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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-88/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 19.10.2016 
 

Styresak 111-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 26. oktober 2016: 
 

Sak 111-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 112-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2016 Side  
Sak 113-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, 
planlagte/iverksatte tiltak, oppfølging av styresak 103-2016 

Side  

Sak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 3 

Sak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 22 

Sak 116-2016 Virksomhetsrapport nr. 9-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 40 

Sak 117-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 68 

Sak 118-2016 Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse fra Helse 
Nord RHF 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 99 

Sak 119-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2016 

Side  

Sak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2016 

Side  

Sak 121-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2016 

Side  

Sak 122-2016 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31 august 2016 Side  
Sak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta 

kommune 
Side  

Sak 124-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og gamle Kirkenes 
sykehus 

Side  

Sak 125-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF - stadfestelse av tidligere 
vedtak 

Side  

Sak 126-2016 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

 
  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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 3. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon 

fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved 
arbeidstakers fravær - oppfølging av styresak 86-2015 

Side  

Sak 127-2016 Referatsaker Side  
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Budsjett 

2017 foretaksgruppen – rammer og føringer 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 2. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. 
Tertialrapport nr. 2-2016 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Budsjett 
2017 Helse Nord RHF – rammer og føringer 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. 
Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse fra Helse 
Nord RHF 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2016   
 6. E-post av 24. september 2016 fra Erik Fjeldstad, leder i 

Hammerfest Arbeiderparti ad. felles uttalelse fra Alta og 
Hammerfest Arbeiderparti vedrørende vedtak om 
reduksjon av antall ambulansefly i Alta 

  

 7. Brev fra Bodø Kommune av 14. oktober 2016 ad. 
Likeverdig behandling for hjertepasienter - uttalelse 
vedtatt 13.10.2016 
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 100 

 8. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. oktober 
2016 
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 103 

Sak 128-2016 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jann Georg Falch/Jan Petter Monsen  Bodø, 19.10.2016 
 

Styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å 
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2017 
• foreslå saldering av budsjett 2017 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for 2017 
• redegjøre for helseforetakenes omstillingsutfordring for 2017 
 
Saken bidrar til å oppfylle Helse Nords strategi gjennom å gi presise rammebetingelser 
og føringer som grunnlag for god virksomhetsstyring. 
 
Utredningen gjengir detaljer fra statsbudsjettet (med hovedfokus på økonomiske 
forutsetninger), forslag til fordeling mellom helseforetak/prioriteringer og 
omstillingsutfordring 2017.    
 
Beslutningsgrunnlag 
Forslag til statsbudsjett 2017  
I sum medfører forslag til statsbudsjett 2017 noe strammere rammebetingelser enn lagt 
til grunn i styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-
2024 (styremøte 15. juni 2016).  
 
Det anslås at Helse Nord samlet får en netto skjerpelse i størrelsesorden 90 mill. kroner 
i forhold til forutsetningene i plan 2017-2019. Dette er litt større avvik enn forventet, 
men det er håndterbart på kort sikt. 
   
Forslag til Statsbudsjett 2017 medfører at budsjettopplegget for 2017 kan 
gjennomføres, men Helse Nord må trolig forvente lavere vekst i årene fremover enn 
tidligere lagt til grunn. Det innebærer at effektivisering av driften blir en stadig 
viktigere forutsetning for gjennomføring av investeringsplanen.  
 
I forslag til Statsbudsjett legges det til rette for en samlet vekst i pasientbehandlingen på 
2,1 % på nasjonalt nivå, mot forutsatt 1,5 % i plan 2017-2020. Krav om at tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst 
som er høyere enn somatikk, videreføres.   
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Fra 2017 vil poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus inkluderes i 
finansieringsordningen innsatsstyrt finansiering (ISF). Formålet med endringen er å 
etablere et aktivitetsbasert finansieringssystem som på en bedre måte enn i dag 
understøtter tjenesten. 
 
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Basisrammen til 
Helse Nord reduseres med 64,3 mill. kroner, og i tillegg underreguleres 
aktivitetsavhengige inntekter med anslagsvis 21 mill. kroner. Parallelt med reformen 
økes basisbevilgningen med 68,5 mill. kroner for å gi rom til bl.a. investeringer.  
 
Det er foreslått innføring av en ordning for nøytral merverdiavgift. Hensikten med 
ordningen er å fjerne stimuli til å produsere tjenester selv (uten merverdiavgift) 
fremfor å kjøpe det eksternt (inkl. merverdiavgift). Dette medfører at kostnadene blir 
lavere fremover, og basisrammen reduseres dermed med 791 mill. kroner. Reduksjon i 
basisramme gjøres med bakgrunn i nasjonal inntektsmodell. Refusjon forventes 
anslagsvis 35 mill. kroner lavere enn reduksjon av basisramme.  
 
Forslag til Statsbudsjett 2017 legger til grunn at pensjonskostnadene reduseres med 
572 mill. kroner for Helse Nord, sammenlignet med saldert budsjett 2016. 
Basisrammen reduseres i tråd med nasjonal inntektsmodell med 634 mill. kroner.  
 
Forventet lønns- og prisstigning er 2,6 %, men basisrammen justeres med 2,2 %. Dette 
skyldes at pensjonskostnader trekkes ut av grunnlaget for prisjustering.  
 
Reduksjon i inntekter som følge av nasjonal inntektsmodell er noe lavere enn lagt til 
grunn. Oppdatering av kvalitetsbasert finansiering medfører en inntektsreduksjon på 
24 mill. kroner.   
 
Det flyttes 11 mill. kroner fra Helse Nords rammer til opprettelse av kommunale ø-
hjelpsplasser innen psykisk helse og rus.  
 
Ordningen ”fritt behandlingsvalg” utvides innen somatiske tilbud i 2017. Det anslås at 
kostnadene i helseforetakene kan øke med opp mot 25 mill. kroner i 2017.  
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Tabellen oppsummerer avvik fra våre planforutsetninger.   

 
 
Deler av effektiviseringskravene er knyttet til konkrete aktiviteter og leveranser fra 
helseforetakene, herunder kvalitet. Disse forholdene foreslås videreført til 
helseforetakene uavkortet.  Endringer i pensjonskostnader og effekter av innføring av 
mva-refusjonsordning er utenfor helseforetakenes kontroll og foreslås håndteres 
sentralt.  
 
Både endring i pensjonskostnader og innføring av mva-refusjonsordning medfører 
omfordelinger mellom helseforetakene. Dette foreslås håndtert gjennom 
overgangsordninger for 2017.  
 
Konsekvenser, tilsvarende anslagsvis opp mot 50 mill. kroner, som videreføres 
helseforetakene uavkortet er: 
• Effekt av endringer i kvalitetsbasert finansiering  
• Utvidelse av FBV (fritt behandler valg reformen) 
• Mulige konsekvenser av innføring av ISF for psykisk helse og rus (ikke tallfestet) 
• Oppfølging av ny lov om strafferettslig særreaksjoner er en ny oppgaver som vil 

kreve ressurser fremover, i hovedsak fra 2018 og fremover.  
 

Resten foreslås håndteres sentralt i opplegget, gjennom å redusere sentralt 
overskuddskrav med 36 mill. kroner og skjerpelse for RHF. Konsekvenser som i første 
omgang håndteres sentralt (overgangsordninger):  
• Trekk knyttet til etablering av Ø-hjelpsplasser i kommunene 
• Forhold knyttet til effekter av pensjon 
• Konsekvenser av MVA refusjonsordningen  

 
Forslag til prioritering  
Adm. direktør legger til grunn at nødvendig effektivisering i foretaksgruppen realiseres 
med bakgrunn i økonomiske resultatkrav og årlig omstillingsbehov.  
 

Effekt forslag Statsbudsjett 2017 Statsbudsjett Forutsatt plan Avvik
Lavere pensjonskostnad -634 000,00      -572 000,00         -62 000,00          
Ø-hjelpsplasser psykiatri/rus kommun -11 000,00         -                         -11 000,00          
Nasjonal inntektsmodell 19 000,00          -33 000,00           52 000,00            
MVA-kompensasjonsordning -35 000,00         -                         -35 000,00          
Aktivitetsvekst 168 900,00        130 000,00          38 900,00            
Kvalitetsbasert finansiering -24 000,00         -                         -24 000,00          
Underregulering takster/ABE-reform -19 000,00         -                         -19 000,00          
Endret apotekavanse -1 400,00           -                         -1 400,00            
Redusert forskningsbevilging -2 000,00           -                         -2 000,00            
Fritt behandlervalg, utvidelse (estimat -25 000,00         -                         -25 000,00          
Sum -563 500,00      -475 000,00         -88 500,00          
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Adm. direktør foreslår at Finnmarkssykehuset HF styrkes med 1 mill. kroner i 
forbindelse med etablering av geriatrisk team i Karasjok. Tiltaket er en del av 
etableringen av Samisk helsepark.  
 
Adm. direktør foreslår at omstillingsbevilgning til NST1 (6 mill. kroner) opphører, og at 
det bevilges 4 mill. kroner til Nasjonalt senter for e-helseforskning.  
 
I plan 2017-2019 ble det holdt tilbake 6,9 mill. kroner i påvente av lokalisering av tilbud 
innen psykisk helse. Tilbudene kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse og 
regional enhet for behandling av psykisk lidelse med psykisk utviklingshemming 
etableres ved Nordlandssykehuset HF, og bevilgningen flyttes til Nordlandssykehuset 
HF. I tillegg foreslår adm. direktør at regional psykoseenhet ved Nordlandssykehuset 
HF styrkes med 0,7 mill. kroner.  
 
Likviditet og kassakreditt  
Det skjer store endringer i likviditet knyttet til avvik mellom pensjonskostnad og 
pensjonspremie, og ramme for kassakreditt vil reduseres betydelig. Dette vil 
innarbeides i rullering av plan 2017-2020.   
 
Adm. direktør legger opp til at helseforetakene gis anledning til å ta opp investeringslån 
hos Helse Nord RHF i 2017 i tråd med fremdriften i prosjektene. 
 
Helseforetakenes omstillingsbehov 2017 
Omstillingsbehovet for 2017 er lavere enn tidligere år og i størrelsesorden 150 mill. 
kroner for helseforetakene, etter konsekvenser av denne saken.  
 
Finnmarkssykehuset HF mangler tiltak for om lag 12 mill. kroner ved starten av 
budsjettprosessen.  Utfordringen bør være overkommelig for 2017. Helseforetaket vil 
imidlertid få større utfordringer fremover som følge av at foreslåtte overgangs-
ordninger for 2017 demper negative effekter av mva- refusjonsordning og reduserte 
pensjonskostnader.  
 
Tilsvarende vil dette isolert sett føre til at utfordringen bli lavere ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF fremover. Helseforetaket har et internt 
overskuddskrav på 25 mill. kroner for 2017, i tillegg til overskuddskravet fra Helse 
Nord RHF (40 mill. kroner). Sett i forhold til overskuddskrav på 40 mill. kroner har 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tilnærmet 0 i omstillingsutfordring for 2017. 
Helseforetaket har som strategi at 2017 er et konsolideringsår hvor nye omstillingskrav 
til klinikkene begrenses.   
 
Nordlandssykehuset HF har en estimert omstillingsutfordring på om lag 51,6 mill. 
kroner i 2017, når det tas høyde for usikkerhet med 20 mill. kroner. Av den samlede 
utfordringen på 51,6 mill. kroner er det vesentligste knyttet til budsjettavvik i 2016. 
Utfordringen for Nordlandssykehuset HF vil øke ytterligere, særlig fra 2019.  
Utfordringen anslås i størrelsesorden 120 mill. kroner i 2020.  
 

1 NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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Helgelandssykehuset HF har utfordringer i størrelsesorden 20 mill. kroner for 2017. Den 
økonomiske situasjonen for Helgelandssykehuset HF er noe strammere i årene 
fremover enn tidligere anslått, i hovedsak som følge av endrede pasientstrømmer.  
 
Sykehusapotek Nord HF har ingen større endringer i sine forutsetninger og har en 
utfordring på 2 mill. kroner i 2017. Det er utarbeidet tiltak for å løse utfordringen. 
Publikumsavdelingen er skilt ut som egen avdeling med krav til overskudd. Krav til 
helseforetaket som helhet er regnskapsresultat > 0.   
 
Målt mot omsetning har Finnmarkssykehuset HF størst utfordring, mens 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har lavest utfordring for 2017. Det er helt 
nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger opp omstilling og kontinuerlig 
forbedringsarbeid. Alle helseforetakene har krav om å behandle endelig budsjett for 
2017 innen desember 2016. Helseforetakene har krav om å oppdatere sine 
bærekraftsanalyser for perioden 2018-2025, våren 2016.  
 
Etablering av Helse Nord IKT som eget helseforetak 
Helse Nord IKT etableres som eget helseforetak fra 2017, jf. styresak 73-2016 Etablering 
av Helse Nord IKT HF (styremøte 15. juni 2016). Helse Nord IKT HF konsolideres 
dermed ikke inn i Helse Nord RHFs (morselskap) budsjett for 2017. Budsjett for Helse 
Nord IKT HF vil fremmes som egen styresak.  
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. oktober 2016. 
Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Budsjett 2017 - plan og premisser ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 19. oktober 2016, jf. RBU-sak 74-2016. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til adm. direktørs forslag til 

budsjett 2017 for foretaksgruppen, hvor prioriteringene i Plan 2017-2020 følges opp.   
 

2. RBU slutter seg til strategien med å håndtere store deler av skjerpelsen i 
rammebetingelsene for 2017 håndteres sentralt i RHF-et, for å bidra til at 
omstillingsbehovet ikke øker for mye.  

 
Adm. direktørs vurdering 
Forslag til Statsbudsjett 2017 er noe strammere enn forutsatt. Helseforetakenes 
rammebetingelser skjerpes. Adm. direktør vurderer at effekten av dette for 
helseforetakene må begrenses så sent i budsjettarbeidet. Det foreslås derfor at store 
deler av skjerpelsen håndteres sentralt i opplegget for 2017.  Sentralt overskuddskrav 
reduseres med 34 mill. kroner fra 269 mill. kroner til 235 mill. kroner. Dette vil bidra til 
at omstillingsbehovet ikke øker for mye, men det vil samtidig redusere 
investeringsmulighetene tilsvarende.  
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Ved rullering av plan vil rammebetingelsene til helseforetakene skjerpes. Helse Nord 
må effektivisere driften videre for å opprettholde og utvikle tilbudet til pasientene og 
skape rom for investeringer i bygg og utstyr. Full gjennomgang av forutsetningene for 
investeringsplanen gjøres i rullering av plan 2017-2020 i juni 2017.  
 
Adm. direktør foreslår at planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i 
helseforetakene skal innrettes mot områder med lange ventetider og fristbrudd og 
gjennomføring av fagplanene. Styringskrav fra eier om at veksten skal være større i 
psykisk helse og TSB foreslås fulgt opp gjennom å stille krav til helseforetakene om 
større vekst innen psykisk helse for voksne og videreføre krav om å fjerne fristbrudd og 
redusere ventetider innenfor alle fagområder.    
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016). Denne skal ligge til grunn 
for virksomheten i 2017.  

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

områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av fagplanene.   
 

3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i 
somatisk virksomhet. Fristbrudd skal fjernes og ventetidene reduseres innen alle 
fagområder.  
 

4. Resultatkrav for Helse Nord RHF reduseres med 34 mill. kroner sammenlignet med 
styresak 72-2016. Resultatkrav for 2017 vedtas slik:   

 
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 235 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +30 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT HF  0  
Sum  +  330 mill. kroner 
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5. Inntektsrammer for 2017 fastsettes til (i 1000 kr): 
 

   
 

 
 

6. Helseforetakene kan i 2017 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i 
prosjektene med lånetilsagn.  
 

 
Bodø, den 19. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Utredning 
 
 

Basisramme 2017 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 - per oktober 2016 1 334 599 189 000 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 922 922

Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre | estimat, fordeles oppdragsdokument 30 700                               30 700                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Nøytral mva 138 064                            138 064                  
Partikkelterapi 4150 4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 631                      
Pilot Evenes 1000 1 000                      
SUM øvrig ramme 2017 - per oktober 2016 169 671                            5 150                         11 000                 93 363              30 262              1 554                   311 000                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ramme 2016 9 871                   31 449              20 390              11 390                 73 100                    
Oppdatering modell 2017 (3 936)                  (3 756)               (10 195)             (6 413)                  (24 300)                  
SUM kvalitetsbasert finansiering - per oktober 2016 -                                     -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester 33 33                            
Døvblindesentre 42 247                               7 594                 49 841                    
SUM øremerket 2017 - per oktober 2016 44 560                               33                              3 899                   19 708              -                     -                       68 200                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 41 978                               791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
SUM øremerket forskning 2017 - per oktober 2016 41 978                               -                             791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
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Utredning 
 
Hovedpunkter fra Forslag til statsbudsjett 2017 og helseforetakenes økonomiske 
bæreevne  
 
Særskilte satsningsområder i forslag til statsbudsjett 2017  
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte vil for 2017 samles i følgende 
hovedområder: 
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
• Samordning på tvers av regionene 
• IKT 
• Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse 
 
Endringer i inntektsrammer  
Aktivitetsforutsetninger og overslagsbevilgning   
Forslag til statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2,1 
% på nasjonalt nivå.  
 
Fra 2017 vil poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus inkluderes i 
finansieringsordningen innsatsstyrt finansiering (ISF). Formålet med endringen er å 
etablere et aktivitetsbasert finansieringssystem som på en bedre måte enn i dag 
understøtter tjenesten. Deler av tidligere timeverkstakster blir overført til basisrammen 
(26 mill. kroner) i forbindelse med overgang fra takstfinansiering til ISF-finansiering. 
Beløpet fordeles til helseforetakene etter inntektsmodell for psykisk helse og rus.  
 
ISF-prisen justeres med 1,9 % til kroner 42.879,-.  
 
Utgiftene til laboratorie- og radiologitjenester har vist en sterk og vedvarende vekst 
over flere år. For å stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene underregulert. 
Takster justeres med 0,6 %.  
 
Adm. direktør tilråder at planlagt aktivitetsvekst i foretakene fremdeles skal innrettes 
mot områder med lange ventetider, fristbrudd og gjennomføring av fagplanene.   
Også i 2017 er det krav til større vekst innen TSB og psykisk helsevern enn i somatisk 
sektor. Adm. direktør foreslår at det stilles krav til helseforetakene om sterkere vekst 
innen psykisk helsevern og TSB, og et generelt krav om fjerning av fristbrudd og 
reduksjon av ventetid. Dekningen innen TSB er lavere i Helse Nord enn landet for øvrig. 
Helse Nord vil derfor særlig øke veksten innenfor poliklinisk aktivitet i TSB. 
 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/ styrking av rammene  
Som i 2016 pålegges sektoren et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. 
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 64,3 mill. kroner. ISF-prisen og polikliniske 
refusjonstakster reduseres også med 0,5 %. Dette innebærer et effektiviseringskrav i 
overkant av 20 mill. kroner for helseforetakene samlet.     
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Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 68,5 mill. kroner for å gi rom til 
bl.a. investeringer.  
 
Fritt behandlingsvalg 
Fritt behandlingsvalg utvides videre i 2017 innen somatiske tilbud, og kostnadene må 
finansieres av helseforetakene. Reformen er innført for å redusere ventetidene, øke 
valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.  
Det er estimert økte kostnader på landsbasis på ca. 200 mill. kroner. Dette kan betyr 
økte kostnader for foretakene på opp mot 25 mill. kroner i 2017. Helseforetakene har 
fått økt rammene sine for å betale for slike kjøp, og så langt har det vært marginal bruk 
av ordningen i Helse Nord.  
 
