. Ventetiden i august 
2015 var 51 dager, og det er registrert tre fristbrudd, som gir en andel fristbrudd på 4 
%. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +294,9 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på +33,5 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter 
styresak 67-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) 
justert opp til 400 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for 2015.   
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Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, 
etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. 
styresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert (styremøte 4. februar 2015).  
 
Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på 
om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 
mill. kroner i uløst utfordring i 2015.  Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak 
som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. 
kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner.  
 

 
Tabell 1 (fra virksomhetsrapporten): Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. juli 2015. Kilde: Regnskap pr. 
august 2015 
 
Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 8,9 % innen 
somatisk virksomhet, med 5,1 % innen psykisk helsevern, med 15,8 % innen TSB og 
med 5,3 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er 
økningen på 9,2 %. Adm. direktør vil presentere tallene med/uten kapitalkostnader i 
styremøtet 30. september 2015. 
 
Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra 
aktivitet og kvalitet. 
 
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,1 mrd. kroner pr. august 2015. 
Dette tilsvarer 44 % av vedtatte rammer. Pr. august 2015 er beholdningen om lag 100 
mill. kroner under prognosen (korrigert for lavere fremdrift i investeringsplanen enn 
forutsatt), men det forventes at dette avviket er forbigående. Ved utgangen av året 
forventes det nå en likviditetsbeholdning om lag som ved inngangen av 2015, dvs. i 
størrelsesorden 800 mill. kroner. 
 
Helse Nord RHF har i august 2015 et bokført regnskapsresultat på 45,6 mill. kroner som 
gir et positivt budsjettavvik på +10,8 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på + 298,3 mill. kroner, noe som er 43,2 mill. kroner over budsjett.   
 
Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for 
foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er noe høyere enn 
styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er 400-450 mill. kroner. 
 
 

Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

august august august hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 3,3 1,2 2,1 11,2 10,0 1,2 7,0 15,0
Nordlandssykehuset HF 1,3 -6,3 7,6 -51,4 -50,0 -1,4 -32,4 -75,0
UNN HF 2,9 3,3 -0,4 7,7 26,7 -19,0 -73,5 40,0
Finnmarkssykehuset HF 6,4 2,1 4,3 20,2 16,7 3,5 2,1 25,0
Sykehusapotek Nord HF 1,3 0,1 1,2 3,7 0,9 2,7 3,7 0,0
Helse Nord IKT 4,5 2,2 2,3 5,3 2,1 3,1 6,4 0,0
Helse Nord RHF 45,6 34,8 10,8 298,3 255,0 43,2 317,3 395,0
SUM Helse Nord 65,3 37,5 27,8 294,9 261,4 33,5 230,6 400,0
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Personal   
Forbruket av månedsverk for januar til august 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på  
13.313 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 177, 
regionen sett under ett. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Finnmarkssykehuset HF, som har en nedgang på ca. 10 månedsverk. 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 40 og 
80 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige 
helseforetak. 
 
Andel deltid er på ca. 25 %, og gjennomsnittlig stillingsandel er på ca. 92 % blant 
fastansatte i Helse Nord. 
 
Sykefraværet er fremdeles på et høyt nivå i foretaksgruppen (8,8 %). 
 
Vurdering 
Adm. direktør er fremdeles ikke fornøyd med at vi ikke får til ønsket forbedring i 
fristbrudd og ventetider.  Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er forholdsvis høy (82 
dager). Det er grunn til å tro at det er et uttrykk for at det pågår en omfattende 
gjennomgang av pasienter som har ventet lenge. Adm. direktør vil i styremøte orientere 
nærmere om pågående tiltak.  
 
Adm. direktør konstaterer at foretaksgruppens økonomiske resultat samlet sett er i tråd 
med budsjett.  Dette er et godt utgangspunkt for omstillingsarbeidet som pågår. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2015 til orientering. 

 
2. Styret ber om at adm. direktør fortsatt gir høyeste prioritet til arbeidet med 

tiltakene som reduserer fristbrudd og ventetid. 
 

 
Bodø, den 23. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 8-2015  
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Kvalitet  
Det gjøres særskilt oppmerksom på at ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere 
aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og 
hvor mange som får igangsatt helsehjelp.  
 
Tallene for august og september 2015 vil på tilsvarende måte vise en økning, da ”det 
tapte” tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre 
grad. 
 
Ventetider  
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i august 2015 på 82 dager i Helse Nord 
og 73 dager hittil i år  
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i august 2015 på 119 dager og 
hittil i år på 112 dager. 
 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – august 2015 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister.  
 
Gjennomsnittlig ventetid i august 2015 for hele landet er 74 dager. Helse Vest har 71 
dager Helse Midt-Norge 75 dager, Helse Sør-Øst har 73 dager og Helse Nord 82 dager. 
Private har et gjennomsnitt på 66 dager. 
 
Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt 
som er innenfor kravet på 65 dager. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et 
gjennomsnitt som er på 94 dager, Nordlandssykehuset HF på 78 dager og 
Finnmarkssykehuset HF på 76 dager. 
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i august 2015 pr. sektor for ordinært avviklede 
pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk 
pasientregister. 
  
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i 
august 2015 på 61 dager og hittil i år på 55 dager.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i 
august 2015 på 103 dager og hittil i år 91 dager.  
 
