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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-42/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 26. april 2016: 
 

Sak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. april 2016 Side  
Sak 50-2016 Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk 
helse, revisjon 

Side  

Sak 51-2016 FIKS1-prosjektet - realisering av nytteverdien 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 3 

Sak 52-2016 FAKT2-programmet: Sentralt datasenter i Helse Nord - 
migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av 
styresak 96-2015 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 3. 
ledd (figur 1). 

Side  

Sak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra 
utlandet, sluttrapport 

Side  

Sak 54-2016 Virksomhetsrapport nr. 3-2016 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 10 

Sak 55-2016 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen, 

oppfølging av styresak 147-2015, sak A 
Side  

 4. Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - 
status på foretaksspesifikke tiltak, oppfølging av 
styresak 117-2015 

Side  

 5. Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering Side  
 6. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. 

mars 2016 
Side  

Sak 56-2016 Referatsaker Side  
 1. Brev av 6. april 2016 fra Sametinget ad. oppnevning 

av styrer i underliggende helseforetak i Helse Nord 
RHF 

  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 FAKT: Felles Arkitektur Konsolidering og Teknologi 
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 2. E-post av 7. april 2016 fra HLF Finnmark ad. 
resolusjon årsmøte HLF Finnmark 2016 - 
audiografsituasjonen 

  

 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. mars 2016   
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 19. april 2016 ad. 

Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk 
helse, revisjon 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 36 

 5. Brev av 14. april 2016 fra styreleder Marianne Telle 
til Sametinget ad. oppnevning av styrer i 
underliggende helseforetak i Helse Nord - 
tilbakemelding, jf. styresak 56-2016/1 Referatsaker 

  

Sak 57-2016 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 15. april 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26. april 2016 - saksdokumenter, ettersendelse

side 2



 

Møtedato: 26. april 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bengt F. Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 19.4.2016 
 

Styresak 51-2016 FIKS1-prosjektet - realisering av nytteverdien 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Bakgrunn 
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 27. november 2013 og fattet følgende vedtak 
i punkt 3: Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og 
effektmål innen 30. oktober 2014. 
 
I styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-2013 
(styremøte 26. november 2014) fattet styret følgende vedtak i punkt 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. 
 
Delrapport for arbeidet med etablering av funksjonell forvaltning ble godkjent i 
styringsgruppen i februar 2016. Oppfølging av styresak133-2014, vedtakets punkt 2 
legges derfor frem først i april 2016, se vedlegg 1. 
 
Fra styresak 133-2014 om forventede effekter, organisering og ressurser hitsettes: 
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 
 
I denne saken ble det også poengtert betydningen av å etablere en felles regional 
forvaltning av kliniske systemer.  
 
Felles forvaltning av kliniske systemer 
Det er etablert felles forvaltning for røntgensystemene og en midlertidig felles 
forvaltning for elektronisk pasientjournal (EPJ2), begge ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN).  
 
Forvaltningen av røntgensystemene startet 12. februar 2015 og består av åtte personer. 
Status for tjenesten ble gjennomgått i styringsgruppen 18. februar 2016. De viktigste 
punktene gjengis nedenfor:  
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 EPJ = Elektronisk Pasientjournal 
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• Samarbeidet med Helse Nord IKT og FIKS-organisasjonen fungerer godt. 
• Etableringen har vært krevende, samtidig med innføring og drift av nytt system.  
• Selv om det var laget detaljert ansvarsmatrise i forkant, var den ikke detaljert nok. 

Det har vært flere runder med avklaring og spesifisering med Helse Nord IKT. 
• Endringsønsker kan være utfordrende, i og med at det er felles løsning for alle 

sykehusene (alle må sette seg inn i hva felles regional løsning er). 
• Det er etablert gode samarbeidsmåter/møtefora på tvers av lokasjonene. 
• Gjennomføring av dialogmøter med de ulike HF-ene må bli bedre. 
• «Sprek ettåring, men mye å lære». 
 
Etablering av langsiktig forvaltningsorganisasjon for EPJ har vært krevende.  Arbeidet 
er nå i et godt spor, med bred involvering fra alle HF-ene. Stillingen som senterleder er 
utlyst. Følgende milepælsplan foreligger: 
 
• 30. juni 2016: Organisasjonskart, inkl. prosess- og stillingsbeskrivelser, 

administrative støttesystemer og samhandlingsverktøy foreligger. I tillegg skal 
prosjektet anbefale ansvarsplassering for funksjonell forvaltning for øvrige 
prioriterte kliniske systemer.  

• 8. september 2016: Medarbeidere ansatt i forvaltningen. Styringsdokumenter og 
grensesnitt til andre aktører foreligger.  

• 8. desember 2016: Sluttrapport 
 
Se også vedlegg 1, delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-
system). 
 
Frem mot beslutning om langsiktig forvaltningsorganisasjon er det etablert en 
midlertidig forvaltning ved UNN. Enheten består ca. 8,5 årsverk, som er en 
minimumsbemanning. Oppgavene består i hovedsak av forvaltning av felles 
prosedyrehåndbok fra HOS3-prosjektet, samt test- og oppgraderingsoppgaver. 
Eventuelle problemstillinger løftes til klinisk IKT-fagråd.  
 
Nærmere om FIKS programmet  
I opprinnelig mandat fra april 2012 skulle programmet i programperioden  
1) innføre anskaffet systemportefølje på seks systemområder 
2) bistå leverandør i utviklingen av de avtalte funksjonene i ny programvare  
3) planlegge og legge til rette for innføringen av ny programvare på EPJ-siden.  
 
To utenforstående faktorer har påvirket planleggingen og gjennomføringen av helheten 
i programmet.  
 
Det første er ny helseregisterlov fra 1. januar 2015, som har gitt muligheten til å 
etablere felles journal på tvers av foretaksgrenser. Programmet tok relativt tidlig høyde 
for muligheten for endringene i lovgivningen, og samlet allerede i juni 2015 samtlige av 
regionens EPJ-installasjoner i en felles database, med mulighet for å gjøre deler av 
journalen felles.  

3 HOS – Harmonisering, optimalisering og sammenslåing. Omfatter både EPJ og laboratoriedelen av 
systemet levert av DIPS ASA. 
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Det andre er at utviklingen av ny EPJ har tatt lengre tid enn leverandøren først hadde 
forutsett og signalisert. Endelig ferdigstilling av ny EPJ sammenfaller i henhold til 
kontrakt med avslutningen av FIKS-programmet. 
 
Forsinkelsene på utviklingssiden har resultert i et endringsbilag hvor Helse Nord fra 
sommeren 2015 bl.a. kompenseres for bidrag som leverandøren måtte etterspørre. 
 
Mandatet til FIKS ble i oktober 2015 justert som følge av at ny EPJ ikke blir klar, før 
programmet avsluttes. FIKS fikk samtidig ansvar for planleggingen og 
forprosjekteringen av Elektronisk medikasjon og kurve (EK). 
 