Nasjonal inntektsmodell  
Helse Nord får samlet økning på 19,0 mill. kroner ved oppdatering av nasjonal 
inntektsmodell mot forutsatt -33 mill. kroner i sak 64-2016.   
 
Oppdatering av befolkningsdata og sosiale kriterier medfører reduksjon på henholdsvis 
45,6 og 6,5 mill. kroner, men oppdatering av andre forhold i modellen, med svært 
uforutsigbar effekt, utligner dette (regnskapsandeler og andre oppdateringer). Til 
sammenligning var resultatet for 2016 en rammereduksjon på 56,8 mill. kroner for 
Helse Nord.   
 
Pensjonskostnader  
Pensjonskostnadene reduseres og Helse Nord får en samlet reduksjon av basisrammen 
på 634 mill. kroner. Dette er ca. 62 mill. kroner mer enn kostnadsreduksjonen i 
foretaksgruppen.  
 
Reduksjonen i pensjonskostnader varierer mellom helseforetakene hvor UNN vil få 
størst kostnadsreduksjon, mens Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har 
lavest kostnadsreduksjon. Basisrammereduksjonen medfører omfordeling mellom 
helseforetakene. Som tidligere legger adm. direktør opp til at omfordelingseffektene 
håndteres gjennom overgangsordning hvor omfordelingseffektene begrenses i 2017, 
men innfases fra 2018.  
 
Nøytral merverdiavgift 
Det foreslås innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. 
januar 2017. Bakgrunnen for forslaget er at merverdiavgiften stimulerer til å produsere 
tjenester med egne ansatte (uten merverdiavgift), fremfor å kjøpe tjenester hos private 
virksomheter (hvor man blir belastet merverdiavgift). Innføringen innebærer at 
helseforetakene vil få tilbakebetalt utgifter til merverdiavgift på varer og tjenester som 
inngår i driften i virksomheten.  
 
Innføringen av ordningen anslås å gi en negativ økonomisk effekt på om lag -35 mill. 
kroner for Helse Nord. Forventet refusjon av merverdiavgift er lavere enn reduksjonen i 
basisramme. Foretaksgruppens inntekter og kostnader reduseres som følge av 
innføring av ordningen.    
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Innføring av ordningen medfører omfordelingseffekter mellom helseforetakene hvor 
UNN og NLSH forventes å få større mva-refusjoner enn reduksjonen i basisramme. Det 
forventes at Finnmarkssykehuset vil få lavere refusjoner enn basisrammereduksjon. På 
samme måte som for reduserte pensjonskostnader foreslår adm. direktør at 
omfordelingseffektene håndteres med en overgangsordning for 2017.  
 
Tiltak for barn og unge med ervervet hjerneskade  
Hvert år får 60-80 barn en ervervet hjerneskade av moderat eller alvorlig grad. Det er 
behov for å bedre tilbudet og behandlingsforløpet for denne pasientgruppen. Helse 
Nord har fått 1,8 mill. kroner til formålet. Beløpet budsjetteres sentralt inntil videre.  
 
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
Helse Nords basisramme reduseres med 11 mill. kroner som overføres kommunene til 
oppbygging av øyeblikkelig hjelp døgntilbud for brukere med psykisk helse- og 
rusproblematikk.  
 
Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
Kvalitetsbasert finansiering videreføres nasjonalt på samme nivå som i 2016.  
 
Helse Nord kommer betydelig dårligere ut enn i 2016 med en inntektsreduksjon på 24,3 
mill. kroner. Dette skyldes en kombinasjon av at forbedringen i kvalitet er størst i Helse 
Sør-Øst og i Helse Vest, og at Helse Nord har prestert dårligere innen alle indikator-
områder (resultatindikatorer, prosessindikatorer og brukeropplevelsesindikatorer).   
 
Den nasjonale modellen brukes internt i Helse Nord, med noen mindre tilpasninger som 
følge av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå. Styret har i tillegg fordelt 
ytterligere 5 mill. kroner i tråd med resultatene innen kvalitetsbasert finansiering, og 
dette foreslås videreført for 2017.  
 
Samlet medfører dårligere resultater innen kvalitetsbasert finansiering at inntektene til 
Helse Nord er 19,2 mill. kroner lavere enn ordinær inntektsfordeling mellom regionene.  
 

 
 
Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,6 %, hvorav lønnsvekst 2,7 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,5 %. Basisrammen justeres imidlertid kun med 2,2 
%. Dette skyldes at pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen. Begrunnelsen for 
dette er at HOD kompenserer kostnadsøkninger innenfor pensjon særskilt.  
 
Adm. direktør foreslår at helseforetakenes inntektsrammer prisjusteres med 2,2 %. 
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en 
styrking av kapitaltilskuddet til helseforetakene.  
 

KBF (i 1000 kr) Nasjonal bevilgning 2017 Ekstrafordeling HN 2017 Sum Alternativ (ordinær) fordeling Effekt av ordningen
Finnmark 5 935                                         638                                     6 573             11 546                                           -4 972                             
UNN 27 693                                       2 978                                  30 671           31 325                                           -654                                
NLSH 10 195                                       1 096                                  11 291           19 040                                           -7 749                             
Helgeland 4 977                                         535                                     5 512             11 337                                           -5 825                             
Sum 48 800                                       5 247                                  54 047           73 247                                           -19 200                           
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Tilskudd til ”raskere tilbake” videreføres  
Ordningen videreføres i 2017, men rammene mellom regionene fordeles ikke i forslag 
til statsbudsjett. Helse Nord RHF vil i dialog med helseforetakene sørge for at det 
budsjetteres innenfor forventet ramme.  
 
Det har vist seg vanskelig å måle effekter av selve ordningen på sykefravær og 
tilbakeføring til arbeidsliv. Samtidig har enkeltevalueringer på helsesiden vist at 
Raskere tilbake-tiltak gir positive resultater. Pasienter som henvises til denne 
ordningen skal ikke rettighetsvurderes da Raskere tilbake er finansiert og organisert 
annerledes enn andre tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helse- og Omsorgs-
departementet vil på denne bakgrunn bruke 2017 til å legge om ordningen slik at 
nåværende midler i større grad inngår i det ordinære pasienttilbudet, samtidig som de 
positive elementene i ordningen videreføres. Målet med en slik omlegging er også mer 
likeverdige tjenestetilbud. 
 
Forskning 
Forskningsbevilgningen reduseres med 1,3 mill. kroner. Resultatbasert tilskudd øker 
med om lag 0,7 mill. kroner, men rammen reduseres med 2 mill. kroner knyttet til 
bortfall av krav om samhandlingsforskning.  
 
Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes 
inntektsrammer. Tilskudd til UNN HF inkluderer også finansiering av Klinisk 
forskningsavdeling (del av fast bevilgning), forskningsleder rus, Jebsen senter (jf avtale 
med Helse Nord og Universitetet i Tromsø (UiT), utbetales UNN HF). Tilskudd til NLSH 
HF inkluderer finansiering til somatisk forskningssenter. Nye bevilgninger vil som 
tidligere justeres våren 2017. UNN HF og NLSH HF får deler av bevilgningen som økt 
basisramme og deler som øremerket tilskudd.  
 
Bevilgninger til helseforetakene justerer ned med 4 % som følge av innføring av mva-
refusjonsordning.  
 
Legemidler 
Statsbudsjettet foreslår at finansieringsansvaret for flere kreftlegemidler fra 1. mai 
2017. Kreftlegemidlene som overføres er innenfor legemiddelgruppene 
antineoplastiske midler og andre immunsuppressiver. I tillegg foreslås det å overføre 
finansieringsansvaret for PAH-legemidler (Pulmonal arteriell hypertensjon1) fra 
folketrygden til helseforetakene fra 1. januar 2017.  
 
Antall kreftlegemidler som overføres er om lag 70 stk. og disse vil bli en del av H-
reseptordningen. I dagens manuelle oppgjørsløsning for H-reseptlegemidler inngår om 
lag 100 legemidler. Kreftlegemidlene overføres 1. mai som følge av risiko med 
overføring av mange nye legemidler, samtidig som det legges opp til overgang fra 
manuell til elektronisk oppgjørsordning.  
 
Bevilgningen øker med til sammen 93,5 mill. kroner som foreslås fordelt til 
helseforetakene i henhold til inntektsmodell for somatikk.  

1 Pulmonal arteriell hypertensjon er en alvorlig hjerte- og lungesykdom.  
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Kvalitetssikring av fysiske og tekniske forhold i Mammografiprogrammet 
De regionale helseforetakene vil fra 2017 overta ansvaret for Kvalitetssikring av fysiske 
og tekniske forhold i Mammografiprogrammet. Basisrammen økes med 0,1 mill. kroner 
som foreslås delt mellom UNN og NLSH.  
 
Redusert apotekavanse 
Helse Nords basisramme reduseres med 1,4 mill. kroner som følge av redusert 
apotekavanse. 
 
Felles pasientadministrative systemer 
Som følge av sammenslåing av databaser vil ISF-inntektene reduseres noe for NLSH, 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Basisrammen økes med 14,1 mill. kroner 
for å kompensere for dette og fordeles til helseforetakene i tråd med beregninger fra 
Helsedirektoratet.  
 
Manglende prisomregning av egenandeler 
Egenandelene foreslås uendret og dette kompenseres gjennom økt basisramme på 7,1 
mill. kroner som fordeles helseforetakene basert på inntektsmodellene.  
 
Andre forhold 
 
Låneopptak og kassakreditt 
Helse Nord RHF gis lån til:  
• PET-senter 295 mill. kroner  
• NLSH Bodø 150 mill. kroner 
• UNN Tromsø A-fløy 60 mill. kroner 
• Kirkenes sykehus 58 mill. kroner  
 
Samlet låneramme for 2017 er 563 mill. kroner.  
 
Adm. direktør legger opp til at helseforetakene tar opp investeringslån i 2017 tråd med 
fremdriften i prosjektene med lånetilsagn.  
 
Rammen for kassakreditt for Helse Nord RHF vil nedjusteres, i hovedsak som følge av at 
HOD foreslår at deler av premiefond hos KLP skal benyttes til å betale pensjonspremier 
i 2017. Dette vil bedre likviditeten i helseforetakene og på kort sikt medføre anslagsvis 
7 mill. kroner i økte renteinntekter. På lang sikt vil pensjonskostnader og premie øke 
noe som følge av dette.     
 
Nasjonale kompetansetjenester – Særskilt tilskudd 
Adm. direktør foreslår at bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester i 2016 
prisjusteres med 2,7 % i 2017.  
 
Nasjonalt senter for e-helseforskning 
Nasjonalt senter for e-helseforskning gis en bevilgning på 36,9 mill. kroner i forslag til 
statsbudsjett 2017.  
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Adm. direktør foreslår at basisrammen til UNN reduseres med netto 2 mill. kroner 
knyttet til avslutning av overgangsordning for Nasjonalt Senter for Telemedisin. Etter 
justeringen ligger det 4 mill. kroner til Nasjonalt senter for e-helseforskning i rammene 
til UNN.    
 
Sykestuer 
Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres (9,5 mill. kroner).  
 
Transporttilbud psykisk syke 
Tilskudd videreføres (4,15 mill. kroner) og fordeles helseforetakene i tråd med 
inntektsmodell for psykisk helse.  
 
Pilot Evenes 
Helse Nord er bevilget 1 mill. kr. til UNNs samarbeidsprosjekt med 25 kommuner om 
utvikling av felles/samstemte prosedyrer for tidskritiske pasientgrupper.  Felles 
prosedyrer for kommunene, spesialisthelsetjenesten og luftambulansetjenesten vil 
gjøre den prehospitale kjeden bedre rustet til i fellesskap kvalitetssikte at disse 
pasientene får best mulig behandling. 
  
Andre forslag til prioriteringer 
I styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
fremkom det i kapittel 8 at det var holdt tilbake 6,9 mill. kroner til videre oppfølging av 
utviklingsplan for psykisk helsevern og rus. 
 
Midlene var udisponert i påvente av lokalisering av to tilbud innen psykisk helsevern. 
Tilbudene som skal etableres er en regional kompetansetjenesten for arbeid og psykisk 
helse og en regional enhet for behandling av psykisk lidelse hos pasienter med psykisk 
utviklingshemming. Adm. direktør tilrår at tilbudene etableres ved NLSH. I tillegg er 
psykoseenhet ved NLSH nå definert som er regional behandlingsfunksjon og foreslås i 
den forbindelse styrket med 0,7 mill. kroner. Midlene skal fordeles som følger:  
 
• 3 mill. kroner til kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse 
• 3,9 mill. kroner til regional enhet for behandling av pasienter med psykisk lidelse   

og psykisk utviklingshemming 
• Regional psykoseenhet 0,7 mill. kroner 
 
Tiltakene innenfor psykisk helse og rus skal også finansieres av den generelle realvekst 
som er delt ut til helseforetakene.   
 
Narkotikaprogram med domstolskontroll 
Alle helseforetak i Helse Nord må forberede seg på å bli involvert i rehabiliterings-
arbeidet for personer med betinget dom på narkotikaprogram med domstolskontroll. 
Oppfølging av de domfelte krever et godt forpliktende samarbeid med lokale 
friomsorgskontor. Helse Nord ble i 2016 styrket med 0,6 mill. kroner og disse midlene 
fordeles nå til helseforetakene. Midlene skal benyttes til å etablere kontakt og utvikle 
samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og friomsorgskontorene i foretakenes 
opptaksområde. 
 

 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter, ettersendelse 
offentlig utgave

Side 15



Oppretting av feil 
I styresak 72-2016 ble tilskudd til forvaltning klinisk IKT fordelt etter feil nøkkel og 
dette rettes opp. Videre ble 0,35 mill. kroner feilaktig flyttet til UNNs ramme for et tiltak 
som skal budsjetteres sentralt i Helse Nord RHF.   
 
Budsjett Helse Nord RHF (morselskap)  
Tabellen viser budsjettforslag 2017 for Helse Nord RHF. Det er større endringer fra 
vedtatt budsjett 2016 som følge av at Helse Nord IKT ikke konsolideres inn i 
morselskapets budsjett for 2017, og som følge av innføring av mva-refusjonsordning.  
 

 
 
Helseforetakenes økonomiske bæreevne  
For at det skal være forsvarlig å gjennomføre de store byggeprosjektene, må 
helseforetakene sannsynliggjøre at de vil være i stand til å drive helseforetaket videre 
og realisere resultatkravene, når kostnadene som følger av investeringene slår inn i 
regnskapene. I tillegg må helseforetaket ha tilstrekkelig likviditet til å håndtere løpende 
drift og investeringsutbetalinger.  
 
Det forventes at realveksten i årene fremover i planperioden vil bli lavere enn tidligere. 
Økt effektivitet og produktivitet vil derfor bli en stadig viktigere forutsetning for 
gjennomføring av investeringsplanen. SAMDATA 2015 viser at produktiviteten innen 
somatisk virksomhet er lavere enn landet for øvrig og at Helse Nord har en svakere 
utvikling enn øvrige regioner. Det er helt nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå 
følger opp omstilling og kontinuerlig forbedringsarbeid.  
 
Tabellen illustrerer omstillingsutfordringen fremover (utfordring før effekter av 
identifiserte tiltak). Endringer i inntekts- og kostnadsforutsetninger i denne saken (bl.a. 
kvalitetsbasert finansiering og eventuell utvidelse av kvalitetsbasert finansiering) vil 
øke omstillingsbehovet i helseforetakene, anslagsvis 20-40 mill. kroner.   
 

Budsjett 2017 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2015 Vedtatt budsjett 2016 Budsjettforslag 2017

Basistilskudd 12 313 311 12 980 806 12 059 358
Kvalitetsbasert finansiering 73 369 48 800
Aktivitetsbasert inntekt 3 540 517 3 543 597 3 778 900
Annen driftsinntekt 987 069 897 352 406 320
Sum driftsinntekter 16 840 897 17 495 124 16 293 377

Kjøp av helsetjenester 15 551 135 16 135 954 15 600 143
Varekostnad 0 0 0
Lønnskostnader 244 463 267 489 108 336
Avskrivninger og nedskrivninger 103 861 168 890 13 751
Andre driftskostnader 508 473 647 567 385 147
Sum driftskostnader 16 407 933 17 219 900 16 107 377

Driftsresultat 432 964 275 224 186 000

Finansinntekt 138 086 123 040 105 000
Resultat fra datterforetak 113 079
Annen finanskostnad -73 254 -71 264 -56 000
Årsresultat 610 876 327 000 235 000

 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter, ettersendelse 
offentlig utgave

Side 16



 
 
Helseforetakene er i prosess og har krav om å styrebehandle budsjett og komplette 
tiltaksplaner innen desember 2016.   
 
Finnmarkssykehuset HF 
Finnmarkssykehuset HF står overfor uløste omstillinger i størrelsesorden 12 mill. 
kroner til 24 mill. kroner i perioden. Helseforetaket har en omstillingsutfordring i 2017 
på 34 mill. kroner. Det er identifisert tiltak som gjør at foretaket per nå sitter igjen med 
uløste omstillingsutfordringer i 2017 på omlag 12 mill. kroner, før effekter av denne 
saken.   
 
Utfordringene i foretaket er redusert siden analysen ble gjort våren 2016. 
Hovedårsakene til dette er at helseforetakenes inntektsrammer er styrket i plan 2017-
2020. Omstillingsutfordringen for 2017 bør være overkommelig for helseforetaket. 
Rammebetingelsene vil imidlertid skjerpes i årene fremover som følge av at foreslåtte 
overgangsordninger for 2017 (mva-refusjonsordning og pensjonskostnader) demper 
negative omfordelingseffekter for helseforetaket.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Bærekraftsanalysen til UNN HF (styrebehandlet i helseforetaket i juni 2016) viser en 
omstillingsutfordring på 24 mill. kroner i 2017. Helseforetaket har da planlagt med et 
overskudd på 65 mill. kroner, altså 25 mill. kroner utover resultatkravet fra Helse Nord 
RHF.   
 
Helseforetaket har gjennomført store omstillingsprosesser over flere år og har som 
strategi at 2017 er et konsolideringsår hvor man begrenser nye omstillingskrav til 
klinikkene.  
 
Nordlandssykehuset HF  
Estimert omstillingsutfordring viser et behov for omstilling i 2017 på om lag 51,6 mill. 
kroner, når det tas høyde for usikkerhet med 20 mill. kroner. 
 
Av den samlede utfordringen på 51,6 mill. kroner er det vesentligste knyttet til 
budsjettavvik i 2016. Utfordringen for NLSH HF vil øke ytterligere, særlig fra 2019.  
Utfordringen anslås i størrelsesorden 120 mill. kroner i 2020.  
 
  

Omstillingsbehov 2017
Sum omstillingsbehov          

(mill kroner)

Budsjetterte 
driftsinntekter          
(mill kroner)

Omstillings-
behov i % av 
budsjetterte 

driftsinnteker
Finnmarkssykehuset HF 36                                      2 049                       1,8 %
UNN HF* -                                     7 300                       0,0 %
Nordlandssykehuset HF 52                                      4 295                       1,2 %
Helgelandssykehuset HF 21                                      2 003                       1,0 %
Sykehusapotek Nord HF 2                                         473                          0,4 %
Sum 111                                    16 120                     0,7 %
*Vurdert mot resultatkrav fra Helse Nord RHF på +40 mill. kroner

 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter, ettersendelse 
offentlig utgave

Side 17



Det er hovedsakelig Akuttmedisinsk klinikk, Medisinsk klinikk, Prehospital klinikk og 
Hode bevegelse klinikken som er forsinket i tiltaksgjennomføringen i 2016. Det har de 
siste månedene pågått prosesser knyttet til omstrukturering av både Medisinsk klinikk 
og Hode Bevegelse klinikken. Omstruktureringen er vurdert avgjørende for best mulig 
ivaretakelse av både fag, kvalitet og økonomi i disse klinikkene i fremtiden, men har 
samtidig forsinket tiltaksarbeidet da oppmerksomheten har vært rettet mot de 
pågående organisasjonsendringene. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Estimert omstillingsutfordring viser et behov for omstilling i 2017 på om lag 21 mill. 
kroner. Behovet for omstilling varierer noe i planperioden, men den økonomiske 
situasjonen for helseforetaket er strammere enn tidligere vurdert. Årsaken til dette er 
både reduserte inntektsrammer, samt økte kostnader både internt og eksternt. 
 