  

Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median

Somatikk 77 63 100 70
VOP 59 50 76 50
BUP 63 63 44 28
RUS 37 33 53 33
Ubestemt 74 74 87 92
Total 76 62 98 68
Somatikk 88 59 99 68
VOP 80 63 89 74
BUP 65 72 48 48
RUS 36 34 35 24
Ubestemt 148 113 197 154
Total 94 67 111 76
Somatikk 79 56 136 81
VOP 63 56 65 55
BUP 70 69 88 54
RUS 62 45 50 44
Ubestemt 77 67 141 78
Total 78 56 134 80
Somatikk 65 55 132 69
VOP 69 56 111 54
BUP 57 56 58 59
RUS 153 28 143 76
Ubestemt 55 40 89 43
Total 65 55 131 69
VOP 61 68 116 66
RUS 53 33 102 46
Total 59 64 110 60
Somatikk 80 57 117 73
VOP 70 58 85 61
BUP 65 67 62 48
RUS 51 35 75 38
Ubestemt 146 113 194 152
Total 82 61 119 75

Helseforetak Sektor

Ventetid ordinært 
avviklede

Ventetid fortsatt 
ventende

Privat Nord

Total

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF
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Gjennomsnittlig ventetid i august 2015 innen somatikk var på 80 dager og 74 dager hittil 
i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 70 dager i august og 58 dager hittil i 
år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 65 dager i august og 50 
dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i august på 51 dager og hittil i år 
på 50 dager.   
 
I kategorien ubestemt er snitt ventetid 146 dager. Denne kategorien inneholder 
avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse 
pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til 
å tro at dette er en enkelt pasientgruppe  
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Fristbrudd  

 
Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i august 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister. 
 
  

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 20 4 %

PHV 17 28 %
PHBU 4 31 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 41 7 %
Somatikk 84 6 %

PHV 11 14 %
PHBU 3 7 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 11 7 %
Total 109 6 %
Somatikk 125 11 %

PHV 3 4 %
PHBU 7 17 %
TSB 1 8 %
Ubestemt 1 33 %
Total 137 10 %
Somatikk 73 9 %

PHV 0 0 %
PHBU 0 0 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 73 8 %
Somatikk 0
PHV 0 0 %
PHBU 0
TSB 2 29 %
Ubestemt 0
Total 2 6 %
Somatikk 302 8 %
PHV 31 11 %
PHBU 14 12 %
TSB 3 4 %
Ubestemt 12 7 %
Total 362 8 %

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Privat Nord HF

Total

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

Finnmarksykehuset HF

6 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

30. september 2015 - saksdokumenter, ettersendelse
side 28



Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i august 2015 
 
Andel fristbrudd i august 2014 var på 8 %, 9 % i august 2013 og 17 % i august 2012. Det 
vil si at andel fristbrudd er redusert med 9 % - poeng fra nivået i august 2012. 
 
Antall fristbrudd er i august 2015 på 362 mot 326 i august 2014, 380 i august 2013 og 
793 i august 2012. 
 

 
Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til august 2015. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

 
Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. August 2015. Kilde: 
Norsk pasientregister. 
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565 41 7 % 1442 28 2 %

1808 109 6 % 4410 94 2 %
1314 137 10 % 3654 139 4 %
885 73 8 % 1781 68 4 %
31 2 6 % 80 7 9 %

Helse Nord 4 603      362        8 % 11 367      336        3 %
Privat Nord

Helgelandssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF

Andel 
fristbrudd 
ventende

Antall 
fristbrudd 
avviklede

Andel 
fristbrudd 
avviklede

Antall 
ventende 
med frist

Antall 
fristbrudd 
ventende

Antall 
avviklede 
med frist

Helseforetak

Nordlandssykehuset HF
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Sammenlignet med de andre helseforetakene i Helse Nord har NLSH HF hatt høyest 
andel fristbrudd over lengre tid (avviklede). Andel fristbrudd ved Nordlandssykehuset 
HF er på det høyeste siden februar 2015. Det er innen medisinsk klinikk(20,8 %) og 
kvinne/barn (17 %) det er de høyeste andelene. Helseforetaket jobber med tiltak for å få 
kontroll over ventetidene og fristbruddene.  
 

 
Figur 3 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden oktober 2012 – august 2015. Kilde: Norsk 
pasientregister 
 

 
 Figur 4 Fristbrudd pr sektor januar 2014 – august 2015. Kilde: Norsk pasientregister 
 
Andel fristbrudd i august innen somatikk er på 8 %, psykisk helsevern for voksne har i 
august en andel fristbrudd på 11 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel 
fristbrudd på 12 %. Innen rus er andel fristbrudd 4 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd 
er innen somatikk, med 302 av 362 fristbrudd for august, men målt i % er den høyere 
innenfor PHV og PHBU. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
En av de største utfordringene i pasientsikkerhetsprogrammet (tidligere 
pasientsikkerhetskampanjen) har vært manglende verktøy for elektroniske 
registreringer.  
 
Alle teamene i Helse Nord må registrere data manuelt, noe som tar mye tid. Helse Vest 
har utviklet et skjema (Trygg pleie) hvor en kan registrere målinger for flere av 
innsatsområdene elektronisk, som Helse Nord har fått tillatelse til å kopiere. 
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Utfordringen er at skjemaet må legges inn i DIPS classic på en slik måte at en kan ta ut 
rapporter. Så langt har det ikke lyktes å få prioritert at dette skjemaet skal legges inn i 
DIPS classic, og det er for lenge å vente på at slik funksjonalitet vil bli tilgjengelig i DIPS 
Arena.  
 
Samtlige helseforetak i Helse Nord rapporterer økende frustrasjon blant teamene og at 
programlederne sliter med å motivere sine team til å gjøre manuelle registreringer, fordi 
det tar for mye av den pasientnære tiden. Flere team har sluttet å registrere de 
obligatoriske målingene tilknyttet tiltakspakkene, selv om de fortsatt følger tiltakene i 
tiltakspakkene.  
 