EK er tett koplet til EPJ. For å planlegge hensiktsmessig arbeidsflyt, hvor systemene 
spiller sammen i den kliniske hverdagen på sykehusene, har FIKS i 2016 etablert 
Pasientforløpsprosjektet. Prosjektet skal i første omgang bidra til å sikre eierskapet til 
ulike dataelement (masterdata) hvor EK og EPJ kan tenkes å konkurrere om eierskap. 
Prosjektet skal i løpet av høsten 2016 legge fram forslag til et mulig innføringsløp for ny 
EPJ-funksjonalitet basert på leverandørens leveringsplan. Prosjektet skal også legge 
fram en første versjon av gevinstrealiseringsplan for ny EPJ innen programslutt.  
 
En foreløpig og konservativ vurdering av nytteeffekten av EK-investeringen viser en 
tilbakebetalingstid på i underkant av to år for en investering på 181 mill. kroner. En 
samlet kostnadsberegning med nytteeffekt vil bli lagt fram for styret høsten 2016, med 
endelig beslutning om implementering. 
 
Kortsiktig nytte av programinvesteringene 
Et av hovedmålene var å lage felles regionale retningslinjer og prosedyrer for bruk av 
systemene, og at systemene etableres i en felles installasjon som kan forvaltes og driftes 
felles. Når de ulike systemene er ferdig etablert i de to regionale datasentrene, er det 
åpenbart at Helse Nord IKT har fått en mer ryddig driftssituasjon enn hva tilfellet var 
før programstart. 
 
I HOS-prosjektet gjenstår nå implementering av felles regionale standarder for 
Finnmarkssykehuset HF og UNN (Trinn II). Dette innbefatter også etablering av felles 
organisasjon i EPJ-systemet pr. helseforetak, noe som bl.a. gir helseforetakene mulighet 
for å håndtere ventelistene felles. 
 
HOS-prosjektet har tatt regionen fra ni ulike EPJ-installasjoner med ulik oppsett og bruk 
i 2012 til én fysisk installasjon for regionen i 2015, hvor man nå ferdigstiller de vedtatte 
regionale føringene for bruken av systemene basert på prosjektets prosedyrehåndbok. 
 
Samlingen av EPJ i én felles database har vært et viktig grunnlag for at pasientene i 
Helse Nord nå kan følge sin egen journal gjennom helsenorge.no, uavhengig av hvilket 
sykehus de har fått behandling ved. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før en kan 
implementere den samme funksjonaliteten for alle behandlere.  
 
FIKS har et utprøvingsprosjekt hvor behandlere, i tråd med ny lovgivning, kan få tilgang 
til pasientens samlede journal i regionen, når en har tjenstlig behov for opplysninger 
som ikke er lagret i eget helseforetak.  
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Full åpning av tilganger kan påvirke arbeidsflyten internt i helseforetakene. Dette er 
hovedårsaken til at en i første omgang prøver ut egne brukerroller med lesetilgang i 
felles regional journal. Regelverket rundt journaltilganger setter strenge krav til 
sporbarhet og oppfølging av innsynslogger. Så langt ser det ut til at leserollen kan 
implementeres regionalt innen 1. juli 2016. Dette blir et viktig bidrag til økt sikkerhet 
både for kronikere og for pasienter som blir flyttet mellom helseforetak i en 
akuttsituasjon. 
 
Det er en stor oppgave å sikre ledelsesinvolvering og et opplærings- og kontrollregime 
som sikrer at regionale prosedyrer blir implementert og fulgt av både nye og gamle 
medarbeidere på alle enheter. Lik bruk av systemene er en grunnleggende forutsetning 
for å få sammenlignbare data mellom ulike enheter, og for å bidra til mindre variasjon i 
behandlingen av pasientene. 
 
På radiologiområdet (systemene RIS 4og PACS5) innføres et helt nytt system i 
regionen. De gamle systemene som har eksistert pr. sykehus konverteres rett inn i en ny 
felles regional løsning. På dette området gjenstår bare UNN, før alt er samlet i felles 
regional løsning (oktober 2016). Den nye løsningen gir alle direkte tilgang til 
informasjon og bilder knyttet til eget helseforetak, men kan med tjenstlig behov 
begrunne tilgang til pasientens data uavhengig av hvor data er produsert.  
 
Dette gir allerede gevinster i form av at behandlere ikke lenger trenger å vente på 
oversendelse av radiologiinformasjon fra andre sykehus. På sikt bør fellessystemet også 
bidra til at en reduserer behovet for å gjøre samme undersøkelse på nytt, når pasienten 
blir flyttet mellom sykehus. Etableringen av vaktsamarbeid mellom 
Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset  HF er første konkrete 
samarbeidsgevinst av denne systeminnføringen. 
 
Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL) er sykehusenes nye system 
for å tilby laboratorietjenester til primærhelsetjenesten. Prosjektet har hatt en 
utviklingsdel hvor en har bidratt til felles løsning for tjenestetilbudet ved regionens 
laboratorier, samt utviklet integrasjoner mot de ulike legekontorsystemene som er i 
bruk i Norge.  
 
I implementeringsprosjektet er sykehusene nå koplet opp mot 109 av de 148 
potensielle legekontorene. ERL-løsningen fjerner det tidligere behovet for å manuelt 
legge inn prøve- og pasientdata i laboratoriesystemene og har allerede hatt åpenbare 
kvalitetsgevinster. Det er ventet at sluttrapporten fra prosjektet, som skal legges fram 
for styringsgruppen i FIKS i juni 2016, både vil peke på nye tjenesteområder hvor 
systemet vil kunne tas i bruk og også gi en fullstendig beskrivelse av gevinstområdene 
for prosjektet. ERL-løsningen er et svært viktig element i en forbedret samhandling med 
primærhelsetjenesten. 
 
  

4 RIS = Røntgeninformasjonssystem 
5 PACS = Picture Arciving and Communication System (billedlager) 
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Fremover  
Ved utgangen av 2016 vil Helse Nord være langt på vei mot FIKS-programmets visjon én 
journal i nord – uansett kor du bor. De to største systemene EPJ og radiologi har samlet 
pasientens data i tråd med visjonen. Planleggingen av EK følger det samme sporet, og vil 
ved implementering være et felles regionalt system. Det samme gjelder EKG-system, 
som nå er på anbud. 
 
Det nye EPJ-systemet er ventet ferdigstilt ved utgangen av 2016. Den kanskje viktigste 
egenskapen er at det i en helt annen grad enn dagens system vil være et verktøy for å 
planlegge og styre prosessene i et pasientforløp. Dette vil både sette krav til hvordan 
systemet samhandler med de øvrige IKT-systemene i sykehusene, og det vil stille nye 
krav til hvordan systemet skal brukes av de som samhandler om pasientbehandlingen. 
 
På teknisk side betyr dette at det må utvikles andre og bedre grensesnitt for gjenbruk 
av data mellom systemer (integrasjoner). Nye behov for integrasjoner vil vokse fram, 
når systemet tas i bruk av fagfolk på sykehusene. Det vil også bli avdekket nye områder 
hvor vi mangler fullgode løsninger for å lagre og prosessere pasientdata. 
Multimedialagring er allerede holdt fram som et slikt område. 
 