 
 
Vedlegg: Inntektsrammer  
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Basisramme 2017 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2016 - per oktober 2015 1 361 333 300 191 1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294 12 881 171
Budsjettforlik -11 864 -11 864
Nasjonal inntektsmodell -33 000 -33 000
Forventet realvekst 130 000 130 000
Forskning 37 000 -33 000 -4 000 0
Oppdatering inntektsmodell somatikk 2 470 3 045 9 527 -15 043 0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing -10 000 2 000 4 000 -4 000 8 000 0
Oppdatering inntektsmodell rus 48 -4 876 1 314 3 513 0
Reserver og avslutning prosjekter RHF -23 500 23 500 0
Effektivisering RHF -1 000 1 000 0
Inndraging HF engangstilskudd - nødnett 8 708 -2 240 -3 778 -2 690 0
Inndraging tilskudd - NST 4 000 -4 000 0
Inndraging HF engangstilskudd - URE helseteam 1 400 -700 -700 0
Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse 18 000 -2 837 -7 698 -4 679 -2 786 0
Funksjonell forvaltning klinisk IKT 10 000 -10 000 0
Forvaltning IKT EPJ i HF -8 000 1 261 3 421 2 080 1 238 0
Styrking HF -15 000 2 529 6 031 4 194 2 244 0
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/Finnmark Kirkenes -38 000 15 000 23 000 0
Økt tilbud innen gastro/koloscopier NLSH -2 500 2 500 0
Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal 7 000 -7 000 0
Medisinerutdanning, herunder kombinasjonsstillinger UNN/FINNMARK -10 700 9 800 900 0
Tiltak plan psykisk helse og rus 1 600 -17 600 349 14 778 555 318 0
PET senter oppstart støtte og fullfinansiering -2 000 2 000 0
Flyseteavgift -15 000 4 437 3 671 4 362 2 530 0
Astma allergisenter UNN -2 900 2 900 0
Prosjekt Samvalg -8 200 8 200 0
KORSN kompetanse -250 250 0
KORSN antibiotikaresistens -1 000 1 000 0
Styrking drift kvalitetsregistre -550 550 0
Delfinansiering professorstilling  PHBU -350 350 0
Styrking drift kvalitetsregistre spiseforstyrrelser -500 500 0
Samisk helsepark idefase -1 000 1 000 0
Fri realvekst -28 350 1 000 17 050 10 300 0
LIS-stillinger Anestesi UNN/NLSH -2 400 1 200 1 200 0
Styrke regional pasientsikkerhet -1 000 1 000 0
Rituell omskjæring -1 200 189 513 312 186 0
Rekrutteringsprogram Helgeland -3 000 3 000 0
Utviklingsprosjekt Helgeland -6 000 6 000 0
Felleseide selskap 20 700 -20 700 0
Avslutning FIKS 1 000 -1 000 0
Klinisk farmasi, krav til effektivsering 3 000 -473 -1 283 -780 -464 0
Pasientreiser, krav til effektivisering 2 000 -592 -489 -582 -337 0
Legemidler, krav til effektivisering 10 000 -1 576 -4 277 -2 599 -1 548 0
ERL, krav til effektivisering 2 000 -315 -855 -520 -310 0
Vedtatt basisramme 2017 - per juni 2016 1 416 133 242 735 1 618 546 5 101 242 3 161 816 1 425 836 12 966 307
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Konsekvensjustering pensjon -600 -94 000 -89 291 -244 800 -152 651 -84 658 -666 000
Avbyråkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst) -64 347 -64 347
Prisomregning 2,6 pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag 31 340 1 806 32 775 97 874 60 271 29 050 253 117
Prisomregning 2,6 pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag 0 0
Styrking kapitaltilskudd 2 062 7 526 6 325 1 811 17 724
Nasjonal inntektsmodell - avvik fra forutsatt juni 16 468 16 468
Kvalitetsbasert finansiering -72 711 -364 -275 0
Realvekst  - avvik fra forutsatt juni 6 900 5 044 13 685 8 318 4 952 38 900
Pensjon 32 000 32 000
Pensjon overgangsordning 23 000 -43 000 20 000 0
Tilbakeført ABE reformen 68 465 68 465
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning 1 534 2 482 1 948 1 146 7 110
Flytting forskning (til 732.78) - kutt knyttet til samhandlingsforkning -2 000 -2 000
Omlegging av aktivitetsbasert refusjon PH og TSB, fra kap. 732.77 4 289 10 244 7 227 4 240 26 000
Inkludering av legemidler i ISF, til kap. 732.76 -12 122 -32 888 -19 990 -11 900 -76 900
Endret apotekavanse -1 411 -1 411
Rehab - tiltak for barn og unge med ervervet hjerneskade 1 757 1 757
Omlegging av pasadm systemer, flytting fra kap. 732.76 537 9 586 3 976 14 100
Kommunal øhjelp PH og TSB -11 000 -11 000
Flytting legemidler PAH fra trygd 3 334 9 045 5 498 3 273 21 149
Kutt legemidler PAH ved overf fra trygd -410 -1 112 -676 -402 -2 600
Flytting kreftlegemidler fra trygd 11 820 32 068 19 492 11 604 74 983
Kvalitetssikring av mammografiprogr - fra kap. 720.01 50 50 100
Merverdiavgiftsordningen, til kap. 732.70 og 732.80 -77 994 -106 566 -323 658 -185 606 -97 176 -791 000
Merverdiavgiftsordningen, overgangsordning 14 000 -7 500 -6 500 0
Endring fordeling klinisk forvaltning EPJ -269 539 80 -350 0
Overgangsordning knyttet til utfasing NST 6 000 -6 000 0
Nasjonalt senter for E-helseforskning -4 000 4 000 0
Narkotikaprogram med domstolskontroll -604 91 240 174 99 0
Modulbasert opplæringsprogram for forbedringsveiledere 0
Kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse -3 000 3 000 0
Regional enhet for behandling av psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming -3 900 3 900 0
Psykoseenhet -700 700 0
Geriatrisk team Finnmarkssykehuset -1 000 1 000 0
Delfinansiering professorstilling  PHBU 350 -350 0
Redusert resultatkrav 3 870 -3 870 0
Avslutning FIKS -800 800
Forskning -35 000 32 000 3 000 0
Vedtatt basisramme 2017 - per oktober 2016 1 334 599 189 000 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 922 922
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Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre | estimat, fordeles oppdragsdokument 30 700                               30 700                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Nøytral mva 138 064                            138 064                  
Partikkelterapi 4150 4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 631                      
Pilot Evenes 1000 1 000                      
SUM øvrig ramme 2017 - per oktober 2016 169 671                            5 150                         11 000                 93 363              30 262              1 554                   311 000                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ramme 2016 9 871                   31 449              20 390              11 390                 73 100                    
Oppdatering modell 2017 (3 936)                  (3 756)               (10 195)             (6 413)                  (24 300)                  
SUM kvalitetsbasert finansiering - per oktober 2016 -                                     -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester 33 33                            
Døvblindesentre 42 247                               7 594                 49 841                    
SUM øremerket 2017 - per oktober 2016 44 560                               33                              3 899                   19 708              -                     -                       68 200                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 41 978                               791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
SUM øremerket forskning 2017 - per oktober 2016 41 978                               -                             791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 590 808 194 183 1 530 927 4 818 525 2 971 931 1 318 249 12 425 422
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trine B. Amundsen, 97 14 49 30  Bodø, 19.10.2016 
 

Styresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å behandle og vedta budsjett 2017 for Helse Nord 
RHF. 
 
Helse Nord IKT etableres som eget helseforetak fra 2017, jfr. styresak 73-2016 
Etablering av Helse Nord IKT HF (styremøte 15. juni 2016). Helse Nord IKT HF 
konsolideres dermed ikke inn i Helse Nord RHFs budsjett for 2017. Budsjett for Helse 
Nord IKT HF vil fremmes som egen styresak.  
 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering 
av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016).  
 
I sum medfører forslag til statsbudsjett 2017 noe strammere rammebetingelser enn lagt 
til grunn i styresak 72-2016.  
 
Det vises til styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer hvor 
det anslås at Helse Nord samlet får en netto skjerpelse i størrelsesorden 90 mill. kroner 
i forhold til forutsetningene i plan 2017-2019. Dette er et litt større avvik enn forventet, 
men det er håndterbart på kort sikt.  
 
Detaljert informasjon om forslag til budsjett for Helse Nord RHF 2017 følger av vedlegg. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Prioritering 
Budsjettopplegget videreføres som forutsatt i styresak 72-2016 med følgende forslag til 
endringer fra adm. direktør: 
 
Lønns- og prisjustering 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering Helse Nord RHF som for 2017 utgjør 31,3 
mill. kroner. 
 
Innføring av nøytral merverdiavgift 
Det vises til styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer hvor 
det er redegjort for ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. 
januar 2017.  
 
For Helse Nord RHF utgjør dette et trekk i rammen på rundt 78,0 mill. kroner med 
tilhørende reduksjon i kostnader. 
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Effektiviseringskrav 
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Driftsutgiftene i 
planrammene til Helse Nord RHF er for 2017 foreslått redusert med 1,0% og utgjør 
rundt 1,1 mill. kroner. 
 
Tilleggsoppgjør mellom regionene for gjestepasienter 
Adm. direktør foreslår å sette av 12,0 mill. kroner for å ta høyde for tilleggsoppgjør 
knyttet til pensjon mellom regionene for gjestepasienter for 2017. 
 
Svikt i renteinntekter 
I plan 2017-2020 var det lagt til grunn at netto renteinntekter i Helse Nord RHF ville gå 
ned med 15 mill. kroner som følge av lavere rentenivå, ny bankavtale og svekket 
likviditet. 
 
Som følge av lavere rente nivå er det allerede i 2016 en netto svikt i renteinntektene på 
10 mill. kroner. Det er foretatt en ny beregning basert på ny bankavtale, dagens 
rentenivå og likviditetsprognose. Den viser at det forventes ca. 10 mill. kroner lavere 
netto renteinntekt enn det som er lagt til grunn for plan 2017-2020.  
 
Til disposisjon administrerende direktør 
Det foreslås at 5,0 mill. kroner settes av til disposisjon hos adm. direktør. 
 
Virksomhetsarkitekter 
Adm. direktør foreslår å bevilge 5,0 mill. kroner til ansettelse av arkitekter. Formålet 
med stillingene er videreutvikling og implementering av nasjonale prinsipper i Helse 
Nord. Det forventes at ansettelsessted vil være Helse Nord IKT HF, men finansiert av 
Helse Nord RHF. 
 
Digitale pasienttjenester 
Adm. direktør foreslår å bevilge 2,5 mill. kroner til digitale pasienttjenester. Prosjektet 
forventes ferdigstilt i løpet av desember 2016. Det har vært nødvendig å øke rammen i 
2017 for å ivareta drift av nye tjenester som en følge av innføringen av helsenorge.no. 
 
Økt drift Helse Nord RHF 
Adm. direktør foreslår å sette av 2,3 mill. kroner til generell styrking av driftsbudsjettet 
til RHF. Midlene skal hovedsakelig finansiere økt stillinger i det regionale 
helseforetaket. 
 
Økt drift SKDE 
Adm. direktør foreslår å sette av 2,0 mill. kroner til generell styrking av driftsbudsjettet 
til SKDE som en følge av organisatoriske endringer. 
 
Tilskudd Helse Bergen HF 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til etablering av veiledningstjeneste for 
pasientrapporterte data i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Veiledningstjenesten 
er etablert ved Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen HF på oppdrag fra 
det nasjonale servicemiljøet ved SKDE. Midlene skal være et årlig tilskudd til drift av 
veiledningstjenesten. 
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Økt kjøp rehabilitering 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til økt kjøp innen rehabilitering. 
                                              
Prosjekter Helse Nord RHF 
Følgende prosjekter planlegges i 2017, jf. tabell under: 
 

 
Anm.: Budsjett 2017 for prosjekt Internasjonal Helse skal være 2 mill. kroner. 
 
Prosjektene er i hovedsak omtalt nærmere i vedlegget. 
 
Investeringsramme Helse Nord RHF 
Det er satt av 30,0 mill. kroner i vedtatt plan til investeringer i regi av RHF-et.  
 
Adm. direktør foreslår følgende investeringer på til sammen 6,3 mill. kroner i 2017: 
• Utlån felleseide selskaper  47,8 mill. kroner 
• Helse Nord LIS  3,0 mill. kroner 
• Nytt saksbehandlingssystem 3,0 mill. kroner 
• Egenkapitalinnskudd KLP 0,3 mill. kroner 
 
  

Prosjektnavn Budsjett 2017
Nasjonalt nødnett 16 641 800                                                                            
Til disposisjon administrerende direktør 5 000 000                                                                               
Ufordelte midler psykisk helse/TSB 3 400 000                                                                               
Kvalitetsmidler Apotek 3 528 000                                                                               
Klinisk farmasi 3 000 000                                                                               
Digitale pasienttjenester 2 500 000                                                                               
Utdanningsprogram VOP/BUP 2 123 600                                                                               
Internasjonal helse 1 600 000                                                                               
Master i helseledelse 1 500 000                                                                               
Samhandlingsportal UNN 1 400 000                                                                               
Kostnad per pasient (KPP) 800 000                                                                                  
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 1 000 000                                                                               
Nordområdesatsning 1 011 000                                                                               
Pasientsikkerhet 800 000                                                                                  
Klima og miljø 800 000                                                                                  
Et friskere Nordland 550 000                                                                                  
Ny plan avtalespesialister 500 000                                                                                  
Samhandlingsutvalg for fastleger 356 300                                                                                  
Regional perinatalkomité 70 000                                                                                    
SUM 46 580 700                                                                            
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Andre forhold 
Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen 
helsetjenesten og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Prognose fra 
Norsk pasientskadeerstatning viser en reduksjon i utbetalinger for 2017. Rammen for 
2017 er på 122,0 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 35,1 mill. kroner i forhold til 
vedtatt budsjett 2016. 
 
Felleseide selskaper 
Det ble i styresak 72-2016 satt av 20,7 mill. kroner for å ta høyde for forventet 
kostnadsøkning i felleseide selskaper. Den samlede totale kostnaden for de felleseide 
selskapene er ikke klar pr. dags dato. Midlene er foreløpig lagt sentralt og vil fordeles, 
når det den totale kostnaden pr. selskap er kjent. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2017 Helse Nord RHF vil bli drøftet med de lokale tillitsvalgte og vernetjenesten 
i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2016. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved 
møtestart. 
 
Oppsummering 
Handlingsrommet i Helse Nord RHF for 2017 foreslås disponert til å: 
- Ta høyde for tilleggsoppgjør mellom regionene for gjestepasienter. 
- Ta høyde for rentesvik som følge av lavere rentenivå, ny bankavtale og svekket 

likviditet 
- Sette av midler til adm. direktørs disposisjon til bl.a. håndtering av mulige nye krav i 

oppdragsdokumentet for 2017. 
- Sette av midler til ansettelse av arkitekter for å håndtere videreutvikling og 

implementering av det nasjonale arkitekturrammeverket i Helse Nord. 
- Øke antall stillinger i administrasjonen med 2,2 årsverk for styrke arbeidet innenfor 

eiendomsområdet og for å få en helhetlig forvaltning av økonomi- og 
innkjøpssystemet i foretaksgruppen. 

- Sette av midler til SKDE som følge av organisatoriske endringer. 
- Gi marginal økning av kjøp av helsetjenester innenfor rehabilitering. 
- Øke rammen knyttet til prosjekt digitale pasienttjenester for å ivareta drift av nye 

tjenester som følge av innføringen av helsenorge.no. 
- Ytterligere styrke prosjekter som videreføres i 2017 og til nye prosjekt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
De økonomiske rammebetingelsene for 2017 blir noe strammere enn det er lagt opp til i 
langsiktig plan. Dette betyr at det er behov for å optimalisere bruk av ressurser, samt 
strengere prioritering av nye tiltak.  
 
Budsjettprosessen er gjennomført med god involvering internt, og prioriteringene er 
gjort av avdelingene i fellesskap. Adm. direktør mener at forslag til budsjett er gjort med 
forsvarlig balanse mellom løpende drift og nye tiltak.  
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Utsiktene til strammere rammebetingelser fremover gjør at det regionale 
helseforetaket må forberede seg på ytterligere optimalisering i tiden fremover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslaget til budsjett 2017 for Helse 
Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 19. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Nærmere redegjørelse om tiltak/disponeringer av budsjett 2017 
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Nærmere om budsjett 2017 Helse Nord RHF. 
 
Driftsbudsjett 2017 
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF (inkl. styrets disposisjonskonto) videreføres reelt 
på samme nivå som for 2016 korrigert for utskilling av Helse Nord IKT.  
 

 
*)Det er foretatt en korrigering under prosjekter for 2016 da prosjekt internasjonal 
helse (2,0 mill. kroner) var tatt med to ganger. 
 
Det er en reell nedgang i budsjettrammene for 2017som følge av innføring av mva-
refusjonsordning. Rammene for 2017 er først lønns- og prisjusterte med 2,7% og 
deretter nedjustert som følge av innføringen av nøytral merverdiavgift.  
 
Nedgang i budsjett for styret ses i sammenheng med økning i budsjett for tillitsvalgte. 
Det er foreslått en omdisponering mellom styrets og KTV/KVOs budsjett for 2017 på 
0,45 mill. kroner. Omdisponeringen er foreslått som en følge av at styret er redusert 
med to styremedlemmer og at det har vært en utskiftning i KTV/KVO som gjør at den 
totale kostnaden er økt fra 2016.  
 
Nedgangen i budsjett for SKDE skyldes i hovedsak at det for budsjett 2016 var lagt inn 
bruk av tidligere øremerkede midler på rundt 3,0 mill. kroner og at det i 2016 var 
arrangert registerkonferanse med et budsjett på 1,0 mill. kroner. Dette er ikke 
videreført i budsjett for 2017.  
 
Nedgang i tjenestekjøp kommer hovedsakelig som en følge av innføring av mva-
refusjonsordning og lavere forventet kostnad til pasientskadeerstatning. 
 
 
 

Vedtatt budsjett Forslag Realvekst
2016 2017

Styret 3 809                        3 380                      -513
Internrevisjon 3 949                        3 922                      -114
Brukerutvalg 5 585                        5 573                      -135
Tillitsvalgte 5 338                        5 920                      465
Adm RHF 89 977                      90 186                    -1 770
SKDE 51 387                      46 540                    -5 978
HN - IKT 564 400                    -                          -576 817
Prosjekter RHF*) 46 476                      46 581                    -917
Tjenestekjøp RHF 1 420 529                1 396 978              -54 803
Sum 2 191 450                1 599 080              -640 582                
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Tabellen viser budsjettforslag 2017 for Helse Nord RHF. De største endringene fra 
vedtatt budsjett 2016 skyldes at Helse Nord IKT ikke konsolideres inn i morselskapets 
budsjett for 2017, og innføring av mva-refusjonsordning.  
 