Finnmarkssykehuset HF har stoppet å gjøre registreringer på flere av innsatsområdene, 
og på noen innsatsområder gjøres det periodevise registreringer. GTT-tallene for 2013 
og 2014 er ikke sendt inn fra Finnmarkssykehuset HF. 
 
Helgelandssykehuset HF besluttet i juni 2015 at tiltakspakkene for trykksår og fall skal 
implementeres på alle tre sykehusenhetene fra 1. september 2015. Det er planlagt 
opplæring i Extranet for å kvalitetssikre at enhetene har samme forståelse av 
datagrunnlaget som skal leveres. Resultater fra GTT journalundersøkelse for 2014 er 
sendt inn fra sykehusenhetene i Helgelandssykehuset Mo i Rana og Helgelandssykehuset 
Mosjøen, men ikke fra Helgelandssykehuset Sandnessjøen på grunn av frafall i GTT- 
teamet.  
 
Data fra hjerneslagregisteret viser (per 31.mai) at 26 % av pasientene i 
Helgelandssykehuset HF med hjerneslag har fått trombolytisk behandling fra 1. januar 
2015 til 31. mai 2015. Det nasjonale målet er 20 %. 
 
Sykehusapotek Nord HF rapporterer at det er gjennomført tiltak i alle delprosjektene i 
SamStem, og det arbeides med implementering eller plan for implementering av tiltaket 
i alle sykehusforetakene i regionen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF, har ikke rapportert 
på pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker for august 2015. Begge helseforetakene 
kommer til å rapportere neste måned. 
 
Aktivitet 
I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. 
oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk 
helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet.  
 
Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og 
en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og 
rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %.   
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Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,3 % sammenlignet med hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Det er en nedgang på alle områder unntatt polikliniske 
konsultasjoner som har en økning på 2,3 %. Som tidligere måneder er det vekst i 
aktiviteten for Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF, med henholdsvis 
8,0 % og 4,3 %. Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,4 %, mens 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er på samme nivå som i 2014, med -0,1 %. 
 

 
Tabell 3 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. august 2015 og 2014. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes 
pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
 
Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg.  
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk 
aktivitet med en økning på 10 % hittil i år. Det er registrert 31 fristbrudd innenfor 
området i august 2015 (11 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 70 dager for august 2015.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er omtrent på 
samme nivå som fjoråret. For august 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 65 dager, 
andel fristbrudd er 12 %, og det er registrert 14 fristbrudd. 

 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå 
som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon på 3 % i liggedøgn. Polikliniske 
konsultasjoner har økt med 14 % hittil i år, og er i tråd med planen. Ventetiden i august 
var 51 dager, og det er registrert tre fristbrudd, som gir en andel fristbrudd på 4 %.  
 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 394 130 399 241 1,3 %
Totalt antall opphold somatikk 96 061 94 446 -1,7 %
herav
dagopphold poliklinikk 28 723 28 191 -1,9 %
dagopphold innlagte 11 829 11 677 -1,3 %
heldøgnsopphold innlagte 55 509 54 578 -1,7 %

Polikliniske konsultasjoner 298 069 304 795 2,3 %
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Tabell 5 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk august 2015, 
plan og samme periode i fjor 
 

 
Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. august 2015, 
plan og samme periode i fjor 
  

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2015 Plan 2015 Avvik 

Resultat 
2014 Endring %

Antall utskrivninger PHV 422 468 -46 449 -6 %
Antall liggedøgn PHV 7 373 7 615 -242 7 627 -3 %
Antall dagopphold PHV 3 0 3 1 200 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 9 567 9 007 560 7 965 20 %
Antall utskrivninger PHBU 16 26 -10 15 7 %
Antall liggedøgn  PHBU 605 676 -71 611 -1 %
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 4 148 3 668 480 3 718 12 %
Antall utskrivninger Rusomsorg 73 70 3 61 20 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 2 108 2 187 -79 2 032 4 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 888 903 -15 937 -5 %

Aug

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2015 Plan 2015 Avvik 

Resultat  
2014 Endring %

Årsplan 
2015

Antall utskrivninger PHV 3 923 3 848 75 3 929 0 % 5 776
Antall liggedøgn PHV 65 207 63 101 2 106 66 212 -2 % 94 804
Antall dagopphold PHV 169 0 169 172 -2 % 243
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 90 829 88 998 1 831 82 310 10 % 140 734
Antall utskrivninger PHBU 261 296 -35 259 1 % 446
Antall liggedøgn  PHBU 6 655 6 162 493 6 703 -1 % 9 580
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 46 248 44 823 1 425 46 090 0 % 68 780
Antall utskrivninger Rusomsorg 635 615 20 621 2 % 905
Antall liggedøgn Rusomsorg 18 809 19 443 -634 19 395 -3 % 29 682
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 9 226 9 278 -52 8 086 14 % 14 155

Akkumulert per Aug
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Økonomi 
 
Resultat  
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +294,9 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på +33,5 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter 
styresak 67-2015 Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) 
justert opp til 400 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i tråd med budsjett for 2015.  
 
Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, 
etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. 
styresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert (styremøte 4. februar 2015). 
Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på 
om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 
mill. kroner i uløst utfordring i 2015. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak 
som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. 
kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner.  
 

Tabell 7 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. august 2015. Kilde: Regnskap pr. august 2015 
 
Helgelandssykehuset HF har i august 2015 et regnskapsresultat på +3,3 mill. kroner, noe 
som gir et positivt budsjettavvik på 2,1 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et 
positivt resultat på 11,2 mill. kroner, 1,2 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets 
prognose økes fra august til et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som er 5,0 
mill. kroner bedre enn styringskravet for 2015. 
 