På den organisatoriske siden vil det nye systemet sette enda klarere krav til 
ledelsesinvolvering og endringsledelse på alle nivå. Når systemene i mye større grad 
enn i dag vil gi veiledning og styring av forløpet for enkeltpasienter, vil ledelsens 
tilrettelegging av arbeidsprosessene på den enkelte enhet bli svært viktig.  
 
Med samtlige sykehus i samme system, vil den daglige forvaltningene av systemene 
være kritisk. Enten endringer i systemene er generert av brukerbehov eller er 
prosjektinitiert, blir det viktig at de er regionalt koordinert slik at endringer som 
tilsynelatende løser problemer for noen, ikke lager problemer for andre. 
Kompleksiteten i systemforvaltningen vil øke. 
 
Erfaringen med etablering av felles regionale prosedyrer viser betydningen av regionale 
opplæringsressurser som kjenner systemene. Ledere må forstå at de kliniske IKT-
systemene ikke bare er dokumentasjonsverktøy, men er viktige nøkler i arbeidet med å 
forbedre arbeidsprosesser og samhandlingen om den enkelte pasient. Her har Helse 
Nord fremdeles et stort arbeid å gjøre.  
 
Se vedlegg 3 for referanser til tidligere styresaker hvor dette er belyst. 
 
Adm. direktørs vurdering 
FIKS-programmet er så langt i all hovedsak gjennomført i tråd med plan og 
forutsetninger. Det er etablert en felles regional IKT-plattform med felles register og 
felles prosedyrer. Helse Nord har lagt til rette for ytterligere forbedring av bruk av 
kliniske system internt i sykehusene og til å styrke samhandlingen med pasienten og 
andre aktører. 
 
EPJ-leverandørens forsinkelser har gjort at arbeidet med re-design og optimalisering av 
pasientforløp kommer parallelt med innføring av elektronisk medikasjon og kurve.  
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For å realisere potensialet som ligger i felles kliniske system må regionen stille 
ressurser til rådighet slik at re-design og optimalisering av pasientforløp blir prioritert, 
planlagt og gjennomført på en god måte. Vi må også ha felles regionalt fokus på at alle 
nye system eller elementer i et system skal henge sammen regionalt.  
 
Adm. direktør vil ved rullering av langsiktig plan (styremøte 15. juni 2016), legge frem 
forslag til rammer og finansiering av regionalt prosjekt som viderefører dette arbeidet.  
 
Vi må sikre ressurser til forvaltningen slik at vi kan bygge videre på arbeidet fra HOS-
prosjektet. Adm. direktør vil legge frem sluttrapport for arbeidet med etablering av 
funksjonell forvaltning for kliniske system i desember 2016. Forslag til finansiering av 
forvaltningstjenesten vil gå frem av langsiktig plan slik kommentert i forrige avsnitt.  
 
Adm. direktør mener at realisering av nytteverdien av IKT-investeringen er et 
lederansvar, og at hvert helseforetak har et selvstendig ansvar for å sikre at dette blir 
fulgt opp. Forvaltningsenheten vil bistå i arbeidet. Gevinstrealiseringsplaner vil 
foreligge sammen med sluttrapport for programmet.  
 
Adm. direktør vil legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1. tertial 2017. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av funksjonell forvaltning 

av kliniske system og realisering av nytteverdien av FIKS-programmet til 
orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til et eget prosjekt knyttet til arbeid med 
ny generasjon EPJ6 og optimalisering av pasientforløp parallelt med innføringen av 
elektronisk medikasjon og kurve. Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse 
med rullering av langsiktig plan i styremøte 15. juni 2016. Mandat for prosjektet bes 
lagt frem til orientering innen utgangen av 2016. 
 

3. Styret ber adm. direktør innarbeide finansiering av tilstrekkelige ressurser til 
funksjonell forvaltning av kliniske system ved rullering av langsiktig plan.  
 

4. Styret ber adm. direktør legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1. 
tertial 2017. 

 
 
Bodø, den 19. april 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 

6 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
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Vedlegg: 
1. Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske system) 

- 18. februar 2016 
2. Sammendrag av effekter/gevinster, vedlegg 2 til sak 127-2013  
3. Utdrag av kommentarer 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016  
 
 
Referanseliste: 
• Styresak 25-2011: Anskaffelse av kliniske IKT-systemer (unntatt offentlighet, jf. Offl. 

§ 23, 1. ledd) 
• Styresak 127-2013: Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og 

kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-2013 
• Styresak 133-2014: FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 

økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-2013 
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Møtedato: 26. april 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00  Bodø, 19.4.2016 
 

Styresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr. 3-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter mars 2016. 
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd holder seg på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har en andel fristbrudd på 2 %, og 
Nordlandssykehuset HF har en andel på 3 %. 
 
Andel fristbrudd i mars 2016 innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne 
har i mars 2016 en andel fristbrudd på 4 %, psykisk helsevern for barn og unge har 
andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB1 er andel fristbrudd på 6 %.  Hovedtyngden i antall 
fristbrudd er innen somatikk, med 155 av 185 fristbrudd for mars 2016. 
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i mars 2016 på 68 dager i Helse Nord 
og 70 dager hittil i år.   
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i mars 2016 på 95 dager og 
hittil i år på 98 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i mars 2016 for hele landet er 60 dager. 
Helse Vest har 59 dager, Helse Sør-Øst har 59 dager, Helse Midt-Norge 56 dager, og 
Helse Nord 68 dager. Private har et gjennomsnitt på 60 dager. 
 
Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset 
HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en 
gjennomsnittlig ventetid i mars 2016 på henholdsvis 53 dager og 61 dager. 
Nordlandssykehuset HF har et gjennomsnitt på 77 dager, og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF har et gjennomsnitt som er på 70 dager. 
 
  

1 TSB: tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
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Regionalt innsatsteam 
Det andre Regionale Innsatsteamet innen fagområdet øre-nese-hals i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal levere sin sluttrapport 22. april 2016. Også 
dette teamet kan vise til gode analyser og flere forbedringsforslag for å redusere 
ventetid og fristbrudd i avdelingen. 
 
Kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF skal fortløpende publisere sluttrapporter 
på intranett, slik at disse er tilgjengelige for alle. 
 
Hvor neste team skal opprettes er foreløpig ikke avklart. Dette avtales i direktørmøte 
11. mai 2016. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
Fire nye, valgfrie innsatsområder er besluttet i pasientsikkerhetsprogrammet. Det 
gjennomføres piloter, og planlegges deretter nasjonale læringsnettverk.  
 
Helgelandssykehuset HF har en av to nasjonale piloter på innsatsområdet Tidlig 
oppdagelse av forverret tilstand.  
 
Ved Finnmarkssykehuset HF er man godt i gang med tiltakspakken innen samstemming 
av legemiddellister i begge somatiske klinikker. Klinisk farmasøyt ved 
Finnmarkssykehuset HF har fått plass på forbedringsagent kull 8, og skal der arbeide 
med samstemming på tvers av klinikkene. 
 