Bemanning i Helse Nord RHF 
 

 
 
I forhold til budsjett 2016 slik det ble vedtatt i styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse 
Nord RHF, planlegges en reduksjon av bemanningen i Helse Nord RHF for 2017 samlet 
med 268,0 årsverk.  
 
Reduksjon skyldes i hovedsak: 
- Helse Nord IKT etableres som et eget helseforetak. 
- FIKS1: FIKS prosjektet avsluttes ila 2016. Det vil medføre en nedbemanning av 

ansatte i FIKS-prosjektet.  
- Fase 2 arena/kurve opprettes fra 1. januar 2017 som egen seksjon i eieravdelingen. 

Enheten vil bestå av 13 ansatte og skal bygge videre på arbeidet fra FIKS med 
innføring av DIPS Arena og elektronisk medikasjon- og kurveløsning. Se også 
styresak 122-2016 FIKS-prosjekt: Tertial rapport pr. 31 august 2016. 

1 Felles innføring kliniske systemer 

Budsjett 2017 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2015 Vedtatt budsjett 2016 Budsjettforslag 2017

Basistilskudd 1 615 010 1 666 509 1 523 599
Aktivitetsbasert inntekt 105 925 64 600 61 727
Annen driftsinntekt 629 279 737 565 199 755
Sum driftsinntekter 2 350 215 2 468 674 1 785 080

Kjøp av helsetjenester 1 060 453 1 109 504 1 091 846
Varekostnad 0 0 0
Lønnskostnader 244 463 267 489 108 336
Avskrivninger og nedskrivninger 103 861 168 890 13 751
Andre driftskostnader 508 473 647 567 385 147
Sum driftskostnader 1 917 250 2 193 450 1 599 080

Driftsresultat 432 965 275 224 186 000

Finansinntekt 138 086 123 040 105 000
Annen finanskostnad -73 254 -71 264 -56 000
Årsresultat 497 796 327 000 235 000

Årsverk Helse Nord RHF Regnskap 2015 Vedtatt budsjett 2016 Plan 2017
RHF administrasjon 65,8 68,0 70,2
FIKS 25,4 28,6 0,0
Fase 2 arena/eketronisk kurve 13,0
SKDE 16,8 19,1 20,5
HN IKT 242,0 256,0 0,0
Sum 350 371,7 103,7
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- Helse Nord RHF (administrasjon) foreslås styrket med ny rådgiverstilling i 
eiendomsseksjonen og med en stilling for å ivareta forvaltning av regionale 
økonomisystemer og integrasjonen mellom dem. 

- SKDE2 har ansatt vikar knyttet til forskningsprosjekt og opprettet en ny 
rådgiverstilling for å styrke jobben rundt indikatoroppdrag og Helseatlas.  
 

Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 
Styret pekte i styresak 72-2016 Plan 2017-2020, inkl rullering av investeringsplan 2017-
2024 på Helse Nords syv viktigste mål i perioden. Nedenfor er det i korte trekk 
beskrevet hvordan det planlegges at budsjett 2017 skal bidra til å nå Helse Nords 
viktigste mål i perioden 
 
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 
pasientbehandlingen 
Kvalitetsstrategi 
Sammen med helseforetakene skal Helse Nord RHF arbeide fram konkrete 
handlingsplaner for å gjennomføre forbedringstiltakene vedtatt i Helse Nords 
regionale kvalitetsstrategi 2016–2020. 
 
Ny kvalitetsstrategi ble vedtatt av styret i Helse Nord 16. desember 2015 og skal gjelde 
fram til 2020.  
 
De fire satsningsområdene fra forrige strategi (pasientens helsetjeneste, 
pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk 
praksis) videreføres i den nye strategien. Herunder vil 4 store satsningsområder gjelde 
for 2017:  
• Automatisert journalundersøkelse (ASJ) 
• Klinisk fagrevisjon 
• Forbedringsagentutdanning 
• Pasienterfaringsundersøkelser 
 
I Helse Nords kvalitetsstrategi vises det til at:  
• Helse Nord RHF i løpet av planperioden vil ta ansvar for å utvikle elektronisk 

løsning for innhenting av opplysninger om pasientopplevd kvalitet 
• Helseforetakene skal delta aktivt i utviklingen av elektronisk løsning for innhenting 

av pasientopplevd kvalitet.  
• Helseforetakene skal utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke 

resultatene i forbedringsarbeidet.  
 

Helse Nord RHF har sett på ulike løsninger for hvordan en regional løsning kan 
gjennomføres, og ser behov for å gå ut på en anbudsrunde for å skaffe en skjemamotor 
som kan brukes for en regional løsning. Vi vil bruke erfaringene fra PING prosjektet på 
UNN, samt at vi må involvere fagmiljøene og eventuelt forskningsmiljøene i regionen for 
å utarbeide en kravspesifikasjon som ivaretar en fremtidig løsning ut fra ønske og 
behov.  
 

2 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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En regional løsning vil sikre standardiserte brukererfaringsundersøkelser, slik at ledere 
på alle nivå får sammenliknbare og kvalitetssikrede resultater til bruk i lokalt 
forbedringsarbeid. Helse Nord RHF mener dette er et nødvendig tiltak for å sikre bedre 
pasientsikkerhet for våre pasienter.  
 
Videreutvikling av ASJ 
Et av satsningsområdene i kvalitetsstrategien for 2016-2020 er å bruke kunnskapen om 
uønskede hendelser som retningsgivende for arbeidet med kontinuerlige forbedringer. 
Målet er å bedre pasientsikkerheten og redusere forekomst av pasientskader.  
 
Kartleggingen av pasientskader gjennomføres etter en standardisert prosedyre for 
journalundersøkelse, Global Trigger Tool (GTT). Nordlandssykehuset innførte i 2013 
automatisk strukturert journalundersøkelse(ASJ) for GTT granskning. Siden flere 
uønskede hendelser ikke meldes eller fanges opp på annen måte arbeider man nå med å 
videreutvikle løsningen fra Nordlandssykehuset og ta denne i bruk i alle foretak.  
 
ASJ-løsningen skanner gjennom journaler for utskrevne pasienter og leter etter 39 
triggere definert av GTT-metodikken. Disse triggerne indikerer at det kan ha skjedd en 
uønsket pasienthendelse, som igjen kan være indikasjon på pasientskade. Både de 
faktiske skadene og de uønskede hendelsene som kunne ha ledet til skade er viktige å 
fange opp slik at vi kan lære av disse og bygge kunnskap for hvordan vi kan unngå disse 
fremover. 
 
I videreutviklingsprosjektet som nå pågår gjøres det en teknisk oppgradering av 
løsningen slik at den nyttiggjør siste teknologi samt at den vil være enklere å ta i bruk 
av UNN, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. I tillegg til teknologisk 
oppgradering får man ny funksjonalitet - skanning etter uønskede hendelser i alle 
journaler.  Dette setter oss i stand til å danne oss et statistisk bilde over tid om hvilken 
effekt våre tiltak har. Løsningen søker både i strukturerte data (registrert kode) og i 
ustrukturerte data (skrevet tekst), noe som gjør løsningen interessant for 
videreutvikling til andre bruksområder.  
 
Prosjektet med implementering av ny GTT - portal på Nordlandssykehuset er i en 
sluttfase. Neste fase er utrulling av løsningen til de øvrige helseforetakene i Helse Nord.  
 
Klinisk fagrevisjon 
Det er engasjert revisjonsleder for gjennomføring av pilotprosjekter med kliniske 
fagrevisjoner på to utvalgte fagområder i fire helseforetak. Tre av helseforetakene har 
oppnevnt fagrevisorer på disse fagområdene. Det er utarbeidet foreløpige retningslinjer 
for klinisk fagrevisjon, og Helse Nord RHFs oppfølging av fagrevisjonene vil bli ivaretatt 
av Kvalitets- og forskningsavdelingen. 
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Regionale forbedringsagenter 
Prosjektet skal bygge bro mellom metodikk fra LEAN, IHI3 – Quality improvement og 
pasientsikkerhetsprogrammet og danne et felles utviklingsprogram for ledere og 
medarbeidere i Helse Nord.  
 
Lokale pasienterfaringsundersøkelser (PREM) 
Helse Nord ønsker at pasientenes erfaringer og tilfredshet med kvaliteten på den 
utredningen/behandlingen de mottar (PREM), og effekten av behandlingen (PROM), 
samles inn og brukes i forbedringsarbeid. En regional løsning vil sikre standardiserte 
brukererfaringsundersøkelser, slik at ledere på alle nivå får sammenliknbare og 
kvalitetssikrede resultater til bruk i lokalt forbedringsarbeid. Helse Nord RHF mener 
dette er et nødvendig tiltak for å sikre bedre pasientsikkerhet for våre pasienter.  
 
Pasientsikkerhet 
Det jobbes videre med det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet som ble 
påbegynt i 2014. Programmet bygger videre på tiltak fra den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender.  
 
Kjøp fra private  
Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å 
oppfylle Helse Nord RHFs «sørge-for»-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen 
og er et viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. Totalbudsjettet for 2017 ligger 
på samme nivå som for 2016 nivå korrigert for prisstigning. Det er gjort en omfordeling 
på 2,2 mill. kroner fra budsjettet for avtalespesialister til kjøp av private helsetjenester. 
 
Vi har i likhet med i 2015 også i 2016 erfart kapasitetsutfordringer innenfor 
rehabilitering og ortopedi som har medført lang ventetid for pasientene som kan 
medføre fristbrudd. Pasientene har derfor rett til behandling gjennom HELFO, hvor 
kostnadene for behandlingen påføres helseforetakene. 
 
Helse Nord har i 2016 forhandlet frem nye avtaler innenfor radiologi og somatikk.  
 
Anskaffelsen innenfor radiologi gjelder både institutt og teleradiologi. Anskaffelsens 
størrelse er fordelt på institutt med 17,4 mill. kroner i Tromsø og 17,0 mill. kroner i 
Bodø. Teleradiologi utgjør 6 mill. kroner. I tillegg er det anskaffet vakttjeneste for 
lokalsykehusene innenfor teleradiologiavtalen.  
 
Det ble i september 2016 utløst opsjon på etablering av CT i Tromsø på ca. 2,9 mill. 
kroner. Anskaffelsen totalt sett utgjør en vesentlig økning av det private tilbudet 
innenfor radiologi fra 28,1 mill. kroner i 2015 til 43,4 mill. kroner i ny avtale.   
 
  

3 Healthcare Improvement 
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Ny avtale innenfor somatikk ble iverksatt fra 1.7.2016 og gjelder prosedyrer innenfor 
ortopedi, håndkirurgi, øre-nese-hals, plastikk kirurgi, søvnapne, indremedisin, 
kardiologi og urologi. Avtaleomfanget er fordelt på Tromsø og Bodø med henholdsvis 
18,0 mill. kroner og 7,7 mill. kroner, og utgjør en økning på 4,6 mill. kroner 
sammenlignet med dagens avtale.  
 
Det er inngått avtale med Viken Senter om etablering av traumetilbud til unge i alderen 
18-26 år. Rammen er på 6,5 mill. kroner og tilbudet startet opp i september 2016.  
 
Budsjettet for private avtalespesialister er redusert med 2,2 mill. kroner sammenlignet 
med 2016. Helse Nord har driftsavtaler med 93 avtalespesialister som tilsvarer ca. 75 
årsverk fordelt på lege- og psykologspesialister, dette inkluderer også avtalehjemler 
som per tiden står vakant eller er under utlysning. Vi jobber kontinuerlig med 
rekruttering av avtalespesialister gjennom ulike kanaler, men opplever dette som 
meget utfordrende. Dette gjelder hjemler både i byer og mindre sentrale områder.  
 
Doman 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2017 og har en budsjettramme 
på 3,0 mill. kroner. 
 
Utenlandsbehandling 
Kjøp av helsetjenester i utlandet, inkludert protonbehandling, videreføres med 10 mill. 
kroner for 2017. 
 
Docmap 
Videreutvikling av Docmap, foretaksgruppens verktøy for dokumentstyring og 
avvikshåndtering, fortsetter i 2017.  
 
Fagråd 
Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd innenfor områder som gynekologi, 
ortopedi, radiologi, kardiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin, 
kreft, lunge, nyre, rus, hud, øye, ØNH og psykisk helsevern voksne/psykisk helsevern for 
barn og unge. 
 
Nordområdesatsingen 
Prosjekt Nordområdesatsingen viderefører sitt arbeid fra 2016 med å styrke 
samarbeidet mellom landene i Barentsregionen gjennom nettverksbygging, konferanser 
og tilskudd til enkeltprosjekter. Budsjett for 2017 er på 1,0 mill. kroner. 
 
Regional perinatalkomité 
Regional perinatalkomité videreføres i 2017 med en budsjettramme på 0,7 mill. kroner. 
Komiteen har i tillegg en sekretær i 30 % stilling. Komiteen er organisert med en 
regional komité og to lokale komiteer: 
• Nord – bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF 
• Sør – bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF 
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2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 
Pasientforløp 
Samhandlingsportal 
I styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste er et tiltak 
etablering av en samhandlingsportal ved UNN. Tiltaket skal tilgjengelig gjøre tilbud om 
opplæring og utdanning og tilby e-læring. Målet er økt kompetanse og bedre kvalitet.  
 
Støtte til samhandlingsportal foreslås videreført for 2017 med 1,4 mill. kroner. Midlene 
budsjetteres sentralt. 
 
Et friskere Nordland – samarbeidsprosjekt med Nordland Fylkeskommune  
Støtte til samarbeidsprosjektet «Et friskere Nordland» med Nordland Fylkeskommune 
videreføres på samme nivå som for 2016. Prosjektet er en samordnet økt satsing for å 
redusere forekomsten av overvekt, fedme, type 2-diabetes og relaterte helseproblemer i 
Nordland. Resultater og erfaringer fra prosjektarbeidet vil fortløpende kunne overføres 
inn i det nordnorske folkehelsesamarbeidet.  
 
3. Realisere forskningsstrategien 
Forskningsbevilgningen utgjør 134,9 mill. kroner. 74,5 mill. kroner er finansiert av 
øremerket tilskudd fra eier og 60,4 mill. kroner av basisramme prioritert til formålet. I 
budsjettsalderingen for 2017 har adm. direktør lagt til grunn at 10 mill. kroner av 
tidligere års ubrukte forskningsrammer omdisponeres. Forskningstiltakene kan 
gjennomføres som foreslått av USAM, men i budsjettopplegget er det lagt til grunn en 
forutsetning om at tiltakene trolig ikke blir gjennomført like raskt som planlagt.  
  
Samlet er overføringene fra eier redusert med 1,3 mill. kroner for 2017. Helse Nords 
andel av resultatbasert finansiering har økt noe (fra 8,4 % til 8,7 %), men basisrammen 
reduseres som følge av bortfall av krav om forskning rettet mot kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Rammen til forskning justeres også ned som følge av innføring av mva-
refusjonsordning. Dette medfører at forskningsbevilgningene til helseforetakene 
foreslås redusert med 4 %.  
 
Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes 
inntektsrammer i vedtatte rammer for 2017. 
 
4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
Prosjekt Helsenorge.no 
Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten- én helseportal» ble etablert 
1. april 2014.  Prosjektet skal etablere en felles internettløsning for hele 
spesialisthelsetjenesten. Formålet er at det skal bli enklere for pasienter og pårørende å 
finne tilpasset informasjon i tillegg til at det skal gjøre pasienter og pårørende bedre i 
stand til å mestre egen sykdom. Prosjektet ble pilotert i Helse Midt-Norge som lanserte i 
slutten av 2015, Helse Nord i juni, Helse Vest i september og Helse Sør-Øst tar som siste 
region løsningen i bruk i november 2016.  
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Regionalt brukerutvalg 
Budsjettet for det regionale brukerutvalget videreføres i 2017. Korrigert for 
prisjustering og trekk for innføring av nøytral merverdiavgift er budsjettrammen for 
2017 på 5,6 mill. kroner. 
 
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
Utdanningsprogram VOP/BUP 
Det planlegges å videreføre utdanningsprogrammene innen BUP (barne- og 
ungdomspsykiatri), VOP (voksenpsykiatri) og gynekologi på omtrent samme nivå som i 
2016. 
 
Innføring av Kompetansemodulen 
Målet med prosjektet Innføring av Kompetansemodulen er gjøre dette til et felles IKT-
verktøy for kompetanseledelse. Alle medarbeidere skal bruke dette til dokumentasjon, 
oppfølging og utvikling av kompetanse. Resultatet vil være bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet fordi vi vil få bedre oversikt over kompetansebeholdningen. 
Kompetansemodulen vil være en del av Personalportalen og øvrige HR-system, noe som 
vil gi bedre styringsinformasjon og grunnlag for strategisk ressursplanlegging. 
Prosjektet er finansiert via investeringsmidler og har en budsjettramme på 5,0 mill. 
kroner og skal idriftsettes i 2017. 
 
6. Innfri de økonomiske mål i perioden 
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle 
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og 
investeringer. 
 
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav. 
 
Det planlegges et sentralt overskuddskrav i Helse Nord RHF på 235 mill. kroner og i 
foretaksgruppen et samlet overskuddskrav på 330 mill. kroner. 
 
7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 235 mill. kroner i 2017. Dette for å 
styrke foretaksgruppens mulighet til å investere. 
 
Klima og miljø 
Det skal fra 2017 opprettes et Samarbeidsutvalg for Grønt sjukehus som består av de 
fire lederne av de regionale miljøfaggruppene med deltakelse fra nasjonal ressursenhet, 
representanter fra Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF, vernetjenesten og 
tillitsvalgte.  
 
Samarbeidsutvalget utarbeider i tillegg mandat for regionale miljøfaggrupper. Det 
rapporteres årlig i en nasjonal miljørapport med KPI-er og beskrivelse av arbeidet som 
er gjennomført i løpet av året. Budsjett for 2017 er på 0,8 mill. kroner. 
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Øvrige endringer i Helse Nord RHF 
• Det er foreslått en omdisponering av rammen mellom styrets og konserntillitsvalgte 

og konsernverneombud (KTV/KVO) budsjett for 2017. 
• Internrevisjon videreføres som i 2016. 
• Regionalt brukerutvalgs budsjett videreføres. 
• Administrasjonen i RHF styrkes.  
• SKDE planlegger styrking av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister 

og forsknings og analyseenheten.  
• Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et. 
• For 2017 er det en økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer 

på 6,0 mill. kroner utover prisvekst. 
• Vedr. tjenestekjøp videreføres budsjettet 2017.  
 
a) Styret i Helse Nord RHF 
Det er foreslått en omdisponering mellom styrets og KTV/KVOs budsjett for 2017 på 
0,45 mill. kroner. Omdisponeringen er foreslått som en følge av at styret er redusert 
med to styremedlemmer og at det har vært en utskiftning i KTV/KVO som gjør at den 
totale kostnaden er økt fra 2016.  
 
Korrigert for omdisponering, prisjustering og trekk for innføring av nøytral 
merverdiavgift er budsjettrammen for 2017 på 3,4 mill. kroner. 
  
b) Internrevisjon 
Plan for internrevisjon 2017/18 vil bli vedtatt av styret i desember 2016, og vil 
danne grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2017. Korrigert for prisjustering og 
trekk for innføring av nøytral merverdiavgift er internrevisjonens budsjett for 2017 på 
3,9 mill. kroner. 
 
c) Regionalt brukerutvalg 
Korrigert for prisjustering og trekk for innføring av nøytral merverdiavgift er 
budsjettrammen for 2017 på 5,6 mill. kroner.  Av dette planlegges det med 4,1 mill. 
kroner i utbetaling til brukertilskudd.  
 
d) Administrasjonen i RHF 
Det foreslås endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen, jf tabell under. 
I hovedsak planlegges det med en økning i 2017 med 2,2 nye stillingshjemler.  
 