Nordlandssykehuset HF har i august 2015 et regnskapsresultat på +1,3 mill. kroner, som 
gir et avvik fra budsjett på +7,6 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt 
resultat på -51,4 mill. kroner, som er -1,4 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets 
styringskrav er -75 mill. kroner. Helseforetakets prognose korrigeres fra august måned 
fra -95 mill. kroner til -89 mill. kroner. Dette gir et avvik fra styringskravet på -14 mill. 
kroner.  
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i august 2015 et regnskapsresultat på +2,9 
mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,4 mill. kroner. Hittil i år har 
helseforetaket et resultat på 7,7 mill. kroner og et budsjettavvik på -19,0 mill. kroner. 
Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 pr. måned i 2015. 
Gjennomføringsgraden for planlagte tiltak er hittil i år 63,3 %. Helseforetakets prognose 
er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2015. 
 
  

Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

august august august hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 3,3 1,2 2,1 11,2 10,0 1,2 7,0 15,0
Nordlandssykehuset HF 1,3 -6,3 7,6 -51,4 -50,0 -1,4 -32,4 -75,0
UNN HF 2,9 3,3 -0,4 7,7 26,7 -19,0 -73,5 40,0
Finnmarkssykehuset HF 6,4 2,1 4,3 20,2 16,7 3,5 2,1 25,0
Sykehusapotek Nord HF 1,3 0,1 1,2 3,7 0,9 2,7 3,7 0,0
Helse Nord IKT 4,5 2,2 2,3 5,3 2,1 3,1 6,4 0,0
Helse Nord RHF 45,6 34,8 10,8 298,3 255,0 43,2 317,3 395,0
SUM Helse Nord 65,3 37,5 27,8 294,9 261,4 33,5 230,6 400,0
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Finnmarkssykehuset HF har i august 2015 et regnskapsresultat på 6,4 mill. kroner som 
gir et positivt budsjettavvik på +4,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt 
resultat på 20,2 mill. kroner, noe som er 3,5 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets 
prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, som er styringskravet for 2015. 
 
Sykehusapotek Nord HF har pr. august 2015 et regnskapsresultat på +3,7 mill. kroner, 
som er +2,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. 
Prognosen for 2015 er et overskudd på 1,0 mill. kroner.  
 
Helse Nord IKT har pr. august 2015 et regnskapsresultat på +5,3 mill. kroner som er 
+3,1 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. 
Prognosen er lik styringskrav.   
 
Helse Nord RHF har i august 2015 et bokført regnskapsresultat på 45,6 mill. kroner som 
gir et positivt budsjettavvik på +10,8 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på + 298,3 mill. kroner, noe som er 43,2 mill. kroner over budsjett.  
 
Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for 
foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er noe høyere enn 
styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er 400-450 mill. kroner.  
 
Funksjonsregnskapet 
Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 8,9 % innen 
somatisk virksomhet, med 5,1 % innen psykisk helsevern, med 15,8 % innen TSB og 
med 5,3 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er 
økningen på 9,2 %. Adm. direktør vil presentere tallene inkl/ekskl. kapitalkostnader i 
styremøte 30. september. 
 
Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra 
aktivitet og kvalitet.  
 

 
Tabell 8 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap august 2015 
  

Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015
Somatikk, inkl lab/rtg 868 372          851 693          6 682 253      7 280 067     7 243 846     (36 222)           8,9 % 11 207 415   
Psykisk helse 176 820          185 279          1 509 509      1 587 003     1 657 354     70 351            5,1 % 2 559 164     
TSB (Rusbehandling) 34 012            30 582             225 154          260 820        260 499        (321)                15,8 % 401 381         
Prehospitale tjenester 158 162          165 758          1 372 828      1 446 222     1 429 956     (16 266)           5,3 % 2 201 747     
Personal, regionale felleskostnader 14 112            28 653             197 534          215 731        252 830        37 099            9,2 % 407 738         
Sum driftskostnader 1 251 477     1 261 965      9 987 279     10 789 843  10 844 484  54 641            8,0 % 16 777 444  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert
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Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet  
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,1 mrd. kroner per august. Dette 
tilsvarer 44 % av vedtatte rammer.  

 Tabell 9 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 8-2015.  
 
Likviditetsprognosen er revidert med bakgrunn i følgende endringer:  
• Reguleringspremie pensjon og (dermed samlede pensjonspremiebetalinger i 2015) 

blir betydelig lavere enn opprinnelig lagt til grunn. Opprinnelig var det lagt til grunn 
om lag 300 mill. kroner lavere premie enn kostnad. Etter at reguleringspremien er 
kjent forventes dette beløpet å bli over 700 mill. kroner. Lavere reguleringspremie 
skyldes lavere lønnsoppgjør enn hva KLP har lagt til grunn i sine estimater.  

• Forventet investeringsnivå i 2015 er avstemt med plan 2016-2019 og redusert med 
om lag 180 mill. kroner i likviditetsprognosen.  

• Rammen for kassakreditt reduseres med 285 mill. kroner i løpet av 2015 til 1,1 mrd. 
kroner, jf. revidert nasjonalbudsjett. Dette er 226 mill. kroner mer enn opprinnelig 
plan og har sammenheng med at økte pensjonskostnaden er kompensert. 