Ved Nordlandssykehuset HF har den regionale kompetanetjenesten for klinisk 
pasientsikkerhet produsert en informasjonsfilm om legemiddellister 
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er tiltakspakken for forebygging av 
helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner (HAI-UVI) helt implementert ved 17 
sengeposter. 
 
Aktivitet 
I styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. 
oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk 
helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet.  
 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2016 er omtrent på samme nivå som hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Det er en svak nedgang på antall opphold, mens det er en 
svak økning på polikliniske konsultasjoner.  
 
Antall DRG-poeng er 1,5 % over plan, og er 1,6 % over antall DRG-poeng pr. mars 2015 
samlet sett. 
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Psykisk helsevern og TSB2 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er som i fjor stor økning innen poliklinisk 
aktivitet. Hittil i år er økningen på 10 %. Det er kun Finnmarkssykehuset HF som har 
plantall og aktivitet på dagopphold PHV, og dermed står helseforetaket for hele avviket.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år 24 % høyere aktivitet på antall 
utskrivninger, mens det er en 7 % nedgang på polikliniske konsultasjoner.  

 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 2 % lavere enn 
på samme tid i fjor, men litt over plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger 
godt over plan, og er henholdsvis 2 % og 16 % høyere enn på samme tid i fjor.  
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +113,9 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på +14,8 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. 
kroner, jf. styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert (styremøte 3. februar 2016). 
  

 
Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. mars 2016. Kilde: Regnskap pr. mars 2016 
 
For foretaksgruppen samlet er prognosen i tråd med styringskravet på 409 mill. kroner.  
 
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 523 mill. kroner pr. mars 2016. 
Dette tilsvarer 17 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er om lag 100 mill. 
kroner lavere enn prognosen, når vi korrigerer for etterslep på investeringer med vel 
200 mill. kroner. Avviket vil følges opp mot neste rapportering. 
 
Personal   
Forbruket av månedsverk i foretaksgruppen for januar-mars 2016 er 13.245, som er 
100 mer enn samme periode 2015. Økningen desember 2015 er kunstig og vil bli rettet 
til neste virksomhetsrapport. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå ved Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF, som begge har hatt en økning på ca. 45 månedsverk. Helse 
Nord IKT har økt med 20 månedsverk. Øvrige helseforetak har månedsverk tilsvarende 
samme periode 2015. 

2 Helgelandssykehuset HF (HSYK) har ikke rapportert periodisering av plantall, disse er derfor fordelt flatt. 
Grunnet sammenslåing av databaser har HSYK rapportert sum av aktivitet i februar 2016 og mars 2016 på 
mars 2016. Disse er fordelt likt på februar og mars i tabellen. 
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Antall innleide månedsverk utgjør en andel på 0,56 % av antall brutto månedsverk i 
gjennomsnitt pr. kvartal i perioden 2013-2015. 
 
Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel 
Trenden er at andel heltid og gjennomsnittlig stillingsandel er økende. Andel deltid har 
vært ca. 24 % de siste årene, hvor forskjellene er store fra helseforetak til helseforetak. 
Utfordringen med å legge til rette for hele faste stillinger er størst ved 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Her er andelen deltid altfor høy.  
 
Gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte, og har økt med ca. 0,5 % 
prosentpoeng siden 2014. 
 
Andel faste og midlertidige ansatte 
Trenden viser at bruken av vikarer/timelønnede er avtakende. Dette betyr at andelen 
faste stillinger øker. 
 
Sykefravær 
Det samlede sykefraværet for februar er 9,3 % i foretaksgruppen. Dette er henholdsvis 
0,6 prosentpoeng lavere enn februar 2015 og 0,3 % prosentpoeng høyere enn februar 
2014.  
 
Hovedtrenden de siste to årene er at langtidsfraværet går noe ned, og at 
mellomtidsfraværet går noe opp. 
 
Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokument 2016 følgende krav: 
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. 
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner).  

 
Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 68 48 45 38 
Endring fra 2015* -1 -2 -3 -10 
Korrigerte 
kostnader** 

+ 4,6 % - 1,9 % +2,9 % + 16,6 % 

Årsverk – endring*** 0,3 % - 1,5 % - 0,9 % + 1,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 0,8 % + 9,0 % - 6,0 % + 16 % 

Tabell 2 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
* Gjennomsnittlig ventetid i dager 
** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring tredje tertial 2014, til tredje tertial 2015  
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Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern for voksne, barn og unge og TSB både 
er kortere og mer redusert enn for somatiske fag sammenlignet med 2015. Kun TSB har 
økt kostnadene mer enn somatiske fag. Samtidig er tilbudet innen TSB mindre utbygget 
enn i landet for øvrig.  
 
Psykisk helsevern har redusert kostnadene fra 2015, noe som skyldes at tjenesten har 
omstilt deler av virksomheten fra døgnaktivitet til poliklinisk aktivitet. Poliklinisk 
aktivitet har økt mer i psykisk helsevern og TSB enn for somatiske fag. Kun TSB har økt 
antall årsverk mer enn somatiske fag.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at kravet om høyere 

vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn 
for somatikk nås (jf. Oppdragsdokument 2016). 

 
 
Bodø, den 19. april 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 3-2016  
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Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra samme 
måned i fjor 

Ventetid avviklede (dager) 
mars 

68 - 4 - 4 

Fristbrudd mars  2 % - - 4 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk 163 991 + 562 (0,3 %) - 
Alle kontakter - PHV 64 558 + 1 182 (1,9 %) - 1 808 
Alle kontakter - PBHU 22 748 - 1 380 (5,7 %) - 2 407 
Alle kontakter - TSB 12 107 +848 (7,5 %) + 869 
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik  

Mars 2016 33,0 - 0,4  
Hittil i år 113,9 + 14,8  
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 76 % 24 %  
Sykefravær Februar 2016 Endring fra i fjor  

Prosent 9,3 % - 0,6 p.p  
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Kvalitet  
 
Ventetider  
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i mars 2016 på 68 dager i Helse Nord og 
70 dager hittil i år.   
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i mars 2016 på 95 dager og hittil 
i år på 98 dager. 
 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – mars 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk 
pasientregister.   
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i mars 2016 for hele landet er 60 dager. 
Helse Vest har 59 dager, Helse Sør-Øst har 59 dager, Helse Midt-Norge 56 dager, og 
Helse Nord 68 dager. Private har et gjennomsnitt på 60 dager. 
 
Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset 
HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en gjennomsnittlig 
ventetid i mars på henholdsvis 53 dager og 61 dager. Nordlandssykehuset HF på 77 
dager og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et gjennomsnitt som er på 70 dager. 
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i mars 2016 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter 
tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 
  
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 68 dager i mars 2016 og 71 dager hittil i 
år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 48 dager i mars og 52 dager hittil i 
år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 45 dager i mars og 46 
dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i august på 38 dager og hittil i år 
på 42 dager.    
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I kategorien ubestemt er snitt ventetid 216 dager i mars og 174 dager hittil i år. 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. Disse pasientene 
utgjør 1 % av pasientmassen hittil i år. 
 