De nye stillingshjemlene beskrevet i tabell under. 
 

 
 
  

Avdeling Stilling Formål

Eieravdelingen 100% Rådgiver eiendomsseksjonen

Formålet med stillingen er  å styrke jobben med å få kontinuitet i arbeidet 
med oppfølging av vedlikeholdsplan, landsverneplan, oppbygging av 
ledelsesinformasjon på eiendomsområdet, oppbygging av miljø- og 
klimarapportering og vedlikehold av miljøsertifikater etter NS-ISO 14001.

Eieravdelingen 100% Regional forvalter Forvaltning av økonomi- og innkjøpssystemet
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e) Konserntillitsvalgte/konsernverneombud 
KTV/KVOs budsjett 2017 er foreslått økt med 0,45 mill. kroner utover lønns- og 
prisstigning på 2,7 %, jf. punkt a). Det forutsetter uendret aktivitet fra 2016. 
 
Korrigert for omdisponering, prisjustering og trekk for innføring av nøytral 
merverdiavgift er budsjettrammen for 2017 på 5,9 mill. kroner  
 
Helse Nord RHF har for tiden ett konsernverneombud og fem konserntillitsvalgte. De 
tillitsvalgte representerer LO Stat, YS, UNIO, SAN og Akademikerne. 
 
f) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Budsjettforslag 2017 for SKDE viser en nedgang som skyldes at det for budsjett 2016 
var lagt inn bruk av tidligere øremerkede midler på rundt 3,0 mill. kroner og at det i 
2016 var arrangert registerkonferanse med et budsjett på1,0 mill. kroner.  
 
Antall nasjonale registre har økt fra ca. 10 ved oppstart av servicemiljøet til 54 i dag. Det 
er ila 2016 opprettet en ny rådgiverstilling og ansatt vikar knyttet til forskningsprosjekt 
for å øke kapasiteten. Helse Nord RHF har regnskapsmessig ansvar for øremerkete 
midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til fordeling mellom RHF-ene til felles 
infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er foreløpig budsjettert 
på samme nivå som i 2016. Endelig ramme fra HOD fastsettes nærmere årsskiftet. 

  
Forsknings og analyseenheten i SKDE har oppdrag fra HOD på etablering av en nasjonal 
elektronisk atlastjeneste, konkretisert i helseatlas.no. Kompetanse og kapasitet er 
rekruttert i henhold til utvidet ramme på 2,0 mill. kroner fra budsjett 2015, og 
ytterligere styrket i 2016 i forbindelse med oppdrag «Indikatorprosjekt» og utredning 
for Kvinnsland-utvalget. Det er ansatt en ny analytiker og en vikar for analytiker i 
forskningspermisjon.   

  
Tidligere avtale med Helse Nord IKT om kjøp av utviklingskapasitet er fra 2016 gjort 
om til bestillingsbaserte tjenester. Det er tilsatt ny ledelse og etablert funksjon som 
fagsjef i SKDE.    
 
g) Prosjekter i regi av RHF 
Følgende prosjekter planlegges i 2017, jf. tabell under. Prosjektene er i hovedsak 
nærmere omtalt tidligere i dokumentet. 
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Anm.: Budsjett 2017 for prosjekt Internasjonal Helse skal være 2 mill. kroner. 
 
Prosjektporteføljen videreføres omtrent på samme nivå som for 2016.  
 
h) Felles IKT systemer 
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de 
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT. 
 
For 2017 er det en økning i kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer på 
6,0 mill. kroner utover prisvekst som i hovedsak skyldes: 
• Økning kostnader Helse Nord LIS med til sammen 2,5 mill. kroner. Økningen skyldes 

i hovedsak økt avskrivning som følge av investering i automatisert 
journalundersøkelse, ny hardware plattform og utvikling av ny funksjonalitet i 
datavarehuset. 

• Økning kostander i forbindelse med anskaffelse av plattform Bluegarden mobil for 
lønnslipp og reiseregninger, økte driftskostnader kompetansemodul og integrasjon 
PAGA – AD. Til sammen utgjør økningen for 2017 2,1 mill. kroner. 

• Corepublish blir i løpet av 2016 delvis utfaset og erstattet med Helsenorge.no. For 
2017 vil det være en netto økning i kostnader på 1,2 mill. kroner som følge av 
innføringen av Helsenorge.no. Økningen gjelder drift- og forvaltningskostnader. 

• Økning kostnader for regional forvalter for e-læring. 
 
 
 
 

Prosjektnavn Budsjett 2017
Nasjonalt nødnett 16 641 800                                                                            
Til disposisjon administrerende direktør 5 000 000                                                                               
Ufordelte midler psykisk helse/TSB 3 400 000                                                                               
Kvalitetsmidler Apotek 3 528 000                                                                               
Klinisk farmasi 3 000 000                                                                               
Digitale pasienttjenester 2 500 000                                                                               
Utdanningsprogram VOP/BUP 2 123 600                                                                               
Internasjonal helse 1 600 000                                                                               
Master i helseledelse 1 500 000                                                                               
Samhandlingsportal UNN 1 400 000                                                                               
Kostnad per pasient (KPP) 800 000                                                                                  
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 1 000 000                                                                               
Nordområdesatsning 1 011 000                                                                               
Pasientsikkerhet 800 000                                                                                  
Klima og miljø 800 000                                                                                  
Et friskere Nordland 550 000                                                                                  
Ny plan avtalespesialister 500 000                                                                                  
Samhandlingsutvalg for fastleger 356 300                                                                                  
Regional perinatalkomité 70 000                                                                                    
SUM 46 580 700                                                                            
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i) Kjøp av tjenester  
Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på områder med stor økonomisk 
betydning. Eksempler på dette er: 
• Luftambulansetjenesten 

Korrigert for prisstigning er budsjettrammen for 2017 på 373,3 mill. kroner, noe 
som tilsier en reduksjon på 6,0 mill. kroner i forhold til 2016. Reduksjon i rammen 
skyldes lavere budsjetterte drivstoffkostnader for 2017. 

• Helseradionett/nødnett 
Budsjettramme 2017 for Helseradionett/nødnett er på 18,9 mill. kroner etter 
prisjustering. Inntil det nye nasjonale nødnettet er ferdig utbygd, må det beregnes 
vedlikehold og oppgradering av det gamle helseradionettet. 

• Utenlandsbehandling 
Budsjettet for pasientbehandling i utlandet, inkludert protonterapi, er for 2017 på 
10 mill. kroner. 

• Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen 
helsetjenesten og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Prognose 
fra Norsk pasientskadeerstatning viser en reduksjon i utbetalinger for 2017. 
Rammen for 2017 er på 122,0 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 35,1 mill. 
kroner i forhold til vedtatt budsjett 2016. 

• Kjøp av private helsetjenester har for 2017 en foreslått netto ramme på 425 mill. 
kroner. Rammen for 2017 er en videreføring av rammen for 2016 korrigert for 
omprioritering av 2,2 mill. kroner fra rammen til «Kjøp av private helsetjenester», 
prisjustering på 2,7 % og trekk for innføring av nøytral merverdiavgift. 

• Kjøp av tjenester fra private avtalespesialister har for 2017 en budsjettramme på 
67,6 mill. kroner. Det er en videreføring av rammen for 2016 2016 korrigert for 
omprioritering av 2,2 mill. kroner til rammen for «Kjøp av private helsetjenester», jf. 
kommentar i kulepunkt over, prisjustering på 2,7 % og trekk for innføring av nøytral 
merverdiavgift. 

• Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 52,6 mill. 
Kroner, inklusive regionssenter på UNN med 10,4 mill. kroner. Dette er en økning på 
1,3 mill. kroner fra 2016. 

 
j) Investeringer  
Helse Nord planlegger med investeringer på rundt 6,3 mill. kroner for 2017.  
 
I styresak 72-201 ble det satt av 30,0 mill. kroner til investeringer for 2017. 
Investeringene på 6,3 mill. kroner foreslås handtert innenfor investeringsrammen for 
2017. 
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Administrerende direktør foreslår følgende investeringer i 2017: 
• Utlån til felleseide selskaper 47,8 mill. kroner. 
• Helse Nord LIS, 3,0 mill. kroner. Det vises til styringsgruppen for Helse Nord LIS og 

veikart for 2017-2020. 
• Nytt saksbehandlingssystem, 3,0 mill. kroner 

Det foreslås å øke investeringsrammen 2017 til nytt saksbehandlingssystem med 
ytterligere 3,0 mill. kroner utover de 5,0 mill. kroner som ble bevilget i budsjett 
2016, jfr. styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF. 

• Egenkapitalinnskudd KLP, 0,3 mill. kroner 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rolandsen, 75 51 29 00   Bodø, 19.10.2016 
 

Styresak 116-2016 Virksomhetsrapport nr. 9-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter september 2016. 
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %.  Finnmarkssykehuset HF har en andel 
fristbrudd på 4 %. 
 

 
Fristbrudd i Helse Nord januar 2011 til september 2016. Kilde: Norsk pasientregister. 
 
Andel fristbrudd i september 2016 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for 
voksne har i september 2016 en andel fristbrudd på 4 %, psykisk helsevern for barn og 
unge har andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB er andel fristbrudd 3 %.  Hovedtyngden i 
antall fristbrudd er innen somatikk med 238 av 263 fristbrudd for september 2016. 
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Finnmarkssykehuset HF har innen psykisk helsevern, voksne 11 av 17 fristbrudd i 
regionen.   
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i september 2016 på 68 dager i Helse 
Nord og 68 dager hittil i år.   
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i september 2016 på 74 dager 
og hittil i år på 86 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i september 2016 for hele landet er 64 
dager. Helse Vest har 66 dager, Helse Sør-Øst har 63 dager, Helse Midt-Norge 62 dager, 
og Helse Nord 68 dager. Private har et gjennomsnitt på 70 dager. Gjennomsnitt for hele 
landet er for september 2016 på 64 dager (fem dager kortere enn samme periode i fjor). 
  

 
Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – september 2016 i Helse Nord. Kilde: NPR 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er på det laveste sammenlignet med 
tilsvarende perioder fra 2011 til 2016.  

 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede per HF og private i regionen per måned og hittil i år.  
Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no 
 
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har innfridd kravet om 65 dager 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et snitt hittil i år på én dag over kravet. 
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For september 2016 er det bare Helgelandssykehuset HF som er innenfor kravet på 65 
dager.  
 
Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlig 
ventetid pr. utgangen av september 2016 og hittil i år. Fagområdene med lengst 
ventetid er kjevekirurgi, generell kirurgi, lungesykdommer, infeksjonssykdommer og 
hud.  
 
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 69 dager i september 2016 og 68 dager 
hittil i år.  
 
Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 44 dager i september 2016 og 50 dager 
hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 49 dager i 
september 2016 og 49 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i 
september på 44 dager og hittil i år på 43 dager. 
 
Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 4,0 % sammenlignet med hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for 
Nordlandssykehuset HF med en økning på 8,7 %.  
 
Hittil i år er antall DRG-poeng er 0,3 % over plan, og er 3,3 % over antall DRG-poeng pr. 
september 2015. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen 
poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 13,1 %. Liggedøgn er redusert med 6,7 %.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn 
på 4,0 %. Polikliniske konsultasjoner er 2,0 % høyere enn på samme tid i fjor, men 
ligger noe etter plan.  
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 7,7 % høyere enn 
på samme tid i fjor, og omtrent i henhold til plan. Liggedøgn og polikliniske 
konsultasjoner er henholdsvis 9,1 % og 32,7 % høyere enn på samme tid i fjor.  
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +262,1 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på -11,3 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. 
kroner, etter justeringer i styresak 79-2016 Budsjett 2016 – justering av rammer nr. 2 
(styremøte 15. juni 2016). 
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Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. september 2016. Kilde: Regnskap pr. september 2016 
 
Svakt resultat i Nordlandssykehuset HF i september 2016 skyldes i hovedsak 
nedskriving av anleggsmidler (revet bygg). Helseforetaket nedjusterer prognosen sin til 
et regnskapsmessig underskudd på ca. 50-55 mill. kroner på årsbasis, dvs. 55-60 mill. 
kroner under styringskrav. 
 
Helse Nord RHF har i september 2016 et bokført regnskapsresultat på +24,1 mill. 
kroner som gir et positivt budsjettavvik på +3,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord 
RHF et regnskapsresultat på +193,4 mill. kroner, noe som er 4,4 mill. kroner høyere enn 
budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak 79-2016 Budsjett 2016 – 
justering av rammer nr. 2 (styremøte 15. juni 2016) nedjustert til et overskudd på 252 
mill. kroner. 
 
For de enhetene er det små avvik, se vedlegg 1 for nærmere informasjon.  
 
Samlet forventes et regnskapsmessig overskudd på ca. 350 mill. kroner for 2016. 
 
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,7 mrd. kroner pr. september 
2016 (57 % av vedtatte rammer). Korrigert for investeringer er likviditetsbeholdningen 
noe over prognosen ved utgangen av september 2016. 
 
Personal   
Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til september 2016 er i gjennomsnitt    
13 439, som er ca. 80 mer enn samme periode 2015. Sammenlignet med samme periode 
2015 har Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF økt med ca. 40 
månedsverk hver. Helse Nord IKT har økt med ca. 20 månedsverk og Sykehusapotek 
Nord HF med ca. 10. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
har hatt en nedgang på ca. 20 månedsverk hver. 
 
Sykefravær 
Det samlede sykefraværet for august er 7,2 % i foretaksgruppen. Dette er 0,7 % lavere 
enn august 2015 og 0,4 % poeng lavere enn samme måned 2014.  
 
Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned, og at mellomtidsfraværet går noe opp 
de siste to årene. 
 
  

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

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

Helgelandssykehuset HF 0,9 1,7 -0,8 12,9 15,0 -2,1 13,9 20,0
Nordlandssykehuset HF -14,3 0,4 -14,7 -35,4 3,7 -39,1 -58,0 5,0
UNN HF 10,2 3,3 6,9 50,3 30,0 20,2 10,7 40,0
Finnmarkssykehuset HF 3,9 3,1 0,8 29,8 27,8 2,0 24,4 37,0
Sykehusapotek Nord HF -0,8 0,1 -0,9 2,8 3,2 -0,3 3,4 3,0
Helse Nord IKT -0,9 -0,2 -0,7 8,3 4,8 3,6 4,3 4,0
Helse Nord RHF 24,1 21,0 3,1 193,4 189,0 4,4 333,4 252,0
SUM Helse Nord 23,1 29,4 -6,3 262,1 273,4 -11,3 332,0 361,0
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Den gylne regel 
Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Ventetid (dager)* 69 44 49 44 
Endring fra 2015* -11 -15 -6 +5 
Korrigerte  kostn.** + 5,2 % - 1,6 % +3,2 % + 15,1 % 
Årsverk – endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 4,0 % +13,1 % +2,0 % +32,7 % 

Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
 
* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader: Akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring andre tertial 2015, til andre tertial 2016  
 
Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern og TSB er kortere enn for somatiske 
fag. Reduksjonen er størst i psykisk helsevern for voksne, mens den har økt noe innen 
TSB fra samme måned i fjor. Innen TSB har kostnadene økt mer enn somatiske fag, 
mens det er en reduksjon innen PHV. Deler av reduksjon av kostnader og årsverk 
skyldes omorganisering ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slik at noen 
årsverk/kostnader nå registreres som TSB.  
 
Aktivitetsveksten innen PHBU er lavere enn somatiske tjenester, men forskjellen er 
mindre enn tidligere i år. Helse Nord har et mindre utbygget TSB-tilbud enn i landet for 
øvrig (ca. 13.500 konsultasjoner hittil i år), men den polikliniske aktiviteten er 
tiltakende.   
 
TSB har høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag, mens psykisk helsevern har 
redusert antall årsverk sammenlignet med 2015 både for voksne, barn og unge. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2016 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med utviklingen av sykefraværet i foretaksgruppen og ber adm. 

direktør om å fortsatt arbeide for ytterligere reduksjon i sykefraværet. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å orientere om følgene av sykehusstreiken i neste 
virksomhetsrapport.  

 
 
Bodø, den 19. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 9-2016 
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Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra samme 
måned i fjor 

Ventetid avviklede (dager) 
september 

68 - 2 - 16 

Fristbrudd juli 3 % - - 4 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk 478 924  + 18 350 (4,0 %) - 
Alle kontakter - PHV 180 297  + 7 253 (4,0 %) -3 191 
Alle kontakter - PBHU 62 485 - 830 (1,0 %) - 4 034 
Alle kontakter - TSB 34 940 + 5 156 (15 %) 576 
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik  

September 2016 23,1 -6,3  
Hittil i år 262,2 -11,3  
Stillingstyper Heltid Deltid  

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

Prosent 7,2 % -0,7%-poeng  
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Kvalitet  
 
Ventetider  
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i september 2016 på 68 dager i Helse 
Nord og 68 dager hittil i år.   
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i september 2016 på 74 dager 
og hittil i år på 86 dager. 
 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – september 2016 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister.   
 

 
Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) i Helse Nord for perioden september 2015 
– september 2016. Kilde: Helsedirektoratet.no  
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Tabell 1 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) for hvert foretak i Helse Nord januar – 
september 2016. Kilde: Helsedirektoratets cognoskube 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i september 2016 for hele landet er 64 
dager.  
 
Helse Vest har 66 dager, Helse Sør-Øst har 63 dager, Helse Midt-Norge 62 dager, og 
Helse Nord 68 dager. Private har et gjennomsnitt på 70 dager. Gjennomsnitt for hele 
landet er for september 2016 på 64 dager (fem dager kortere enn samme periode i fjor). 
  

 
Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben 
Helsedirektoratet.no 
 
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har innfridd kravet om 65 dager 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et snitt hittil i år på én dag over kravet. 
 
For september er det bare Helgelandssykehuset HF som er innenfor kravet på 65 dager.  
 
Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlig 
ventetid pr. utgangen av september 2016 og hittil i år. Fagområdene med lengst ventetid 
er kjevekirurgi, generell kirurgi, lungesykdommer, infeksjonssykdommer og hud. 
Medisinsk klinikk reduserte ventetid for avviklede hos seg fra gjennomsnittlig 83 til 73 
dager samtidig som reduksjon på ventetid hos ventende fortsatte.   
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Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i september 2016 pr. sektor for ordinært avviklede 
pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: NPR 
  
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var 69 dager i september 2016 og 68 dager 
hittil i år.  
 
  

Median 
ventetid til 
behandling

Gjennomsnittlig 
ventetid til 
behandling

Somatikk 57 70

PHV 42 52
PHBU 43 50
TSB 43 39
Ubestemt 52 58
Total 55 69
Somatikk 59 69

PHV 25 38
PHBU 56 54
TSB 30 36
Ubestemt 99 164
Total 56 67
Somatikk 62 75

PHV 40 45
PHBU 46 48
TSB 21 28
Ubestemt
Total 60 73
Somatikk 45 61

PHV 26 35
PHBU 27 40
TSB 19 24
Ubestemt 49 68
Total 43 59
Somatikk
PHV 83 82
PHBU
TSB 82 151
Ubestemt
Total 83 101
Somatikk 56 69
PHV 32 44
PHBU 43 49
TSB 30 44
Ubestemt 88 133
Total 55 68

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Privat Nord HF

Total

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

Finnmarksykehuset HF
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Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 44 dager i september 2016 og 50 dager 
hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 49 dager i 
september 2016 og 49 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i september 
på 44 dager og hittil i år på 43 dager.  
 

 
Tabell 4 Gjennomsnittlig ventetid avviklede psykisk helsevern, voksne i regionen januar – september 2016. 
Kilde: Helsedirektoratet, Cognoskube.  
 