 
Pr. august 2015 er beholdningen om lag 100 mill. kroner under prognosen (korrigert for 
lavere fremdrift i investeringsplanen enn forutsatt), men det forventes at dette avviket 
er forbigående. Ved utgangen av året forventes det nå en likviditetsbeholdning om lag 
som ved inngangen av 2015, dvs. i størrelsesorden 800 mill. kroner.  
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Figur 5 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 8-2015 
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Tabell 10 Resultat og budsjettavvik for august 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. august 2014. Kilde: Regnskap august 2015 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2014

Endring i 
%

Basisramme 941 303 941 526 -223 0 % 8 006 158 8 004 674 1 484 0 % 694 744 10 %
Kvalitetsbasert finansiering 5 941 5 941 0 0 % 47 531 47 531 0 0 % 3 431 8 %
ISF egne pasienter 209 063 208 690 373 0 % 1 821 687 1 818 720 2 967 0 % 88 143 5 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 8 504 7 985 519 7 % 100 176 108 165 -7 989 -7 % 3 556 4 %
Gjestepasienter 6 966 8 386 -1 420 -17 % 60 994 48 969 12 025 25 % 15 467 34 %
Polikliniske inntekter 26 848 26 569 279 1 % 248 976 233 689 15 287 7 % 21 399 9 %
Utskrivningsklare pasienter 1 763 1 690 72 4 % 18 987 13 522 5 465 40 % -4 078 -18 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 2 305 3 789 -1 484 -39 % 32 864 32 287 577 2 % 3 097 10 %
Andre øremerkede tilskudd 47 589 32 221 15 368 48 % 223 900 282 557 -58 658 -21 % 26 633 14 %
Andre driftsinntekter 63 460 62 796 664 1 % 501 810 512 515 -10 705 -2 % 41 099 9 %
Sum driftsinntek ter 1 313 742 1 299 593 14 150 1 % 11 063 083 11 102 630 -39 548 0 % 893 491 8,8 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 85 618 86 342 -725 -1 % 708 081 687 198 20 883 3 % 40 833 6 %
Kjøp av private helsetjenester 59 858 61 827 -1 968 -3 % 497 435 528 241 -30 805 -6 % 37 715 8 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 118 427 111 424 7 003 6 % 1 020 995 952 369 68 626 7 % 73 630 8 %
Innleid arbeidskraft 14 162 9 573 4 589 48 % 89 481 58 178 31 304 54 % -11 930 -12 %
Fast lønn 526 049 526 243 -194 0 % 4 747 334 4 831 760 -84 426 -2 % 233 878 5 %
Overtid og ekstrahjelp 47 131 28 207 18 924 67 % 328 882 218 654 110 228 50 % 12 971 4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 173 399 173 792 -393 0 % 1 321 206 1 318 823 2 382 0 % 320 340 32 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -39 327 -30 198 -9 129 30 % -327 942 -243 199 -84 744 35 % -36 382 12 %
Annen lønn 52 469 52 280 190 0 % 366 587 359 126 7 461 2 % 2 711 1 %
Avskrivninger 58 477 62 276 -3 800 -6 % 479 048 505 671 -26 623 -5 % 72 216 18 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 4 4 0 0 % -817 -100 %
Andre driftskostnader 155 214 180 199 -24 985 -14 % 1 558 730 1 627 658 -68 928 -4 % 57 398 4 %
Sum driftskostnader 1 251 477 1 261 965 -10 488 -1 % 10 789 843 10 844 484 -54 641 -1 % 802 563 8,0 %
Driftsresultat 62 265 37 628 24 637 65 % 273 240 258 147 15 094 6 % 90 928 50 %
Finansinntekter 6 386 4 518 1 868 41 % 54 968 36 148 18 821 52 % -19 475 -26 %
Finanskostnader 3 335 4 674 -1 340 -29 % 32 815 32 422 393 1 % 6 690 26 %
Finansresultat 3 051 -156 3 207 -2057 % 22 153 3 726 18 427 495 % -26 165 -54 %
Ordinært resultat 65 317 37 472 27 844 74 % 295 393 261 873 33 521 13 % 64 763 28 %

August Akkumulert per August Akkumulert per August
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Personal  
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Forbruket av månedsverk for januar – august 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på  
13.313 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 177, 
regionen sett under ett. 
 

 
Figur 6Månedsverk Helse Nord 2013 – 2015. Kilde: Helse Nord LIS 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Finnmarkssykehuset HF, som har en nedgang på ca. 10 månedsverk. Nordlandssykehuset 
HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 40 og 80 månedsverk hver av 
den totale økning, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. 
 
Kostnader knyttet til innleie er 4,6 mill. kroner høyere enn budsjettert for august 2015. 
Hittil i år er innleiekostnadene 31,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet 
med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 11,9 mill. lavere. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 13,9 mill. høyere enn budsjett for august. 
 
Hittil i år er lønnskostnadene 521,5 mill. kroner høyere enn i 2014. Hvorav fast lønn har 
økt med 5 % og variabellønn har økt med 4 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift 
er 32 % høyere enn for samme periode i 2014. Offentlige tilskudd og refusjoner er 12 % 
lavere enn for samme periode 2014. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale 
kostnader. 
 
Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel 
Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i  
Helse Nord. 
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Sykefravær 

 
 Figur 7 Sykefravær pr. helseforetak og samlet i foretaksgruppen pr. august 2015. Kilde: Helse Nord LIS 
 

 
Tabell 11 Sykefravær pr. stillingsgruppe i Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS 
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Vedlegg: opphold somatikk 

 
Tabell 42 Opphold somatikk pr. august 2015 Helse Nord.  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 394 130 399 241 1,3 %
Totalt antall opphold somatikk 96 061 94 446 -1,7 %
herav
dagopphold poliklinikk 28 723 28 191 -1,9 %
dagopphold innlagte 11 829 11 677 -1,3 %
heldøgnsopphold innlagte 55 509 54 578 -1,7 %

Polikliniske konsultasjoner 298 069 304 795 2,3 %

UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 175 485 175 258 -0,1 %
Totalt antall opphold somatikk 45 276 44 485 -1,7 %
herav
dagopphold poliklinikk 17 127 16 770 -2,1 %
dagopphold innlagte 4 089 4 085 -0,1 %
heldøgnsopphold innlagte 24 060 23 630 -1,8 %

Polikliniske konsultasjoner 130 209 130 773 0,4 %

NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 111 097 109 579 -1,4 %
Totalt antall opphold somatikk 27 518 27 365 -0,6 %
herav
dagopphold poliklinikk 6 692 6 490 -3,0 %
dagopphold innlagte 4 684 4 915 4,9 %
heldøgnsopphold innlagte 16 142 15 960 -1,1 %

Polikliniske konsultasjoner 83 579 82 214 -1,6 %

Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 59 939 64 725 8,0 %
Totalt antall opphold somatikk 12 121 12 095 -0,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 790 2 880 3,2 %
dagopphold innlagte 1 514 1 375 -9,2 %
heldøgnsopphold innlagte 7 817 7 840 0,3 %

Polikliniske konsultasjoner 47 818 52 630 10,1 %

Finnmarkssykehuset Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 47 609 49 679 4,3 %
Totalt antall opphold somatikk 11 146 10 501 -5,8 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 114 2 051 -3,0 %
dagopphold innlagte 1 542 1 302 -15,6 %
heldøgnsopphold innlagte 7 490 7 148 -4,6 %

Polikliniske konsultasjoner 36 463 39 178 7,4 %
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erik Arne Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 23.9.2015 
 

Styresak 105-2015 Nøytral merverdiavgift i helseforetakene - 

høringsuttalelse fra Helse Nord 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål/sammendrag 
Finansdepartementet har i brev av 1. juli 2015 sendt ut på høring et forslag om nøytral 
merverdiavgift i helseforetakene, med høringsfrist 1. oktober 2015. Det fremgår av 
forslaget at det tas sikte på innføring av kompensasjonen fra 1. januar 2017. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helsetjenester er fritatt fra merverdiavgift, og alle regionene har fellesregistrert alle 
helseforetakene (eksklusiv Sykehusapotekene) etter merverdiavgiftslovgivningen. 
Dette betyr at det ikke beregnes merverdiavgift på salg av tjenester mellom 
helseforetakene. For støttetjenester oppstår det derfor en forskjell mellom kjøp fra 
andre, hvor det legges til 25 % merverdiavgift, og drift i egen regi hvor det ikke oppstår 
noen merverdiavgiftsplikt. Ulik merverdiavgift kan medføre at vi driver aktivitet som er 
mindre effektiv enn tilsvarende kjøp av tjenester fra private.  
 
Forslag om å nøytralisere merverdiavgiften for helseforetakene var sendt på høring i 
2005. Det er innført kompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner som 
sykehusene var omfattet av frem til 2002, og det er fra 2015 innført 
kompensasjonsordning for statlige etater. Det fremgår av samarbeidsavtalen mellom 
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre at partene er enige om at det 
innføres nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene. 
 
De områdene som forventes at vil bli berørt av endringen er: 
- IKT-tjenester 
- Konsulenttjenester 
- Renhold 
- Vaskeri 
- Andre støttetjenester 
 
For disse områdene vil en kompensasjonsordning isolert sett gjøre det billigere å kjøpe 
tjenester fra private, men denne besparelsen må sees opp mot at økt kjøp av tjenester 
eksternt krever tydeligere bestillerrolle og definering av leveranser. 
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I høringsutkastet fra 2005 var det foreslått at investeringer ikke skulle være omfattet av 
ordningen. Dette fordi investeringer varierer mye mellom årene for de enkelte 
helseforetakene. Dette kompliserer beregning av et nøytralt uttrekk av basisramme. I 
vårt høringssvar i 2005 gikk vi inn for at investeringer skulle inkluderes i ordningen.  
 
I høringsnotatet som er mottatt nå bes det gitt tilbakemelding på om investeringer skal 
være omfattet eller ikke. Det fremgår av utkastet til høringssvar at vi mener at 
investeringer bør være omfattet av ordningen. 
 
For Helse Nord som har store investeringsplaner de neste årene vil en 
kompensasjonsordning medføre at rammene for investeringsprosjektene blir redusert 
med om lag 25 %. Vi må også fordele redusert basisramme mellom helseforetakene. Det 
er usikkert hva som vil omfattes av ordningen, og hvordan uttrekket fordeles mellom 
regionene. I Plan for Helse Nord 2016–2019 (jf. styresak 64-2015, styremøte 17. juni 
2015) er det tatt høyde for at Helse Nord kan få et netto trekk på om lag 20 mill. kroner 
pr. år. 
 
Innføring av en kompensasjonsordning vil medføre økte administrative kostnader 
knyttet til forvaltning av ordningen og tilpasning av økonomisystemet. I den grad det 
innføres en generell ordning på linje med andre aktører (private og kommuner), blir 
økningen i de administrative kostnadene lavere. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. nøytral merverdiavgift i 
helseforetakene (ev. med de endringer som kommer frem under behandling av saken). 
 
 
Bodø, den 23. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Brev til Finansdepartementet ad. nøytral merverdiavgift i 

helseforetakene, utkast til høringssvar 
 

Høringsnotat fra Finansdepartementet av 1. juli 2015 
All informasjon om Finansdepartementets høring i denne saken er 
lagt ut her: Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene 
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Finansdepartementet 
Postboks 8008 Dep 
0030  Oslo 
 
 

 

    

Deres ref.: 
13/4999 SLAEI/HKT 

Vår ref.: 
2015/433-2/ 008 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 

Sted/dato: 
Bodø, 18.09.2015 

 

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene  

Det vises til høringsbrev av 01.07.2015. 
 