Fristbrudd  

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

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 17 1 %

PHV 12 15 %
PHBU 4 10 %
TSB 2 13 %
Ubestemt 0 0 %
Total 35 2 %
Somatikk 27 1 %

PHV 0  -
PHBU 0  -
TSB 0  -
Ubestemt 1 7 %
Total 28 1 %
Somatikk 82 3 %

PHV 3 4 %
PHBU 3 6 %
TSB 1 7 %
Ubestemt 0 -
Total 89 3 %
Somatikk 29 2 %

PHV 1 2 %
PHBU 1 3 %
TSB 0 -
Ubestemt 0 -
Total 31 2 %
Somatikk 0 -
PHV 0 -
PHBU 0 -
TSB 2 22 %
Ubestemt 0 -
Total 2 7 %
Somatikk 155 2 %
PHV 16 4 %
PHBU 8 4 %
TSB 5 6 %
Ubestemt 1 3 %
Total 185 2 %

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Privat Nord HF

Total

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Finnmarksykehuset HF
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Andel fristbrudd holder seg på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. 
UNN HF har andel fristbrudd på 1 %, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset 
HF har andel fristbrudd på 2 % og Nordlandssykehuset HF en andel på 3 %. 
 

 
Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til mars 2016. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

 
Tabell 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 – mars 2016. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 
Figur 3 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden mars 2015 – mars 2016. Kilde: Norsk pasientregister 
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2013 8 % 7 % 7 % 7 % 8 % 7 % 7 % 9 % 9 % 9 % 6 % 6 %
2014 9 % 7 % 8 % 5 % 7 % 6 % 6 % 8 % 7 % 7 % 6 % 7 %
2015 8 % 6 % 6 % 6 % 7 % 5 % 5 % 8 % 7 % 6 % 3 % 2 %
2016 2 % 2 % 2 %
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Tabell 4 Samlet antall fristbrudd avviklede mars 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Kilde: Dashboard 
Helsedirektoratet 

Sammenligner vi med februar i årene 2012 – 2016 ser vi en vesentlig reduksjon i antall   
avviklede fristbrudd. 
 

 
Figur 4 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden 2013 – mars 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister 
 

 
Figur 5 Fristbrudd pr sektor mars 2015 – mars 2016. Kilde: Norsk pasientregister 
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Andel fristbrudd i mars innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne har i 
mars en andel fristbrudd på 4 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel 
fristbrudd på 4 %. Innen tsb andel fristbrudd 6 %.  Hovedtyngden i antall fristbrudd er 
innen somatikk, med 155 av 185 fristbrudd for mars.  
 
Regionalt Innsatsteam 
Det andre Regionale Innsatsteamet, innen fagområdet Øre-nese-hals i UNN HF, skal 22. 
april levere sin sluttrapport. Også dette teamet kan vise til gode analyser og flere 
forbedringsforslag for å redusere ventetid og fristbrudd i avdelingen. 
 
Kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF skal fortløpende publisere sluttrapporter 
på intranett, slik at disse er tilgjengelige for alle. 
 
Hvor neste team skal opprettes er foreløpig ikke avklart, dette avklares i neste 
direktørmøte 11. mai. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet  
Fire nye, valgfrie innsatsområder er besluttet i pasientsikkerhetsprogrammet. Det 
gjennomføres piloter, og planlegges deretter nasjonale læringsnettverk.  
Helgelandssykehuset HF har en av to nasjonale piloter på innsatsområdet «Tidlig 
oppdagelse av forverret tilstand». Til sammen 30 deltakere fra de tre lokalsykehusene 
deltok 5. april på «Kick-off» for det nye innsatsområdet. Som pilot skal de teste den nye 
tiltakspakken. Det er stor motivasjon fra sykepleiere og leger for å komme i gang med 
dette arbeidet.   
 
Det regionale prosjektet SamStem – regional innføring av legemiddelsamstemming i 
Helse Nord ble avsluttet ved årsskiftet. Nettverket fra prosjektet videreføres, og 
koordinator for SamStem tilrettelegger i 2016 for nettverksmøtene. Sykehusapotek 
Nord HF vil fortsatt bruke farmasøytressurser til implementering av innsatsområdet 
Samstemming av legemiddellister ved sykehusene i regionen. Farmasøytene vil delta i 
tiltaksgrupper, bistå med undervisning og praktisk opplæring. Flere av disse 
farmasøytene er involvert i implementering eller i forbedring av rutiner ved bruk av 
medikamentmodulen i DIPS.  
 
Ved Finnmarkssykehuset HF er man godt i gang med tiltakspakken innen samstemming 
av legemiddellister i begge somatiske klinikker. Klinisk farmasøyt ved 
Finnmarkssykehuset HF har fått plass på forbedringsagent kull 8, og skal der arbeide 
med samstemming på tvers av klinikkene. 
 
Ved Nordlandssykehuset HF har den regionale kompetanetjenesten for klinisk 
pasientsikkerhet produsert en informasjonsfilm om legemiddellister. Filmen er svært 
godt mottatt av både statens legemiddelverk og pasientsikkerhetsprogrammet. 
Nordlandssykehuset HF tester nå ProKom-skjema ved medisinsk avdeling. Det er et 
digitalt skjema i DIPS for tiltaksområdene fall, trykksår og ernæring. 
 
Ved UNN HF er tiltakspakken for forebygging av helsetjenesteassosierte 
urinveisinfeksjoner (HAI-UVI) helt implementert ved 17 sengeposter, tre har startet og 
tre skal starte i løpet av april. Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner (HAI-UVI) 
rammer to prosent av pasientene i sykehus og tre prosent av pasientene i sykehjem. 
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Rundt 80 % av disse infeksjonene i sykehus er kateterrelatert, og redusert bruk av 
blærekatetre er det viktigste forebyggende tiltaket for å redusere forekomsten av HAI-
UVI. 
 
Aktivitet 
I styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. 
oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk 
helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet.  
 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2016 er omtrent på samme nivå som hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Det er en svak nedgang på antall opphold, mens det er en svak 
økning på polikliniske konsultasjoner.  
 

 
Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mars 2016 og 2015. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes 
pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
 
Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg.  
 
Antall DRG-poeng er 1,5 % over plan, og er 1,6 % over antall DRG-poeng pr. mars 2015 
samlet sett.  
 

 
Tabell6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2016. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; 
Regnskap pr. mars 2016 
 
Psykisk helsevern og rus1 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er som i fjor stor økning innen poliklinisk 
aktivitet. Hittil i år er økningen på 10 %. Det er kun Finnmarkssykehuset som har 
plantall og aktivitet på dagopphold PHV, og dermed står helseforetaket for hele avviket.  