 
Tabell 5 Gjennomsnittlig ventetid avviklede psykisk helsevern, barn og ungdom i regionen januar – 
september 2016. Kilde: Helsedirektoratet, Cognoskube.  
 

 
Tabell 6 Gjennomsnittlig ventetid avviklede TSB i regionen januar – september 2016. Kilde: 
Helsedirektoratet, Cognoskube.  
 
I kategorien ubestemt er snitt ventetid 133 dager i september 2016 og 167 dager hittil i 
år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos 
NPR1. 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 under 1 % av pasientmassen hittil i år. 
 

1 NPR: Norsk Pasientregister 
6 
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Fristbrudd  

 
Tabell 6 Antall og andel fristbrudd i september pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt. Kilde: NPR 
 
  

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 50 4 %

PHV 11 14 %
PHBU 4 13 %
TSB 1 11 %
Ubestemt 0 0 %
Total 66 4 %
Somatikk 57 2 %

PHV 1 1 %
PHBU 0 0 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 58 1 %
Somatikk 71 3 %

PHV 3 2 %
PHBU 2 5 %
TSB 0
Ubestemt 0  
Total 76 3 %
Somatikk 60 3,7 %

PHV 0 -
PHBU 0 -
TSB 0 -
Ubestemt 0 -
Total 60 3 %
Somatikk 0 -
PHV 2 11 %
PHBU 0 -
TSB 1 33 %
Ubestemt 0 -
Total 3 14 %
Somatikk 238 3 %
PHV 17 4 %
PHBU 6 4 %
TSB 2 3 %
Ubestemt 0 -
Total 263 3 %

Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

Finnmarksykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Privat Nord HF

Total

Helseforetak
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Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %.  Finnmarkssykehuset HF har en andel 
fristbrudd på 4 %.  
 
Andel fristbrudd i september 2016 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for 
voksne har i september en andel fristbrudd på 4 %, psykisk helsevern for barn og unge 
har andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB er andel fristbrudd 3 %.  Hovedtyngden i antall 
fristbrudd er innen somatikk med 238 av 263 fristbrudd for september 2016. 
Finnmarkssykehuset HF har innen psykisk helsevern, voksne 11 av 17 fristbrudd i 
regionen.  Mulige tiltak er diskutert i felles ledermøte 27. september 2016. 
  

 
Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord januar 2011 til september 2016. Kilde: NPR.  
 

 
Figur 4 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden september 2015 – september 2016. Kilde: NPR 
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Figur 5 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden mai 2014 – september 2016. Kilde: NPR 
 

 
Figur 6 Fristbrudd pr sektor september 2015 – september 2016. Kilde: NPR 
  
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 økt med 4,0 % sammenlignet med hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for 
Nordlandssykehuset HF med en økning på 8,7 %.  
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Tabell 7 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. september 2016 og 2015. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes 
pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
 
Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg.  
 
Antall DRG-poeng er 0,3 % over plan, og er 3,3 % over antall DRG-poeng pr. september 
2015 samlet sett.  
 

 
Tabell 8 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2016. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; 
Regnskap pr. september 2016 
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen 
poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 13,1 %. Liggedøgn er redusert med 6,7 %.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn 
med 4,0 %. Polikliniske konsultasjoner er 2,0 % høyere enn på samme tid i fjor, men 
ligger noe etter plan.  

 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 7,7 % høyere enn 
på samme tid i fjor, og omtrent i henhold til plan. Liggedøgn og polikliniske 
konsultasjoner er henholdsvis 9,1 % og 32,7 % høyere enn på samme tid i fjor.  
 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 460 574 478 924 4,0 %
Totalt antall opphold somatikk 107 440 111 738 4,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 32 877 36 156 10,0 %
dagopphold innlagte 13 201 13 669 3,5 %
heldøgnsopphold innlagte 61 362 61 913 0,9 %

Polikliniske konsultasjoner 353 134 367 186 4,0 %

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 14 740                     14 925                         14 762             19 817                     163                 1,1 % 185 1,2 %
NLSH 29 509                     30 766                         30 494             40 474                     272                 0,9 % 1257 4,1 %
UNN 48 984                     51 090                         51 050             68 349                     40                   0,1 % 2106 4,1 %
Finnmark 11 673                     11 732                         11 921             15 893                     -189               -1,6 % 59 0,5 %
RHF 276                           256                              245                  337                           11                   4,5 % -20 -7,8 %
Sum 105 182                   108 769                      108 472          144 870                   297                 0,3 % 3 587             3,3 %
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Tabell 9 Aktivitet psykisk helse og TSB september 2016, plan og samme periode i fjor  
 

 
Tabell 10 Aktivitet psykisk helse og TSB pr. september 2016, plan og samme periode i fjor 
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Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +262,1 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på -11,3 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. 
kroner, etter justeringer i styresak 79-2016 Budsjett 2016 – justering av rammer nr. 22. 
   

 
Tabell 11 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. september 2016. Kilde: Regnskap pr. september 2016 
 
Helgelandssykehuset HF har i september 2016 et regnskapsresultat på +0,9 mill. kroner, 
noe som gir et negativt budsjettavvik på -0,8 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et 
positivt resultat på 12,9 mill. kroner, -2,1 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets 
prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet 
for 2016. 
 
Nordlandssykehuset HF har i september 2016 et regnskapsresultat på -14,3 mill. kroner, 
som gir et avvik fra budsjett på -14,7 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et 
negativt resultat på -35,4 mill. kroner, som er -39,1 mill. kroner under budsjett. 
Helseforetaket nedjusterer pr. september 2016 prognosen til et regnskapsmessig 
underskudd på -50-55 mill. kroner, som tilsvarer 55-60 mill. kroner under 
styringskravet for 2016. Endringen skyldes nedskriving av anleggsmidler, økte 
kostnader til pasientreiser samt at omstillingen i enkelte klinikker tar lengre tid enn 
forutsatt.  
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i september 2016 et regnskapsresultat på 
+10,2, noe som gir et positivt budsjettavvik på +6,9 mill. kroner.  Hittil i år har 
helseforetaket et resultat på 50,3 mill. kroner og et budsjettavvik på +20,2 mill. kroner. 
Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat 
på +50 mill. kroner over styringskravet for 2016. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i september 2016 et regnskapsresultat på 3,9 mill. kroner, 
noe som gir et positivt budsjettavvik på +0,8 mill. kroner.  Hittil i år har helseforetaket et 
positivt resultat på 29,8 mill. kroner, noe som er 2,0 mill. kroner over budsjett. 
Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer 
styringskravet for 2016. 
 

2 I vedtakspunkt 2 i styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 2 ble endringene i resultatkrav for Helse 
Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord korrekt angitt, men resultatkravet for foretaksgruppen ble feilaktig 
angitt til 374 mill. kroner.   
 
 
 
 
 

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

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

Helgelandssykehuset HF 0,9 1,7 -0,8 12,9 15,0 -2,1 13,9 20,0
Nordlandssykehuset HF -14,3 0,4 -14,7 -35,4 3,7 -39,1 -58,0 5,0
UNN HF 10,2 3,3 6,9 50,3 30,0 20,2 10,7 40,0
Finnmarkssykehuset HF 3,9 3,1 0,8 29,8 27,8 2,0 24,4 37,0
Sykehusapotek Nord HF -0,8 0,1 -0,9 2,8 3,2 -0,3 3,4 3,0
Helse Nord IKT -0,9 -0,2 -0,7 8,3 4,8 3,6 4,3 4,0
Helse Nord RHF 24,1 21,0 3,1 193,4 189,0 4,4 333,4 252,0
SUM Helse Nord 23,1 29,4 -6,3 262,1 273,4 -11,3 332,0 361,0
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Sykehusapotek Nord HF har pr. september 2016 et regnskapsresultat på +2,8 mill. 
kroner, som er -0,3 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et 
regnskapsresultat på +3,0 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. 
 
Helse Nord IKT har pr. september 2016 et regnskapsresultat på +8,3 mill. kroner som er 
+3,6 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på +4,0 mill. kroner i 
2016. Det forventes et resultat på anslagsvis 2 mill. kroner over styringskravet. 
 
Helse Nord RHF har i september 2016 et bokført regnskapsresultat på +24,1 mill. kroner 
som gir et positivt budsjettavvik på +3,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på +193,4 mill. kroner, noe som er 4,4 mill. kroner høyere enn 
budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak 79-2016 Budsjett 2016 – 
justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner.  
 
Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 mill. kroner.   
 
Adm. direktør vil legge frem en analyse av endringene i kostnader til medikamenter i 
styremøte 26. oktober. Disse kostnadene inngår i samlebetegneslen «varekostnader» i 
tabell 14 nedenfor. 
 
Funksjonsregnskapet 
Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 3,0 % innen 
somatisk virksomhet, med 10,9 % innen TSB og med 3,4 % innen prehospitale tjenester, 
mens psykisk helsevern er redusert med 5,7 %.  
 

 
 Tabell 12 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap september 2016 
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,7 mrd. kroner pr. september 
2016 (57 % av vedtatte rammer). Korrigert for investeringer er likviditetsbeholdningen 
noe over prognosen ved utgangen av september 2016.  

 
Tabell 73 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. september 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 1 010 302      980 831          8 243 303      8 492 294     8 400 230     (92 065)           3,0 % 11 429 696   
Psykisk helse 188 045          208 027          1 786 282      1 685 129     1 784 635     99 506            -5,7 % 2 450 837     
TSB (Rusbehandling) 36 935            35 789             294 336          326 479        309 089        (17 389)           10,9 % 420 499         
Prehospitale tjenester 190 536          194 089          1 632 208      1 688 449     1 660 144     (28 306)           3,4 % 2 257 167     
Personal, regionale felleskostnader 38 049            31 549             258 986          246 695        264 895        18 200            -4,7 % 372 707         
Sum driftskostnader 1 463 868     1 450 284      12 215 116   12 439 046  12 418 993  (20 053)           1,8 % 16 930 906  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

september
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2015 2016 2016  hittil 2016
Helse Nord RHF 90,0 216,7 306,7 77,4 25 %
P-85 større prosjek t 0,0 15,4 15,4 0,0 0 %
Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 634,0 54 %
UNN 115,1 490,0 605,1 546,8 90 %
NLSH 61,9 504,1 566,0 342,0 60 %
Helgeland 60,2 92,5 152,7 59,1 39 %
Apotek 10,1 3,5 13,6 13,9 102 %
HN IKT 101,6 148,9 250,5 74,2 30 %
SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1747,4 57 %
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 Figur 7 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. september 2016 
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Tabell 14 Resultat og budsjettavvik for september 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. september 2015. Kilde: Regnskap september 2016 

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

Endring i 
%

Basisramme 1 042 063 1 042 044 18 0 % 8 949 831 8 949 785 45 0 % -70 091 -1 %
Kvalitetsbasert finansiering 6 098 6 105 -6 0 % 54 884 54 828 55 0 % 1 411 3 %
ISF egne pasienter 262 419 264 192 -1 773 -1 % 2 171 960 2 166 737 5 223 0 % 97 773 5 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 6 717 8 503 -1 786 -21 % 116 552 115 510 1 043 1 % 10 218 10 %
Gjestepasienter 5 394 7 812 -2 418 -31 % 62 103 63 641 -1 538 -2 % -23 744 -28 %
Polikliniske inntekter 36 754 35 542 1 212 3 % 318 789 289 915 28 874 10 % 35 903 13 %
Utskrivningsklare pasienter 4 044 2 757 1 288 47 % 32 387 26 411 5 975 23 % 12 617 64 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 977 5 315 -339 -6 % 44 726 47 382 -2 657 -6 % 7 039 19 %
Andre øremerkede tilskudd 33 443 35 436 -1 993 -6 % 305 432 321 900 -16 468 -5 % 46 084 18 %
Andre driftsinntekter 80 884 66 095 14 789 22 % 611 860 628 605 -16 744 -3 % 29 573 5 %
Sum driftsinntek ter 1 482 794 1 473 800 8 993 1 % 12 668 524 12 664 716 3 808 0 % 146 783 1,2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 86 985 82 770 4 214 5 % 794 792 745 129 49 663 7 % -15 563 -2 %
Kjøp av private helsetjenester 68 224 68 729 -505 -1 % 617 824 624 424 -6 600 -1 % 52 664 9 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 155 197 146 141 9 056 6 % 1 275 793 1 232 974 42 820 3 % 114 690 10 %
Innleid arbeidskraft 16 977 9 576 7 401 77 % 120 075 59 187 60 887 103 % 20 430 21 %
Fast lønn 638 109 654 169 -16 061 -2 % 5 482 852 5 555 155 -72 303 -1 % 153 944 3 %
Overtid og ekstrahjelp 48 977 35 675 13 303 37 % 402 267 315 233 87 035 28 % 24 981 7 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 128 998 129 131 -133 0 % 1 160 522 1 160 708 -186 0 % -339 917 -23 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -38 067 -33 733 -4 334 13 % -363 100 -304 918 -58 182 19 % 4 141 -1 %
Annen lønn 53 283 56 282 -2 999 -5 % 429 684 441 545 -11 862 -3 % 11 480 3 %
Avskrivninger 69 300 67 870 1 429 2 % 595 540 598 158 -2 618 0 % 58 315 11 %
Nedskrivninger 9 937 0 9 937 0 % 9 937 70 9 867 14096 % 9 933 245925 %
Andre driftskostnader 225 949 233 673 -7 724 -3 % 1 912 862 1 991 329 -78 467 -4 % 128 333 7 %
Sum driftskostnader 1 463 869 1 450 284 13 585 1 % 12 439 047 12 418 993 20 054 0 % 223 431 1,8 %
Driftsresultat 18 925 23 516 -4 592 -20 % 229 477 245 723 -16 246 -7 % -76 648 -25 %
Finansinntekter 7 179 7 072 107 2 % 62 147 63 651 -1 504 -2 % -6 081 -9 %
Finanskostnader 3 264 4 533 -1 269 -28 % 29 797 35 209 -5 412 -15 % -11 927 -29 %
Finansresultat 3 915 2 539 1 376 54 % 32 350 28 442 3 908 14 % 5 846 22 %
Ordinært resultat 22 840 26 055 -3 215 -12 % 261 828 274 166 -12 338 -5 % -70 802 -21 %
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 -277 -16 -261 1618 % -318 352 -670 -190 % 299 -48 %
(Års)resultat 23 117 26 072 -2 955 -11 % 262 146 273 813 -11 668 -4 % -71 101 -21 %

September Akkumulert per September Akkumulert per 
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Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Antall månedsverk i foretaksgruppen for jan–sept 2016 er i gjennomsnitt 13 439, som er 
ca. 80 mer enn samme periode 2015.  

  
Figur 8 Månedsverk Helse Nord 2014 – 2016. Kilde: Helse Nord LIS. 
 
Sammenlignet med samme periode 2015 har Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF økt med ca. 40 månedsverk hver. HN IKT har økt med ca. 20 
månedsverk og Sykehusapotek Nord HF ca. 10. Nordlandssykehuset HF og UNN HF har 
hatt en nedgang på ca. 20 månedsverk hver. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 2,8 mill. kroner lavere enn budsjett for 
september. Hittil i år er lønnskostnadene 5,4 mill. kroner høyere enn budsjettert for 
perioden januar - september. 
 
Hittil i år er lønnskostnadene eksklusive pensjon 215 mill. kroner høyere enn på samme 
tid i 2015. Hvorav fast lønn har økt med 3 % og variabellønn har økt med 7 %. Offentlige 
tilskudd og refusjoner er redusert med 1 % fra samme periode 2015.  
 
Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 59 % av totale kostnader. 
 
Innleiekostnadene er 7,4 mill. kroner høyere enn budsjettert for september. Hittil i år er 
kostnadene knyttet til innleie 60,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet 
med 2015 er innleiekostnadene 20,4 mill. kroner høyere i 2016 for samme periode. 
 
Strategisk bemanningsplanlegging 
Foretakene har de to siste årene redusert antall helsefagarbeidere med 69 månedsverk. 
I samme periode har man økt antall sykepleiemånedsverk med 141 og antall 
legemånedsverk med 76 månedsverk. I virksomhetsrapportene 4-8 i 2016 er dette 
belyst.  
 
Styret har vedtatt Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering (styresak 
106-2016). Handlingsplanen legger føringer for foretakene og er et verktøy for ledere og 
rekrutteringsrådgivere. 
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I tabell 8 følger utdrag fra nasjonal bemanningsmodell for å illustrere hvordan modellen 
kan bli brukt i arbeidet med utviklingsplaner og strategisk langtidsarbeid. 
 
Data tar utgangspunkt i et fremskrevet 0-senario. Et 0-scenario er et framtidsscenario 
uten noen endringer i behandlingspraksis, og uten rekruttering av nye ansatte. Hensikt 
med å fremstille et 0-scenario er å vise hvordan kompetansegapet kan utvikle seg, og 
hvor mange ansatte det er behov for å rekruttere dersom ingenting blir endret i forhold 
til dagens situasjon. 
 
I tabell 8 fremstilles beholdning (antall ansatte) og behov for personell. Differansen 
mellom disse tallene fremstilles som gap og er et utrykk for hvor mange som må bli 
rekruttert i perioden.  
 
Behov blir beregnet i to faser. Først er aktivitetsbehovet fremskrevet basert på dagens 
aktivitet fordelt på aldersgrupper. SSB sin befolkningsframskriving med middels vekst 
innen ulike aldersgrupper benyttes, og fremskrevet aktivitetsbehov i 0-scenarioet legger 
til grunn samme forbruk av tjenester innen de ulike aldersgruppene. Fremskrevet 
aktivitetsbehov benyttes så til å beregne behov for bemanning basert på definerte 
forholdstall for tidsbruk for de enkelte yrkeskategoriene innen de enkelte ICD 10 
kategoriene. 
 
Beholdning (tilgjengelig bemanning) tar utgangspunkt i antall ansatte i 2015 og viser 
forventet avgang basert på turnover og særaldersgrenser. Det er verdt å merke seg at 
reell pensjonsalder er lavere enn særaldersgrense og at behovet derfor reelt sett er noe 
høyere. 
 
Se vedlegg for nærmere beskrivelse av de enkelte parameter som benyttes i 
beregningen.      
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Tabell 8 Beholdning-Behov-Gap, helsefaglige grunnutdanninger, foretaksgruppen Helse Nord 
 
Av «6a Helsefagarbeider/hjelpepleier» i tabellen ser vi at beholdningen blir tilnærmet 
halvert fram mot 2020, som en følge av høy alder og ekstern turnover. I tillegg er det i 
dag en utbredt praksis at helsefagarbeider/hjelpepleierstillinger blir omgjort til andre 
yrkesgrupper. Slike omgjøringer av stillinger vil bidra til en ytterligere reduksjon av 
antall helsefagarbeidere, på et tidligere tidspunkt enn dette 0-scenarioet viser.  
Bemanningsmodellen er tilgjengelig for bruk både nasjonalt, regionalt og innen kort tid 
også lokalt. Nasjonalt pågår det arbeid med scenarier for flere fag; øyefaget, patologi og 
psykiatri. Scenariene blir utforsket med bruk av modellen og gir nyttig kunnskap i 
arbeidet med utviklingsplaner og strategisk planlegging. 
Se vedlegg 2 for flere kommentarer. 
 
Sykefravær 
Det samlede sykefraværet for august er 7,2 % i foretaksgruppen. Dette er 0,7 % lavere 
enn august 2015 og 0,4 % poeng lavere enn samme måned 2014.  
 
Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned og at mellomtidsfraværet går noe opp 
de siste 2 årene. 
 