Helse Nord RHF slutter seg til at det foreslås å innføre en kompensasjonsordning for merverdiavgift 
som vil likestille private leverandører med egen drift av støttetjenester. Nedenfor kommer vi med 
innspill til en del av momentene i forslaget. 
 
Generelt støtter vi at det etableres en ordning som sikrer at det er reelle forskjeller i kvalitet og 
kostnader som skal ligge til grunn for våre valg, ikke forskjellige merverdiavgiftsregler. Samtidig er vi 
opptatt av at det gjennom denne ordningen ikke innføres nye forskjellsbehandlinger eller store 
transaksjonskostnader. 
 
I vårt svar har vi derfor forsøkt å holde oss til vurderingskriteriene som fremgår i høringsnotatets 
punkt 7.2: 

1. Motvirker eksisterende vridninger 
2. Motvirker nye vridninger 
3. Kan gjennomføres provenynøytralt uten at det påvirker styring, drift mv. av helseforetakene 
4. Administrasjon og kontroll 
5. Bærekraftig over tid 

Knyttet til høringen bes det om tilbakemelding på spesielt 2 forhold: 
- Generell ordning med eller uten investeringer 
- Hvem som skal være omfattet av ordningen (private) 

 
Generell ordning med eller uten investeringer 
 
Helse Nord støtter at det innføres en generell ordning med investering. En ordning uten 
investeringer vil stimulere til nye vridninger, økt administrasjon og kontroll og vil være lite 
bærekraftig over tid. 
 

Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
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Bakgrunnen for at investeringer ikke bør unntas er at: 

- Det vil gi økt incentiv til å vedlikeholde bygninger og utstyr som bør skiftes ut. 
- Det vil gi stort press på den skjønnsmessige vurderingen som regnskapsloven legger opp til 

knyttet til hva som er løpende vedlikehold og hva som skal aktiveres. En slik vurdering vil bli 
påvirket av hva som er mest gunstig avgiftsmessig. 

- Grensen for hva som er investeringer er ikke presis. I dag har f eks helseforetakene valgt en 
høyere grense for hva som er investering (kr 100 000) enn det som følger av skattereglene 
(kr 15 000). Grensen for helseforetakene er satt av de regionale helseforetakene for å 
forenkle oppfølgingen. Grensen gjelder ikke for private helseinstitusjoner og vil måtte 
revurderes hvis ikke investeringer blir omfattet. 

- Helseforetakene vil i større grad sette ut investeringer til andre, eller velge å leie utstyr 
istedenfor å anskaffe dem selv. Ulik avgiftsbehandling vil medføre at disse vurderingene ikke 
bygger på reelle forskjeller i pris, men blir et resultat av tilpasning til et nytt refusjonsregime. 

Vi oppfatter at problemene med å inkludere investeringer til å henge sammen med at det kan 
oppstå utilsiktede omfordelinger mellom regioner og helseforetak. Sammenligning over år mellom 
helseforetak blir også utfordrende. Vi vil nedenfor kommentere noen relevante momenter i denne 
forbindelse: 
 

- Innføring av en kompensasjonsordning vil medfører at nye anleggsmidler får lavere verdi 
enn tidligere. Dette vil medføre at tidligere aktiverte beløp vil måtte vurderes på nytt og det 
er stor sannsynlighet for at det vil oppstå en nedskrivningsplikt. Vi mener derfor at de 
eksemplene som er satt opp i høringsnotatets punkt 3.6 må korrigeres. 

- På samme måte mener vi at det bør gjennomføres en nedskrivning av tidligere 
investeringslån som er gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

- Omfordeling mellom de regionale helseforetakene kan Helse- og omsorgsdepartementet 
gjøre gjennom fordeling av tilskudd og lån. Det vises i denne forbindelse til at for større 
investeringer (over 500 mill kr) har Helse og omsorgsdepartementet en formell 
godkjenningsrolle. 

- Forskjellene mellom de ulike helseforetakene i årlige investeringsnivå jevnes betydelig ut 
gjennom fordelingen av midler til de regionale helseforetakene. RHF-ene kan derfor 
tilsvarende som HOD omfordele utilsiktede endringer på linje med andre midler. 

- Trekk i basisramme for å kompensere for lavere investert beløp vil isolert sett medføre et 
skjerpet resultatkrav for foretakene ved at inntektsreduksjonen kommer nå, mens lavere 
kostnader, i form av lavere avskrivninger fordeles over mange år fremover. Siden alle fire 
regionene nå planlegger med overskudd for å gi rom for investeringer og har utfordringer 
med å kommunisere overskuddskravet, mener vi at denne skjerpelsen av resultatkrav i 
praksis ikke er et problem. 

- Likviditetsmessig blir det en liten reduksjon knyttet til avvik i tid mellom når kjøpene 
gjennomføres og når refusjonen blir mottatt. Å inkludere av investeringer øker denne 
belastningen noe og dette bør Helse- og omsorgsdepartementet ta hensyn til når de setter 
driftskredittrammer for regionene. 

 

Styremøte i Helse Nord RHF 
30. september 2015 - saksdokumenter, ettersendelse

side 45



 
 

 
 Side 3 av 4 

 
 
Dersom en velger å innføre en ordning hvor investeringer holdes utenfor er det viktig at det blir 
klart definert hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurderingen av om en utgift er drift eller 
investering. Helse Nord mener at skattereglene skal legges til grunn, siden dette vil være en robust 
løsning som vil bli løpende vedlikeholdt av skatteetaten. Dersom en skal legge regnskapsloven til 
grunn åpner en for mye større grad med skjønnsmessige vurderinger, herunder mulighet for 
misbruk av ordningen. 
 