1 HSYK har ikke rapportert periodisering av plantall, disse er derfor fordelt flatt. Grunnet sammenslåing av 
databaser har HSYK rapportert sum av aktivitet i februar og mars på mars måned. Disse er fordelt likt på 
februar og mars i tabellen. 
 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 163 429 163 991 0,3 %
Totalt antall opphold somatikk 37 043 36 657 -1,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 11 346 11 300 -0,4 %
dagopphold innlagte 4 393 4 376 -0,4 %
heldøgnsopphold innlagte 21 304 20 981 -1,5 %

Polikliniske konsultasjoner 126 386 127 334 0,8 %

Foretak
DRG-poeng hittil 
i 2015

DRG-poeng hittil i 
2016 Plan hiå Årsplan 2016

Avvik fra 
plan hiå % avvik hiå 

Avvik hiå-
hif

% avvik fra 
hif

Helgeland 5 263                        5 249                           5 020               19 817                     229                 4,6 % -14 0 %
NLSH 10 417                     10 521                         10 642             39 731                     -121               -1,1 % 104 1 %
UNN 16 877                     17 432                         17 091             68 322                     341                 2,0 % 555 3 %
Finnmark 4 174                        4 165                           4 056               15 893                     109                 2,7 % -9 0 %
RHF 122                           89                                 92                     337                           -3                    -3,3 % -33 -37 %
Sum 36 853                     37 456                         36 901             144 100                   555                 1,5 % 603                 1,6 %
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Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år 24 % høyere aktivitet på antall 
utskrivninger, mens det er en 7 % nedgang på polikliniske konsultasjoner.  

 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 2 % lavere enn på 
samme tid i fjor, men litt over plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger godt 
over plan, og er henholdsvis 2 % og 16 % høyere enn på samme tid i fjor.  
 

 
Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk mars 2016, plan 
og samme periode i fjor  
 

 
Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mars 2016, 
plan og samme periode i fjor 
  

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2016

Plan 
2016 Avvik 

Resultat 
2015 Endring %

Antall utskrivninger PHV 465 507 -42 527 -12 %
Antall liggedøgn PHV 7 742 8 311 -569 8 811 -12 %
Antall dagopphold PHV 4 23 -19 48 -92 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 12 708 13 426 -718 11 630 9 %
Antall utskrivninger PHBU 37 44 -8 32 14 %
Antall liggedøgn  PHBU 943 804 139 1 072 -12 %
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 6 646 7 570 -924 8 115 -18 %
Antall utskrivninger Rusomsorg 97 78 19 93 4 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 2 416 2 531 -115 2 651 -9 %
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 1 297 1 128 169 1 216 7 %

Mars

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2016 Plan 2016 Avvik 

Resultat  
2015 Endring %

Årsplan 
2016

Antall utskrivninger PHV 1 417 1 462 -45 1 458 -3 % 5 859
Antall liggedøgn PHV 23 708 24 494 -785 25 542 -7 % 96 360
Antall dagopphold PHV 13 67 -54 111 -88 % 112
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 39 420 40 344 -924 35 737 10 % 157 861
Antall utskrivninger PHBU 123 137 -14 99 24 % 510
Antall liggedøgn  PHBU 2 993 2 714 279 3 023 -1 % 10 158
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 19 632 22 304 -2 672 21 039 -7 % 79 097
Antall utskrivninger Rusomsorg 259 237 22 263 -2 % 973
Antall liggedøgn Rusomsorg 7 441 7 189 252 7 289 2 % 29 075
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 4 407 3 812 595 3 798 16 % 14 054

Akkumulert per Mars
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Økonomi 
 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +113,9 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på +14,8 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. 
kroner, jf. styresak 4-2016 Budsjett 2016 – konsolidert. 
  

 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. mars 2016. Kilde: Regnskap pr. mars 2016 
 
Helgelandssykehuset HF har i mars 2016 et regnskapsresultat på +3,9 mill. kroner, noe 
som gir et positivt budsjettavvik på 2,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et 
positivt resultat på 1,4 mill. kroner, -3,6 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets 
prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet 
for 2016. 
 
Nordlandssykehuset HF har i mars 2016 et regnskapsresultat på -0,7 mill. kroner, som 
gir et avvik fra budsjett på -1,1 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt 
resultat på +2,1 mill. kroner, som er +0,8 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets 
styringskrav er +5 mill. kroner. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +5 
mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. 
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i mars 2016 et regnskapsresultat på +3,6 mill. 
kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,2 mill. kroner.  Hittil i år har 
helseforetaket et resultat på 17,3 mill. kroner og et budsjettavvik på +7,3 mill. kroner. 
Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat 
på +50 mill. kroner overstyringskravet for 2016. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i mars 2016 et regnskapsresultat på 3,6 mill. kroner som gir 
et positivt budsjettavvik på +0,5 mill. kroner.  Hittil i år har helseforetaket et positivt 
resultat på 11,0 mill. kroner, noe som er 1,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets 
prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet 
for 2016. 
 
Sykehusapotek Nord HF har pr. mars 2016 et regnskapsresultat på +0,9 mill. kroner, 
som er +1,2 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. 
Prognosen for 2016 er lik styringskravet.   
 
Helse Nord IKT har pr. mars 2016 et regnskapsresultat på +0,4 mill. kroner som er +3,3 
mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er 
lik styringskrav.     
 

Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

mars mars mars hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 3,9 1,7 2,2 1,4 5,0 -3,6 1,5 20,0
Nordlandssykehuset HF -0,7 0,4 -1,1 2,1 1,2 0,8 -26,2 5,0
UNN HF 3,6 3,3 0,2 17,3 10,0 7,3 0,4 40,0
Finnmarkssykehuset HF 3,6 3,1 0,5 11,0 9,2 1,7 4,5 37,0
Sykehusapotek Nord HF -0,3 0,2 -0,5 0,9 -0,3 1,2 0,1 0,0
Helse Nord IKT -0,3 -0,9 0,6 0,4 -2,9 3,3 -1,4 0,0
Helse Nord RHF 23,2 25,6 -2,4 80,8 76,7 4,0 79,6 307,0
SUM Helse Nord 33,0 33,4 -0,4 113,9 99,1 14,8 58,4 409,0
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Helse Nord RHF har i mars 2016 et bokført regnskapsresultat på +23,2 mill. kroner som 
gir et negativt budsjettavvik på -2,4 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på + 80,8 mill. kroner, noe som er 4,0 mill. kroner over budsjett.  
Styringskravet for Helse Nord RHF er på 307 mill. kroner. Prognosen er satt lik 
styringskravet.   
 
For foretaksgruppen samlet er prognosen i tråd med styringskravet på 409 mill. kroner.  
 
Funksjonsregnskapet 
Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 5,9 % innen 
somatisk virksomhet, med 15,5 % innen TSB og med 4,8 % innen prehospitale tjenester, 
mens psykisk helsevern omtrent på samme nivå som i fjor. Reduksjonen på personal og 
regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon 
er mindre per mars 2016 enn per mars 2015. 
 
Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra 
aktivitet og kvalitet.  
 

 
Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap mars 2016 
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 523 mill. kroner per mars. Dette 
tilsvarer 17 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er om lag 100 mill. kroner 
lavere enn prognosen når vi korrigerer for etterslep på investeringer med vel 200 mill. 
kroner. Avviket vil følges opp mot neste rapportering.  
 