År/grunnutdanning 2015 2020 2025 2030 2035 2040
10a Ambulansepersonell
Beholdning alle yrkesgrupper (eks. leger, psyk., spes.syk) 1023 868 720 562 404 286
Behov 1023 1076 1137 1196 1248 1288
Gap 0 208 417 635 844 1003
2a Vernepleier
Beholdning alle yrkesgrupper (eks. leger, psyk., spes.syk) 91 60 37 21 11 5
Behov 91 91 91 92 93 94
Gap 0 32 54 71 82 88
2h Fysioterapeut
Beholdning alle yrkesgrupper (eks. leger, psyk., spes.syk) 180 99 56 31 16 9
Behov 180 188 196 205 213 219
Gap 0 89 141 174 197 210
2i Ergoterapeut
Beholdning alle yrkesgrupper (eks. leger, psyk., spes.syk) 95 60 35 19 11 5
Behov 95 99 103 108 111 114
Gap 0 39 68 88 101 109
2k Helsesekretær
Beholdning alle yrkesgrupper (eks. leger, psyk., spes.syk) 473 342 229 148 85 45
Behov 473 489 507 526 542 556
Gap 0 148 278 377 457 510
5b Sykepleier
Beholdning alle yrkesgrupper (eks. leger, psyk., spes.syk) 2547 1651 1072 670 401 232
Behov 2547 2651 2766 2882 2984 3066
Gap 0 1000 1694 2212 2583 2834
5c Jordmor
Beholdning alle yrkesgrupper (eks. leger, psyk., spes.syk) 278 188 131 87 56 32
Behov 278 290 298 302 305 308
Gap 0 103 167 216 249 276
6a Helsefagarbeider/hjelpepleier
Beholdning alle yrkesgrupper (eks. leger, psyk., spes.syk) 961 514 304 192 119 70
Behov 961 1001 1046 1090 1129 1160
Gap 0 488 743 898 1009 1090
7  Bi i i
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Figur 9 Sykefravær Helse Nord januar 2014 – august 2016: Kilde: Helse Nord LIS 
 
Sykefraværet i august seg fra 5,7 % ved Helgelandssykehuset HF til 8,2 % ved 
Nordlandssykehuset HF. 
  

 
 
Figur 10 Sykefravær per HF for august 2016. Kilde: Helse Nord 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* 69 44 49 44 
Endring fra 2015* -11 -15 -6 +5 
Korrigerte kostnader** + 5,2 % - 1,6 % +3,2 % + 15,1 % 
Årsverk – endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 4,0 % +13,1 % +2,0 % +32,7 % 

Tabell 9 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring andre tertial 2015, til andre tertial 2016  
 
Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern og TSB er kortere enn for somatiske 
fag. Reduksjonen er størst i psykisk helsevern for voksne, mens den har økt noe innen 
TSB fra samme måned i fjor. Innen TSB har kostnadene økt mer enn somatiske fag, mens 
det er en reduksjon innen PHV. Deler av reduksjon av kostnader og årsverk skyldes 
omorganisering ved UNN slik at noen årsverk/kostnader nå registreres som TSB.  
Aktivitetsveksten innen PHBU er lavere enn somatiske tjenester, men forskjellen er 
mindre enn tidligere i år. Helse Nord har et mindre utbygget TSB-tilbud enn i landet for 
øvrig (ca. 13.500 konsultasjoner hittil i år), men den polikliniske aktiviteten er 
tiltakende.   
 
TSB har høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag, mens psykisk helsevern har 
redusert antall årsverk sammenlignet med 2015 både for voksne, barn og unge. 
For oversikt over hvert enkelt foretak vises det til vedlegg 3. 
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Vedlegg 1 

 
Tabell 10 Opphold somatikk pr. september 2016 Helse Nord.  
  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 460 574 478 924 4,0 %
Totalt antall opphold somatikk 107 440 111 738 4,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 32 877 36 156 10,0 %
dagopphold innlagte 13 201 13 669 3,5 %
heldøgnsopphold innlagte 61 362 61 913 0,9 %

Polikliniske konsultasjoner 353 134 367 186 4,0 %

UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 204 933 211 175 3,0 %
Totalt antall opphold somatikk 51 201 54 103 5,7 %
herav
dagopphold poliklinikk 19 628 21 457 9,3 %
dagopphold innlagte 4 610 4 948 7,3 %
heldøgnsopphold innlagte 26 963 27 698 2,7 %

Polikliniske konsultasjoner 153 732 157 072 2,2 %

Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 125 375 136 284 8,7 %
Totalt antall opphold somatikk 30 876 31 913 3,4 %
herav
dagopphold poliklinikk 7 563 9 376 24,0 %
dagopphold innlagte 5 591 5 123 -8,4 %
heldøgnsopphold innlagte 17 722 17 414 -1,7 %

Polikliniske konsultasjoner 94 499 104 371 10,4 %

Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 73 088 74 706 2,2 %
Totalt antall opphold somatikk 13 445 14 250 6,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 3 332 3 210 -3,7 %
dagopphold innlagte 1 560 2 394 53,5 %
heldøgnsopphold innlagte 8 553 8 646 1,1 %

Polikliniske konsultasjoner 59 643 60 456 1,4 %

Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 57 178 56 759 -0,7 %
Totalt antall opphold somatikk 11 918 11 472 -3,7 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 354 2 113 -10,2 %
dagopphold innlagte 1 440 1 204 -16,4 %
heldøgnsopphold innlagte 8 124 8 155 0,4 %

Polikliniske konsultasjoner 45 260 45 287 0,1 %
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Vedlegg 2 
 
Personal 
 
Beholdning (tilgjengelig bemanning) 
• Ekstern turnover: Prosentandel medarbeidere som slutter i virksomheten per år. 

Ekstern turnover varier per stillingsgrupper og er definert basert på historisk 
gjennomsnitt fra 2014 til og med august 2016. 

• Pensjonsalder: Alderen der den gjennomsnittlige ansatte innenfor en stillingsgruppe 
går av med pensjon, og dermed utgår av modell. Pensjonsalder som er brukt i modell 
er særaldersgrense for den enkelte stillingsgruppe. 

 
Behov for bemanning 
• Aktivitet: Aktivitet rapporter til Norsk Pasientregister i 2015, samt estimerte 

aktivitetsvekster basert på SSBs befolkningsvekster i et MMMM-scenario for 2020, 
2025, 2030, 2035 og 2040. 

• Aktivitetsdriver: LIS-leger og overleger med klinisk pasient kontakt (f.eks. 
øyesykdommer), samt psykologer, psykologspesialister og sjefspsykologer. 
Aktivitetsdrivere er knyttet til ulike diagnosegrupper / helsetilstander og har et 
vektet forhold til ulike omsorgsnivå (døgnopphold, dagopphold og plk) som er basert 
på faglige vurderinger. 

• Bemanningsfaktor: Relasjonen mellom aktivitetsdrivere og annet helsepersonell 
uttrykt som et forholdstall. Forholdstallene brukes for å estimere fremtidig behov for 
stillingsgrupper som ikke er aktivitetsdrivere. 

• Verdiskaping og innsatsfaktor: Prosentvise endringen i verdiskapende tid innenfor 
et fagområde eller stillingsgruppe i en gitt periode fra 2015. Verdiskapende tid er tid 
som gir verdi for pasienter. En økt verdiskaping er mer verdifull tid for pasienter 
med samme ressursbruk. I analysen er det ikke lagt inn noen endringer i 
verdiskapende tid eller innsatsfaktor. 

  

22 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter, ettersendelse 
offentlig utgave

Side 66



Vedlegg 3 
 

Den gylne regel 

 
Tabell 11 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel på HF-nivå. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister 
og HN LIS 
 

Finnmarkssykehuset Somatikk PHV BUP Rus
Korrigerte kostnader 6,6 % -2,1 % 10,7 % 5,5 %
Polikliniske konsultasjoner 0,1 % 1,4 % -16,0 % 326,3 %
Ventetid - antall dager 70                        52                            50                            39                         
Ventetid - endring fra i fjor -10                       6                              4                              -4                         
Årsverk 0,7 % -1,5 % 0,0 % 4,3 %

UNN Somatikk PHV BUP Rus
Korrigerte kostnader 5,2 % -3,2 % 8,9 % 15,1 %
Polikliniske konsultasjoner 2,2 % 2,2 % 3,3 % -10,6 %
Ventetid - antall dager 69                        38                            54                            36                         
Ventetid - endring fra i fjor -13                       -26                          -9                            6                           
Årsverk -0,2 % -5,5 % -0,6 % 15,7 %

NLSH Somatikk PHV BUP Rus
Korrigerte kostnader 6,0 % -4,4 % -3,5 % 30,1 %
Polikliniske konsultasjoner 10,4 % 32,7 % 13,6 % 157,9 %
Ventetid - antall dager 75                        45                            48                            28                         
Ventetid - endring fra i fjor -12                       -9                            -16                          -28                       
Årsverk 0,1 % -6,2 % -8,2 % 0,0 %

Helgelandssykehuset Somatikk PHV BUP Rus
Korrigerte kostnader 5,9 % 0,8 % -2,2 % 0,1 %
Polikliniske konsultasjoner 1,4 % 28,8 % -0,8 % 1540 %
Ventetid - antall dager 61                        35                            40                            24                         
Ventetid - endring fra i fjor -2                         -20                          5                              -89                       
Årsverk -2,1 % -0,7 % 0,0 % 9,5 %
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  

I. Jakobsen, 75 51 29 00   Bodø, 19.10.2016 
 

Styresak 117-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2016 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 107 -2016 
Virksomhetsrapport nr. 8 -2016 som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for første 
tertial i styremøte 22. september 2016. Økonomi- og aktivitetsdata har derfor begrenset 
plass i tertialrapporten. 
 
Denne rapporten vektlegger i all hovedsak kvalitets- og pasientsikkerhetsdata.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialrapporten bidrar til å 
skape kvalitet og trygghet ved å gi en status for utviklingen. 
 
Bakgrunn/fakta 
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 
2-2016. Bemanning er tatt ut fra denne rapporteringen, da dette rapporteres i 
virksomhetsrapportene.  
 
På bakgrunn av den nylig avsluttede streiken blant medarbeidere organisert i 
Akademikerne er enkelte av grafene/tabellene på ventetid/fristbrudd samt 
rapportering på smittevern utelatt. 
 
Risikostyring og internkontroll  
Helseforetakene i Helse Nord styrebehandler ledelsens gjennomgang i henhold til 
kravene i lovgivningen.  
 
Helse Nord RHF har identifisert to målområder for risikostyringen i 2016.   
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
2. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
 
Begge er i tråd med overordnede mål i Helse Nords langsiktige plan. Årlig rullering for 
2017–2020 ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte 15. juni 2016.  
 
Ventetider og fristbrudd 
Helse Nord ligger per 2. tertial innenfor styringskravet på gjennomsnittlig ventetid på 
under 65 dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial i 2016 for hele 
regionen er redusert fra 69,9 dager for 1. tertial til 64, 9 dager ved 2. tertial.   
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak  i første og andre tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS) 
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Helseforetakene jobber med kvaliteten 
på registreringer for å få bort ikke reelle fristbrudd, og øke kompetansen på merkantilt 
personell som registrerer.  
 
Økt vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå   
Krav i Oppdragsdokumentet for 2016 om prioritering av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) betyr at disse områdene relativt sett skal 
vokse mer enn somatikk. Det er også presisert at TSB og psykisk helsevern, hver for seg, 
skal vokse mer enn somatikk. 
 
Høyere vekst skal være målt gjennom endring i: 
1. Kostnader (avskrivninger, legemidler og pensjon holdes utenfor) 
2. Årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") 
3. Ventetid 
4. Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) 
 
1. Oppsummering 

Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 69 44 49 44 
Endring fra 2015* -11 -15 -6 +5 
Korrigerte 
kostnader** 

+ 5,2 % - 1,6 % +3,2 % + 15,1 % 

Årsverk – endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 4,0 % +13,1 % +2,0 % +32,7 % 

Tabell 2 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring første tertial 2015, til første tertial 2016  
 
For Helse Nord viser tabellen at det er en positiv utvikling i ventetider og poliklinisk 
aktivitet innen psykisk helsevern og TSB. Kostnader og antall årsverk har en negativ 
utvikling siste år. Dette viser at døgntilbudene reduseres samtidig som de polikliniske 
tilbudene øker. Siden det er betydelig høyere kostnader og bemanningsfaktor forbundet 
med døgnbehandling, går de samlede kostnadene ned. De store endringene innen TSB 

RHF/HF
Gj. ventetid 
avvikledet 

2016 T1

Gj. ventetid 
avvikledet  

2016 T2
Endring

Finnmarkssykehuset HF 62,8 65,1 2,3
Helgelandssykehuset HF 56,5 52,9 -3,6
Nordlandssykehuset HF 80,6 76,7 -3,9
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 70,2 61,0 -9,2
Helse Nord RHF 69,9 64,9 -5,0
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skyldes blant annet stor etterspørsel etter tilbudet, bedre registrering av aktivitet og 
endringer i organisering ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer  
Helse Nord ligger samlet godt over 70 %. Nordlandssykehuset HF hadde ikke nådd 
styringskravet i første tertial 2016, men ligger nå på 71 %. 
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 
type pakkeforløp er 70 %  
Andelen pakkeforløp i Helse Nord som er gjennomført innen standard forløpstid, 
uavhengig av type pakkeforløp, var i første tertial 2016 på 65,9 %. Tall for andre tertial 
foreligger ikke på helsenorge.no.  
 
Ved utgangen av august 2016 er andelen 67 % ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. Nordlandssykehuset HF har bedret andelen fra første tertial 2016, fra 62 til 69 %. 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer at 75,4 % er innenfor standard forløpstid, mens 
Helgelandssykehuset HF oppnår 55 % i andre tertial 2016. 
 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- bryst, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft) er minimum 70 % 
Helseforetakene rapporterer ved utgangen av andre tertial 2016 at over 70 % av 
pasientene med lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft er registrert i 
pakkeforløp. 
 
Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis brystkreft, 
tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid er minimum 70 % 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er kravet oppfylt for lungekreft med 73 %, 
mens brystkreft ligger på 67 %, tykk- og endetarmskreft på 60 % og prostatakreft på 47 
% (som forøvrig er en økning på 12 % fra første tertial 2016). De lave tallene kan 
skyldes sesongvariasjon med lavdrift i 2. tertial 2016.  
 
Ved Nordlandssykehuset HF var andel pakkeforløp gjennomført innen standard 
forløpstid for lungekreft 87 %, for brystkreft 87 %, for prostatakreft 64 % (som er en 
økning på 14 % fra første tertial 2016) og for tykk- og endetarmskreft 64 % (som er en 
reduksjon på 19 % fra første tertial 2016). 
 
For årets første åtte måneder har Finnmarkssykehuset HF rapportert følgende: 
• lungekreft 73 % 
• prostatakreft 80 % 
• tykk- og endetarmskreft 93 % 
 
Ved mistanke om brystkreft sendes pasientene videre til brystdiagnostisk senter ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø for videre utredning og endelig behandling.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF er 50 % av disse pakkeforløpene gjennomført innenfor 
anbefalt maksimal forløpstid. 
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Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni 2016, med seks 
måneders planleggingshorisont, både i GAT og DIPS. 
Lengre planleggingshorisont, herunder seks måneder eller mer, gir forutsigbarhet og 
trygghet både for pasientene og medarbeiderne. Aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging (ABP) tar utgangspunkt i aktiviteten ved planlegging av 
bemanningen.  
 
ABP som metodikk for planlegging har sitt formål å utnytte ressursene på en god måte, 
herunder at antall ansatte på jobb vil variere i henhold til variasjon i aktiviteten. 
Integrasjonen mellom GAT og DIPS er ikke på plass, men selv om det tekniske i forhold 
til dette ikke er ferdig, kan man fremdeles planlegge bemanningen i henhold til aktivitet. 
 
Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  

  FIN UNN NLSH HSYK HN IKT  HN RHF SANO 
2013 8,6 % 8,9 % 8,2 % 7,0 % 3,9 % 2,5 % 7,1 % 

Måltall 2014, egne 
strategier 7,0 % 8,4 % 7,5 % 6,0 % 5,0 %     

2014 8,7 % 8,8 % 8,0 % 7,2 % 5,3 % 3,5 % 6,6 % 
2015 9,4 % 8,9 % 8,5 % 7,6 % 5,0 % 4,0 % 6,6 % 

Måltall 2016, OD 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 
Hittil i 2016 8,3 % 8,8 % 8,9 % 6,8 % 5,8 % 4,8 % 7,8 % 

 
Helseforetakene jobber med mange ulike tiltak for å nevne noen sentrale områder:  
• tilrettelegging for gravide 
• forebygging av vold og trusler 
• prosjektet «ibedrift»  
• oppfølging av resultater fra Medarbeiderundersøkelsen  
 
Helgelandssykehuset HF har etablert et eget nærværsprosjekt som hittil ser ut til å gi 
meget gode resultater. Hittil i år er sykefraværet under 7 %. I foretaksgruppen er 
sykefraværet over 8 % og fortsatt et utfordringsområde. Finnmarkssykehuset HF 
rapporterer at også mulighetssamtaler har virket positivt inn på nærværet på utvalgte 
enheter. Finnmarkssykehuset HF er også i ferd med å etablere et nærværsprosjektet, 
lignende det i Helgelandssykehuset HF. 
 
Andre områder som behandles i tertialrapporten 
I tillegg til de nevnte områdene behandles følgende områder i vedlegget til styresaken: 
innkjøp, investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning, korridorpasienter,  
pasientreiser, pasientforløp for sykelig overvekt, pasientopplevd kvalitet, 
tolkeprosjektet, overta ansvar for legemiddelassistert rehabilitering, medikamentfrie 
tilbud i psykisk helsevern, regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser for 
barn og unge, opplæring i pasientadministrative systemer, sykehusinfeksjoner, andel 
deltid, aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, videreutdanning, ferieavvikling og 
sykefravær. 
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Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2016 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. oktober 2016. Protokoll fra 
drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 2-
2016 i møte, den 9. november 2016. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for 
styret i etterkant. 
 
Konklusjon 
Helse Nord har samlet sett jobbet godt med styringskravet for ventetider og fristbrudd, 
og tallene viser en positiv trend siden 1. tertial 2016.  
 
Regional innsatsteam har hatt tre prosjekter i oppstartsåret, og helseforetakene viser 
interesse for å bruke teamet. Det regionale innstasteamet har bidratt til godt 
forbedringsarbeid og varlig endring på rutiner vedrørende ventetid og fristbrudd.  
 
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid. 
Det ser vi spesielt i søknadsrundene på tertialets forbedringspris, der de gode 
resultatene av slike prosjekter kommer fram. Dette er en viktig motor for å motivere 
videre til å opprettholde og videreføre det gode arbeidet som pågår i helseforetakene.  
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid 

med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene.  
 
 
Bodø, den 19. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Tertialrapport nr. 2-2016 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Tertialrapporten er en 
viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen 
mellom våre plandokumenter. 
 

 
Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord 
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1 Om rapporten 
Tertialrapportene for 2016 er en del av tertial- og årlig melding for 2016. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2016 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2016. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametre 
som skal rapporteres til eier pr. 2. tertial 2016.  
 
Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene 
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.  
 
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne 
rapporten.  
 