 
Hvem som skal være omfattet av ordningen 
 
I notatet foreslås det at private helseinstitusjoner skal være omfattet gjennom en indirekte 
kompensasjon til helseforetakene. Vi ser at private helseinstitusjoner bør være omfattet for å 
unngå utilsiktede incentiver til å drive i egen regi. Samtidig legges det opp til en så lav sats (6%) at 
den avgiftsmessige delen vil få en liten vekt i vurderingen. Styring av kjøp mellom egne helseforetak 
og private allerede følges opp på andre måter og vi ser ikke at en indirekte kompensasjon vil gi så 
store endringer at det forsvarer de økte administrative kostnadene som ordningen vil innebære. 
 
Fra 2015 innføres det en ny ordning med fritt behandlingsvalg hvor betaling til private aktører skjer 
fra Helsedirektoratet, som deretter krever refusjon fra de regionale helseforetakene. Det må 
avklares hvordan disse kjøpene skal håndteres av Helsedirektoratet hvis det innføres en indirekte 
kompensasjon som foreslått.  
 
Flere av de private aktørene som leverer tjenester til spesialisthelsetjenesten leverer også tjenester 
til kommuner (med egen kompensasjonsordning) og til staten (NAV, Fritt behandlingsvalg, 
fristbrudd) hvor det er innført en egen ordning for merverdiavgiftkompensasjon. Vi ser at det nå 
legges opp til at disse aktørene må forholde seg til 3 ulike ordninger, noe som virker unødvendig 
komplisert. Dette forholdet bør utredes nærmere før innføring av en indirekte kompensasjon for 
helseforetakene. 
 
For flere av kjøpene fra private helsetjenester er det slik at kostnadene viderefaktureres mellom 
regionene. Dette forholdet er etter det vi kan se ikke omtalt i notatet. Vi foreslår at det legges til 
grunn at det er det foretaket som betaler til en privat aktør som kan gjøre fradraget og at 
kompensert merverdiavgift hensyntas i oppgjøret mellom regionene. 
 
 
Andre forhold 
 
Dagens ordning hvor det er merverdiavgift på leveranse av tjenester mellom regionene, 
kompliserer ønsket samarbeid. Dette har vært en utfordring knyttet til etablering av felles eide 
selskaper og for leveranse av støttetjenester mellom regioner. En kompensasjonsordning vil 
forenkle dette forholdet.  
 
Det er behov for å avklare om de felles eide selskapene som er etablert som helseforetak blir 
omfattet av ordingen. Det er også behov for å avklare om også felleseide selskaper som er etablert 
som aksjeselskaper og ansvarlige selskaper skal være omfattet av ordningen. 
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I tilknytning til innføringen bør det utredes nærmere om ordningen skal håndteres som en 
kostnadsreduksjon (på linje med generell merverdiavgiftsordning) eller om det skal håndteres som 
en inntekt til erstatning for basisramme (på linje med den kommunale ordningen). Det vises i denne 
forbindelse blant annet til nasjonal regnskapshåndbok hvor det fremgår at:  
 
Helseregionene skal legge følgende prinsipper til grunn for sin regnskapsføring av inntekter: 
• Hovedprinsipp for inntektsføring:  

o Opptjeningsprinsippet 
o Bruttoføring 

 
For enkeltoppgjør pasientreiser legges det opp til å innføre et sjablongmessig oppgjør til pasientene 
(”mine pasientreiser”) uten dokumentasjon av betalt merverdiavgift. Det bør derfor legges til grunn 
en egen kompensasjonssats for disse reisene.  For direkteoppgjør av pasientreiser foreslår vi at 
generelle regler legges til grunn. 
 
De regionale helseforetakene arbeider med å sette opp en forenklet oppgjørsform i samarbeid med 
HELFO knyttet til H-resepter. I denne forbindelse er det foreløpig ikke funnet en ordning hvor betalt 
merverdiavgift vil fremgå at de fakturaene som vil mottas fra HELFO. I den grad dette ikke er på 
plass når ordningen innføres mener Helse Nord det at det fastsettes en indirekte 
kompensasjonssats for disse kjøpene, slik at det ikke blir dobbel avgiftsbelastning.  
 
I høringsnotatet foreslås det at frist for korrigeringer settes til en termin etter at refusjonskravet har 
oppstått. Dette mener vi er for kort tid og at det bør legges til grunn generelle foreldelseskrav på 3 
år. Dette gjelder spesielt dersom ikke investeringer skal være omfattet av ordningen.  

Vi anbefaler at det ikke legges opp til særattestasjon fra revisor av oppgavene som skal sendes inn. 
Dette vil medføre en økt kostnad som vi mener ikke står i sammenheng med risikoen for feilaktig 
refusjon. I den grad det skal legges opp til særattestasjon bør det tydeliggjøres og begrenses hva 
revisor skal bekrefte slik at omfanget kan reduseres. 
 
Områder hvor det kan forventes endringer 
 
I høringsnotatet er det under punkt 3.3 omtalt hvilket potensial det er for økt bruk av private 
tjenester i helseforetakene. Siden helsetjenester er unntatt fra merverdiavgift er det hovedsakelig 
knyttet til støttetjenester hvor merverdiavgiftsreglene gir et incentiv til å produsere i egenregi.  
Vi støtter omtalen i notatet om at valg av tjenester i egen regi og kjøp fra private kan bygge på flere 
andre faktorer enn kun merverdiavgift.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 

 
 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 
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