 
Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 3-2016.  
 
 
 
 

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 årstotal
Somatikk, inkl lab/rtg 979 341          987 181          2 802 283      2 967 592     2 937 731     (29 860)           5,9 % 11 746 475   
Psykisk helse 216 386          215 167          620 283          617 212        644 790        27 578            -0,5 % 2 554 301     
TSB (Rusbehandling) 38 096            37 748             95 606            110 427        112 367        1 940              15,5 % 452 227         
Prehospitale tjenester 201 850          195 576          550 559          577 247        572 634        (4 613)             4,8 % 2 305 437     
Personal, regionale felleskostnader 33 237            34 803             128 249          84 847           100 650        15 803            -33,8 % 410 993         
Sum driftskostnader 1 468 910     1 470 475      4 196 979     4 357 325    4 368 172    10 847            3,8 % 17 469 433  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

mars
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2015 2016 2016  hittil 2016
Helse Nord RHF 90,0 202,4 292,4 18,4 6 %
P-85 større prosjekt 0,0 35,4 35,4 0,0 0 %
Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 120,9 10 %
UNN 115,1 490,0 605,1 228,5 38 %
NLSH 61,9 504,1 566,0 106,8 19 %
Helgeland 60,2 92,5 152,7 20,3 13 %
Apotek 10,1 3,5 13,6 2,4 18 %
HN IKT 101,6 133,2 234,8 25,4 11 %
SUM Helse Nord 586,1 2478,1 3064,2 522,8 17 %
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Figur6 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 3-2016 
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Tabell 12 Resultat og budsjettavvik for mars 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. mars 2015. Kilde: Regnskap mars 2016 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2015

Endring i 
%

Basisramme 1 073 107 1 073 108 -1 0 % 3 189 695 3 189 697 -3 0 % 154 040 5 %
Kvalitetsbasert finansiering 6 079 6 107 -29 0 % 18 295 18 206 88 0 % 470 3 %
ISF egne pasienter 244 483 238 186 6 297 3 % 733 489 728 171 5 318 1 % 16 018 2 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 22 857 18 904 3 952 21 % 54 607 48 260 6 346 13 % 8 060 17 %
Gjestepasienter 5 377 5 671 -294 -5 % 13 369 17 156 -3 786 -22 % -15 871 -54 %
Polikliniske inntekter 37 942 33 965 3 977 12 % 110 689 104 274 6 415 6 % 7 634 7 %
Utskrivningsklare pasienter 5 449 1 969 3 480 177 % 11 350 5 908 5 442 92 % 1 456 15 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5 341 5 515 -174 -3 % 14 867 16 194 -1 327 -8 % 1 618 12 %
Andre øremerkede tilskudd 35 323 41 534 -6 210 -15 % 118 015 113 246 4 769 4 % 31 301 36 %
Andre driftsinntekter 61 988 75 667 -13 679 -18 % 195 593 216 633 -21 040 -10 % 6 721 4 %
Sum driftsinntek ter 1 497 946 1 500 626 -2 680 0 % 4 459 969 4 457 746 2 223 0 % 211 447 5,0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 79 664 82 752 -3 088 -4 % 250 832 250 715 117 0 % -13 275 -5 %
Kjøp av private helsetjenester 67 083 69 452 -2 370 -3 % 190 450 210 063 -19 612 -9 % 9 689 5 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 139 909 136 225 3 685 3 % 417 388 409 159 8 230 2 % 11 781 3 %
Innleid arbeidskraft 9 791 5 020 4 771 95 % 24 701 13 849 10 852 78 % -3 172 -11 %
Fast lønn 653 657 661 425 -7 768 -1 % 1 925 547 1 962 016 -36 468 -2 % 86 192 5 %
Overtid og ekstrahjelp 45 555 31 697 13 858 44 % 135 677 84 229 51 448 61 % -2 534 -2 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 176 022 175 866 155 0 % 524 416 524 281 134 0 % 22 804 5 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -40 515 -34 374 -6 140 18 % -116 256 -102 161 -14 095 14 % -1 456 1 %
Annen lønn 51 477 52 108 -631 -1 % 151 923 151 084 839 1 % 3 294 2 %
Avskrivninger 65 599 65 709 -109 0 % 199 207 199 507 -301 0 % 17 040 9 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Andre driftskostnader 220 668 224 595 -3 927 -2 % 653 439 665 430 -11 991 -2 % 29 982 5 %
Sum driftskostnader 1 468 910 1 470 475 -1 565 0 % 4 357 324 4 368 172 -10 848 0 % 160 346 3,8 %
Driftsresultat 29 036 30 151 -1 115 -4 % 102 645 89 574 13 071 15 % 51 101 99 %
Finansinntekter 5 533 7 072 -1 540 -22 % 20 151 21 217 -1 066 -5 % 606 3 %
Finanskostnader 1 606 3 820 -2 214 -58 % 8 988 11 615 -2 627 -23 % -3 702 -29 %
Finansresultat 3 926 3 252 674 21 % 11 163 9 602 1 561 16 % 4 308 63 %
Ordinært resultat 32 962 33 403 -441 -1 % 113 808 99 177 14 632 15 % 55 409 95 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Skattekostnad -26 13 -39 -309 % -118 51 -169 -333 % -118 0 %
(Års)resultat 32 988 33 391 -402 -1 % 113 926 99 126 14 800 15 % 55 527 95 %

Mars Akkumulert per Mars Akkumulert per Mars
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Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Forbruket av månedsverk i foretaksgruppen for januar-mars 2016 er 13.245, som er 
100 mer enn samme periode 2015. Økningen desember 2015 er kunstig og vil bli rettet 
til neste virksomhetsrapport.  
 

 
Figur 7: Månedsverk Helse Nord 2014 – 2016 

Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå ved Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF, som begge har hatt en økning på ca. 45 månedsverk. HN IKT 
har økt med 20 månedsverk. Øvrige foretak har månedsverk tilsvarende samme periode 
2015. 
 
Antall innleide månedsverk utgjør en andel på 0,56 % av antall brutto månedsverk i 
gjennomsnitt pr. kvartal i perioden 2013-2015. 
 

 
Figur 6 Andel innleid månedsverk av brutto månedsverk fordelt på leger, sykepleiere i sum og snitt for 
perioden 2013 – 2015. Kilde: HN LIS 
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Foretakenes innleiekostnader i perioden 2013-2015 forløper seg slik: 

 
Figur 7 Utvikling innleiekostnader fordelt på helseforetakene for perioden 2013 – 2015. Kilde: HN LIS  

Kostnader knyttet til innleie er 4,7 mill. kroner høyere enn budsjettert for mars 2016. 
Sammenlignet med samme periode 2015 er kostnadene knyttet til innleie 3,1 mill. 
kroner lavere. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 4,2 mill. kroner høyere enn budsjett for 
mars. Hittil i år er lønnskostnadene 12,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. 
 
Hittil i år er lønnskostnadene 105,1 mill. kroner høyere enn i 2015. Hvorav fast lønn har 
økt med 5 % og variabellønn har redusert med 2 %. Pensjonskostnadene inkl. 
arbeidsgiveravgift er 5 % høyere enn for samme periode i 2015. Offentlige tilskudd og 
refusjoner er 1 % høyere enn for samme periode 2015. Lønnskostnader utgjør hittil i år 
ca. 61 % av totale kostnader. 
 
Sykefravær 
Det samlede sykefraværet for februar er 9,3 % i foretaksgruppen. Dette er henholdsvis 
0,6 prosentpoeng lavere enn februar 2015 og 0,3 % prosentpoeng høyere enn februar 
2014.  
 
Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned og at mellomtidsfraværet går noe opp 
de siste 2 årene. 
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Figur 8 Sykefravær Helse Nord januar 2014 – februar 2016 

Blant helseforetakene spenner sykefraværet seg fra 6,9 % til 9,8 % ved henholdsvis 
Helgelandssykehuset HF og UNN HF/Nordlandssykehuset HF. Alle foretak med unntak 
av Sykehusapoteket Nord HF har et korttidsfravær, arbeidsgiverperioden, på nærmere 3 
%. Dette er høyt og representerer store kostnader for foretaksgruppen. 
 

 
 Figur 9 Sykefravær per foretak februar 2016. Kilde: Helse Nord LIS 

Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel 
Trenden er at andel heltid og gjennomsnittlig stillingsandel er økende. 
 
Andel deltid har vært ca. 24 % de siste årene, hvor forskjellene er store fra foretak til 
foretak. Utfordringen med å legge til rette for hele faste stillinger er størst ved 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Her er andelen deltid altfor høy.  
 
Samtidig er det verdt å trekke frem UNN HF og Finnmarkssykehuset HF, som begge har 
en andel deltid som er blant de laveste i landet. 
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Figur 10 Andel deltid fastansatte i Helse Nord 2014 – 2016. Kilde. Helse Nord LIS. 

Gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte, og har økt med ca. 0,5 % 
prosentpoeng siden 2014. 
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Figur 11 Gjennomsnittlig fast stillingsandel Helse Nord 2014 – 2016. Kilde: HN LIS 

Andel faste og midlertidige ansatte 
Trenden viser at bruken av vikarer/timelønnede er avtakende. Dette betyr at andelen 
faste stillinger øker. 
 

 
Figur 12 Fordelingen mellom faste og midlertidige ansatte Helse Nord januar 2014 – april 2016. HN LIS 

Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokument 2016 følgende krav: 
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. 
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner).  
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Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 68 48 45 38 
Endring fra 2015* -1 -2 -3 -10 
Korrigerte kostnader** + 4,6 % - 1,9 % +2,9 % + 16,6 % 
Årsverk – endring*** 0,3 % - 1,5 % - 0,9 % + 1,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 0,8 % + 9,0 % - 6,0 % + 16 % 

Tabell 5 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 

* Gjennomsnittlig ventetid i dager 
** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring tredje tertial 2014, til tredje tertial 2015  
 
Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern for voksne, barn og unge og tsb både 
er kortere og mer redusert enn for somatiske fag sammenlignet med 2015. Samtidig har 
kun tsb økt kostnadene mer enn somatiske fag. Samtidig er tilbudet innen tsb mindre 
utbygget enn i landet for øvrig.  
 
Psykisk helsevern har redusert kostnadene fra 2015, noe som skyldes at tjenesten har 
omstilt deler av virksomheten fra døgnaktivitet til poliklinisk aktivitet. Poliklinisk 
aktivitet har økt mer i psykisk helsevern og tsb enn for somatiske fag. Kun tsb har økt 
antall årsverk mer enn somatiske fag.  
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Tabell 15 Opphold somatikk pr. mars 2016 Helse Nord.  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 163 429 163 991 0,3 %
Totalt antall opphold somatikk 37 043 36 657 -1,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 11 346 11 300 -0,4 %
dagopphold innlagte 4 393 4 376 -0,4 %
heldøgnsopphold innlagte 21 304 20 981 -1,5 %

Polikliniske konsultasjoner 126 386 127 334 0,8 %

UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 72 953 73 318 0,5 %
Totalt antall opphold somatikk 17 712 17 455 -1,5 %
herav
dagopphold poliklinikk 6 831 6 438 -5,8 %
dagopphold innlagte 1 518 1 716 13,0 %
heldøgnsopphold innlagte 9 363 9 301 -0,7 %

Polikliniske konsultasjoner 55 241 55 863 1,1 %

Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 44 218 45 772 3,5 %
Totalt antall opphold somatikk 10 438 10 395 -0,4 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 469 2 895 17,3 %
dagopphold innlagte 1 857 1 630 -12,2 %
heldøgnsopphold innlagte 6 112 5 870 -4,0 %

Polikliniske konsultasjoner 33 780 35 377 4,7 %

Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 25 665 25 384 -1,1 %
Totalt antall opphold somatikk 4 666 4 876 4,5 %
herav
dagopphold poliklinikk 1 173 1 208 3,0 %
dagopphold innlagte 456 688 50,9 %
heldøgnsopphold innlagte 3 037 2 980 -1,9 %

Polikliniske konsultasjoner 20 999 20 508 -2,3 %

Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 20 593 19 517 -5,2 %
Totalt antall opphold somatikk 4 227 3 931 -7,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 873 759 -13,1 %
dagopphold innlagte 562 342 -39,1 %
heldøgnsopphold innlagte 2 792 2 830 1,4 %

Polikliniske konsultasjoner 16 366 15 586 -4,8 %
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-45/012       Bodø, 19.4.2016 
 

Styresak 56-2016/4 Protokoll fra drøftingsmøte 19. april 2016 ad. 

Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 

spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, 

revisjon 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Se vedlagt kopi. 
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Drøftingsprotokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/586-19/119 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713  

Sted/Dato: 
Bodø, 19.4.2016 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 19. april 2016 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Kari B. Sandnes LO Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Ulrika Larsson Akademikerne 
Bengt-Ole Larsen konsernverneombud 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol direktør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 
Jann-Georg Falch økonomidirektør 

 
Forfall: 
 

Navn:  
Baard Einar Martinsen SAN 

 
 
Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, revisjon 
Hilde Rolandsen/Jann-Georg Falch innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, 
slik det ble sendt ut, den 11. april 2016. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene er enig i at inntektsmodellens hovedmål er å legge til rette for et godt og 

likeverdig tilbud for befolkningen basert på Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og 
respekt.  
 

 
 
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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2. Partene gir sin tilslutning til adm. direktørs vurderinger i saken og forslag til justeringer.   
 

3. Partene er enig i at inntektsmodellen for psykisk helse fases inn gradvis over tre år fra og 
med 2017. Inntektsmodellen for rusbehandling fases inn i sin helhet i 2017.  

 
 
Bodø, den 19. april 2016  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Karin Paulke  Kristian I. Fanghol  Hilde Rolandsen 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
 
 
Ann-Mari Jenssen  Kari B. Sandnes  
YS Helse  LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Ulrika Larsson Bengt-Ole Larsen    
UNIO Akademikerne Konsernverneombud 
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