1.1 Sammenstilling av indikatorer  
 

 
Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2016. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 

Kode Tall for 1. tertial 2016 M
å

l Helgelandsyke
huset HF

Helse Finnmark 
HF

Nordlandsyke
huset HF

Universitetssyk
ehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst 

RHF
Helse Vest RHF Hele landet

Somatisk helse  

N-016a
Pasienter med blodpropp i hjernen som får 
trombolysebehandling

20 % 38,9 18,8 25,5 9,4 17,3 18,8 14,4 17,2 0,0

N-002a Epikrisetid ved utskriving 100 % 77,6 82,8 76,4 75,4 82,8 77,0 81,0 82,5 0,0

N-001a Korridorpasienter 0 % 1,3 0,9 1,4 2,4 1,2 1,8 1,4 1,6 0,0

N-006a Utsettelse av planlagte operasjoner 0 % 5,6 11,6 8,2 4,1 6,8 6,2 5,2 5,3 0,0

N-004a Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 100 % 100,0 92,3 97,6 89,1 90,3 93,8 92,8 95,5 0,0

N-008a Individuell plan for barnehabilitering 100 % 22,6 12,2 18,4 20,3 18,8 18,6 25,7 50,1 0,0

N-009a Keisersnitt 15 12,2 18,4 15,5 19,4 17,9 17,1 16,9 12,2 0,0

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

100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 85,8 87,4 87,3 0,0

N-070a
Fristbrudd for pasienter på venteliste - somatisk 
helsetjeneste

0 % 0,6 0,6 0,9 0,3 0,1 0,6 0,4 0,4 0,0

N-071a Ventetid - somatisk helsetjeneste 65 57,1 65,0 82,8 69,3 59,9 70,7 62,1 64,1 0,0

N-072a
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

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

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

0 % 1,6 1,5 3,9 0,8 1,0 1,9 1,1 1,1 0,0

N-018a Amputasjoner blant diabetespasienter 0 % 2,8 2,2 2,3 2,6 0,0

N-043a 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd 100 % 91,1 91,6 91,3 92,3 92,4 91,5 91,4 92,9 0,0

N-044a 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt 100 % 89,6 92,4 90,8 93,0 91,7 91,6 92,4 91,6 0,0

N-045a 30 dagers overlevelse etter hjerneslag 100 % 86,9 87,4 87,2 87,1 87,9 87,0 86,5 87,6 0,0

N-046a
30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse, 
uansett årsak

100 % 95,0 94,0 95,2 94,8 95,1 94,8 95,1 95,6 95,2

N-047a Re-innleggelse av eldre 0 % 14,8 12,2 13,4 11,9 16,4 12,9 15,5 16,2 0,0

N-078a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med lungebetennelse på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 19,9 20,1 20,3 18,3 19,4 19,3 20,7 20,9 0,0

N-079a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med astma/KOLS på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 27,5 21,4 27,1 26,2 30,0 25,3 27,2 27,9 0,0
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Figur 3 forts. Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2016. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kode Tall for 1. tertial 2016 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse Finnmark 

HF
Nordlandsyke

huset HF

Universitetssyk
ehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst 

RHF
Helse Vest RHF Hele landet

N-080a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med brudd på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 11,4 10,6 10,4 8,2 10,1 9,8 10,0 10,1 0,0

N-081a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med hjertesvikt på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 22,4 21,7 23,6 18,2 25,0 20,4 24,0 25,3 0,0

N-082a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med hjerneslag på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 9,4 10,5 11,6 9,5 12,0 10,0 10,7 12,2 0,0

N-078a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med lungebetennelse på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 19,9 20,1 20,3 18,3 19,4 19,3 20,7 20,9 0,0

N-079a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med astma/KOLS på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 27,5 21,4 27,1 26,2 30,0 25,3 27,2 27,9 0,0

N-080a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med brudd på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 11,4 10,6 10,4 8,2 10,1 9,8 10,0 10,1 0,0

N-081a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med hjertesvikt på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 22,4 21,7 23,6 18,2 25,0 20,4 24,0 25,3 0,0

N-082a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med hjerneslag på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 9,4 10,5 11,6 9,5 12,0 10,0 10,7 12,2 0,0

N-086a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
koloninngrep

100 % 90,5 100,0 91,7 100,0 96,1 95,6 96,2 96,3 0,0

N-087a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
fjerning av galleblære (kolecystektomi)

100 % 100,0 100,0 100,0 93,3 0,0 98,2 92,0 88,4 0,0

N-088a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
innsetting av totalprotese (hofte) 

100 % 95,8 100,0 96,1 100,0 97,4 97,7 98,5 96,6 0,0

N-089a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
innsetting av hemiprotese (hofte) 

100 % 85,7 100,0 84,6 100,0 92,6 96,1 90,5 87,6 0,0

N-090a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
utført keisersnitt 

100 % 96,3 100,0 96,2 95,3 88,9 96,3 90,1 87,9 0,0

N-091a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
aortakoronar bypass

100 % 90,9 98,1 86,9 97,9 0,0

N-097a
Postoperative infeksjoner etter fjerning av 
galleblære (kolecystektomi)

0 % 2,6 3,9 13,9 6,7 3,7 6,4 4,3 2,8 0,0

N-098a Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt 0 % 11,1 9,1 1,9 5,7 2,9 5,9 4,2 3,9 0,0

N-099a
Postoperative infeksjoner etter innsetting av 
totalprotese (hofte)

0 % 0,0 0,0 2,0 0,0 2,8 0,6 2,1 1,1 0,0

N-100a
Postoperative infeksjoner etter gjennomført 
aortakoronar bypass kirurgi

0 % 5,1 3,8 4,4 6,3 0,0

N-101a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter 
innsetting av hemiprotese (hofte)

0 % 1,7 0,0 2,0 1,9 0,0

N-102a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning 
av galleblære (kolecystektomi)

0 % 0,0 3,9 0,0 2,2 2,2 1,8 1,4 1,1 0,0

N-103a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter 
innsetting av totalprotese (hofte)

0 % 1,4 0,0 1,3 0,5 0,0

N-104a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført 
keisersnitt

0 % 0,0 6,1 0,0 2,8 1,2 2,3 1,2 1,0 0,0

N-105a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter 
gjennomført aortakoronar bypass kirurgi

0 % 0,0 1,9 0,9 2,1 0,0
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Figur 4 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 1. tertial 2016 Helse Nord og resten av 
landet. Kilde NPR.  
 
 
  

Kode Tall for 1. tertial 2016 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse Finnmark 

HF
Nordlandsyke

huset HF

Universitetssyk
ehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst 

RHF
Helse Vest RHF Hele landet

Psykisk helse og rus  

N-026a Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (BUP) 100 % 69,0 83,0 85,4 92,7 0,0

N-027a Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (VOP) 100 % 71,5 81,0 88,5 93,1 0,0

N-028a Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (TSB) 100 % 74,9 79,2 91,0 90,4 0,0

N-054a Brudd på vurderingsgaranti PHV 0 % 1,2 2,5 6,7 15,3 2,6 8,0 1,5 2,7 0,0

N-060a Brudd på vurderingsgaranti TSB 0 % 12,3 9,6 5,3 5,4 4,1 7,1 3,8 1,7 0,0

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

100 % 100,0 93,0 94,5 95,5 99,6 95,3 96,1 99,0 0,0

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

100 % 99,2 96,6 100,0 99,3 99,6 99,0 99,7 99,9 0,0

N-051a Ventetid PHBU 65 35,4 47,3 47,2 50,6 59,0 46,7 50,6 48,5 0,0

N-059a Ventetid PHV 65 43,9 53,2 46,5 47,8 52,6 48,9 46,1 41,4 0,0

N-064a Ventetid TSB 65 49,7 46,5 28,9 34,5 35,9 41,9 38,6 30,5 0,0

N-052a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU 0 % 0,0 16,0 0,0 0,0 0,6 3,7 0,1 0,0 0,0

N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHV 0 % 0,0 4,5 1,1 0,0 0,2 1,8 0,1 0,4 0,0

N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB 0 % 5,3 4,8 1,4 3,6 0,0

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

0 % 0,8 13,3 3,5 0,0 1,1 3,7 0,8 0,1 0,0

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

0 % 0,3 13,9 2,0 0,1 0,9 3,1 0,4 0,6 0,0

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

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

N-055a Epikrisetid ved utskrivning PHV 100 % 72,7 80,3 76,7 79,1 86,7 74,7 73,4 69,0 0,0

N-061a Epikrisetid ved utskrivning TSB 100 % 92,3 91,7 72,4 85,1 92,2 65,1 66,8 67,0 0,0

N-065a Registrering av hovedtilstand TSB 100 % 61,1 68,6 65,0 82,6 84,7 80,4 93,2 94,6 0,0

N-048a Registrering av hovedtilstand PHBU 100 % 98,2 65,4 143,7 82,0 76,3 79,6 93,5 93,6 0,0

N-074a Regsitrering av hovedtilstand PHV 100 % 91,2 94,2 83,5 89,0 99,4 88,4 97,0 95,7 0,0

N-076a Registrering av lovgrunnlag PHV 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N-083a
Individuell plan for pasienter med diagnose 
schizofreni -  Voksne med schizofreni som har 
fått individuell plan 

100 % 0,0 40,0 0,0 12,5 18,9 12,9 39,7 33,6 0,0

N-092a
Kompletthet i henvisningsformalitet ved 
henvisning til psykisk helsevern for voksne

100 % 73,8 97,8 80,6 85,6 48,6 81,7 87,9 86,4 0,0

N-107a
Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i 
PHV

0 % 0,8 0,5 17,1 17,8 0,0 13,7 17,8 18,3 0,0
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Risikostyring og internkontroll  
Gjennomførte risikovurderinger i henhold til retningslinjer for risikostyring i Helse 
Nord (RL1602). 
Kravet er at helseforetakene skal gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.   

 
Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Aktiviteter 
som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.  
 
Ledelsens gjennomgang har som formål å synliggjøre virkningen av internkontrollen 
(kvalitetssystemet)[1] i det enkelte helseforetak og undersøke og bedømme om systemet 
for internkontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt. Dersom det i 
gjennomgangen avdekkes mangler, skal ledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen 
av internkontrollen.  
 
Helseforetakene i Helse Nord styrebehandler ledelsens gjennomgang i henhold til 
kravene i lovgivningen.  
 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges 
opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets 
målsettinger vil bli oppfylt.  
 
Helse Nord RHF har identifisert to målområder for risikostyringen i 2016.  Alle er i tråd 
med overordnede mål i Helse Nords langsiktige plan. Årlig rullering for 2017–2020 
styrebehandles juni 2016.   
 
Helse Nords mål 1 
Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
 
Delmål:  
 
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
1. Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager 
2. Ingen fristbrudd 
3. Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer 
4. Variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom HF er redusert 
5. Variasjon i gjennomsnittlig liggetider innenfor fagområder er redusert 
6. Variasjon i andel dagbehandling innenfor fagområder er redusert 
7. Alle tiltakspakkene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal være 

implementert i alle relevante enheter innen utgangen av 2016 
8. Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av type 

pakkeforløp, er over 70 %    

[1] Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte 
krav (mål) til kvalitet.  

7 

                                                        
 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter, ettersendelse 
offentlig utgave

Side 79



 
Delmål 4 til 6 ser nærmere på variasjon. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en 
spesifisering av hvilke indikatorer og fagområder som er. Disse skal risikovurderes av 
Helse Nord RHF i 2016. 
 
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
1. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 

for somatikk på regionnivå 
2. Antall tvangsinnleggelser for voksne er redusert 
3. Andel årsverk i distriktpsykiatriske sentre er økt i forhold til sykehus i psykiske 

helsevern for voksne 
 
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
1. Ingen sykehuspåførte infeksjoner innen utgangen av 2016   
2. Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7%  
3. Det skal ikke være korridorpasienter 
 
Helse Nords mål 2 
Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
 
Delmål:  
 
Et sykefravær under 7,5 % for 2016 

 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.  
 
Alle helseforetakene har risikovurdert de to identifiserte hovedmålene definert for 2016 
og gjennomfører ledelsens gjennomgang  
 
Finnmarkssykehuset har etablerte rutiner knyttet til internkontroll og gjennomfører 
risikovurderinger i henhold til retningslinjene. Ledelsens gjennomgang ble behandlet i 
styret i mars 2016. Foretaket har per 2.tertial vurdert risikoen til gjennomføringen av 
oppdraget til å være middels til lav og anser sine tiltak som tilfredsstillende.   
  
UNN har gjennomført risikovurderinger etter retningslinjer for risikostyring fra Helse 
Nord per 1.tertial, men ikke per 2. tertial. Det vil gjennomføres risikovurderinger i 
3.tertial 2016. Vurderingene fra første tertial følges opp i direktørens ukentlige 
ledermøter. Det er fra august etablert tavlemøter i sykehusledelsen der krav, tiltak og 
mål diskuteres og korrigeres fortløpende.  
  
Sykehusapotek Nord gjennomførte ledelsens gjennomgang i september 2016 og 
risikovurderinger av Helse Nords overordnede mål i april 2016. 
 
Nordlandssykehuset gjennomfører møter med klinikksjefer, senterledere og ledere for 
de største stabene. Disse møtene har til hensikt å etablere risikoreduserende tiltak slik 
at organisasjonen oppnår økt måloppnåelse- kvalitet i tjenesten og pasientsikkerhet.   
Foretaket gjennomfører risikovurderinger knyttet til tre kategorier i målsettingene i 
internkontroll: drit-, rapportering- og etterlevelsesmålsettinger.  
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Helgelandssykehuset gjennomførte ledelsens gjennomgang i mai 2016 og 
risikovurderinger av Helse Nords overordnede mål er under gjennomføring per 2.tertial.  
 
2.2 Innkjøp  
 
Samordning  
Det er stilt krav til foretakene å legge til rette for økt grad av samordning på tvers av 
foretakene. Foretakene skulle innen 28.2.16 levere oversikt over avtaleportefølje samt 
planlagte anskaffelser som skal gjennomføres eller starte opp i 2016. I tillegg skal 
foretakene innen 31.3.2016 ta stilling til hvilke anskaffelser som egner seg å gjøre i 
fellesskap. 
 
Samtlige av foretakene har levert oversikt over gjeldende avtaler, samt plan for 
anskaffelsesprosesser i 2016. Det er samtidig et krav til foretakene at de i løpet av 2016 
skal implementere leveransene fra NSSIL. Dette er enda ikke gjort og medfører at 
strukturen planene er levert i, varierer veldig fra foretak til foretak. Dette skaper 
utfordringer for det enkelte foretak å se sine behov opp mot behovet i resten av 
regionen. 
 
Nordlandssykehuset viser til deres planlagte anskaffelser er stort sett knyttet opp mot 
anskaffelser som en del av utbyggingsprosjekter, mens den andre gruppen er 
hasteanskaffelser på bakgrunn i brekkasje. UNN viser til at de har få anskaffelser som 
egner seg for regional samordning, mens Finnmarkssykehuset viser til manglende 
kapasitet til å påta seg en regional prosjektlederfunksjon, men at gjerne er med på 
regionale avtaler. 
 
Likevel foreligger det forslag til konkrete områder hvor det kan gjøres felles 
anskaffelser. Nordlandssykehuset trekker fram anskaffelse av programvare som ivaretar 
kvalitetsregistrering av Hepatitt og HIV pasienter, mens UNN tar sikte på å invitere de 
øvrige foretakene i regionen til felles tilbudskonkurranse på intraokulære linser. 
 
2.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvalting  
 
Innen første tertial etablere plan for innfasing til nasjonalt system for forvaltning, 
drift og vedlikehold (FDV) medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM). 
Ved UNN er nasjonalt system for MTU/BHM (Medusa) implementert og tatt i bruk. 
Finnmarkssykehuset vil ta løsningen i bruk 2.halvår 2017. Nordlandssykehuset vil i 
løpet av høst/vinter 2017 ta løsningen i bruk, og ved Helgelandssykehuset er BHM tatt i 
bruk, mens MTU er under arbeid.  
 
Samordning fra brukerne av Medusa med felles møter både i forhold til bruk av Medusa 
og samarbeid på andre områder innenfor MTU og BHM er iverksatt. Første møte avholdt 
i midten av oktober, neste møte vil bli i november. 
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3 Pasientens helsetjeneste  
  
Ventetider og fristbrudd  
 

 
Figur 5  Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2014 
til august 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
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 Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2013 – august 2016 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
  

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak  i første og andre tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS) 
 
Helse Nord ligger per 2. tertial innenfor styringskravet på gjennomsnittlig ventetid på 
under 65 dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial i 2016 for hele 
regionen er redusert fra 69,9 dager for 1. tertial til 64, 9 dager ved 2. tertial.  
Helgelandssykehuset HF skiller seg ut og er innenfor styringskrav med gjennomsnittlig 
ventetid på mellom 52 og 64 dager. Alle helseforetakene har bortsett fra 
Finnmarkssykehuset har redusert gjennomsnittlig ventetid siden 1. tertial 2016. 
 
Ved UNN var gjennomsnittlig ventetid ved utgangen av 2.tertial 66 dager for pasienter 
avviklet i august. Ventetiden har vært stabilt nedadgående og har i perioden mai – juli 
vært under resultatkravet. Økningen i august skyldes sesongvariasjon etter lavdrift i 
sommer og det ventes at dette justerer seg inn i løpet av høsten. Det er fortsatt fokus på 
å få avviklet pasienter som har ventet lenge. 
 

RHF/HF
Gj. ventetid 
avvikledet 

2016 T1

Gj. ventetid 
avvikledet  

2016 T2
Endring

Finnmarkssykehuset HF 62,8 65,1 2,3
Helgelandssykehuset HF 56,5 52,9 -3,6
Nordlandssykehuset HF 80,6 76,7 -3,9
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 70,2 61,0 -9,2
Helse Nord RHF 69,9 64,9 -5,0
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For pasienter som fortsatt står på venteliste er gjennomsnittlig ventetid noe høyere. Det 
arbeides systematisk med å få ned antallet langtidsventende. UNN har få pasienter som 
har ventet lenge og trekker opp den gjennomsnittlige ventetiden. 349 pasienter henvist 
før 01.11.2015 uten rett til prioritert helsehjelp står på venteliste ved utgangen av 2. 
tertial 2016.      
 
Nordlandssykehuset har ikke oppnådd gjennomsnittlig ventetid for avviklede under 65 
dager. Foretakets arbeid med ventende er fokusert rundt reduksjon av fristbrudd og 
reduksjon av langtidsventende. Ved avvikling av langtidsventende vil gjennomsnittlig 
ventetid forbli høyt. Det er først når man får en reell reduksjon i antall langtidsventende 
og gjennomsnittlig ventetid for ventende at fall i gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
gjenspeiler en forbedring. 
 
Psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og ungdom, rusbehandling og 
nevrologi har i hele 2016 hatt gjennomsnittlig ventetid for både avviklede og ventende 
under 65 dager, i andre tertial har også kvinnesykdommer oppnådd styringskravet. 
Alle klinikker har redusert gjennomsnittlig ventetid for ventende så langt i år.  
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede var i august 76 dager. 
 
For Finnmarkssykehuset er gjennomsnittet overkant av 65 dager som er kravet. 
Gjennomsnittlig ventetid har holdt seg stabilt rundt kravet hele året. 
Ventelisteprosjektet fra 2015 følges opp i alle klinikkene som var med på dette arbeidet.  
 
Ved Helgelandssykehuset er gjennomsnittlig ventetid for avviklete pasienter har i 2. 
tertial variert mellom 52 og 64 dager, slik at styringskravet er oppfylt. 
 

 
Figur 7 Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2015 – august 2016. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Helseforetakene jobber med kvaliteten 
på registreringer for å få bort ikke reelle fristbrudd, og øke kompetansen på merkantilt 
personell som registrerer.  
 
Ved UNN varierer antall fristbrudd nå mellom 20 og 50 ved utgangen av hver måned. 
Fristbruddene følges nå tett ukentlig i tavlemøter i direktørens styringsgruppe. 
 
Nordlandssykehuset har ikke klart styringskravet om ingen fristbrudd i andre 
tertial. Sommerferien har medført redusert kapasitet med påfølgende fristbrudd 
Helseforetaket har jobbet med en målsetning om ingen fristbrudd i løpet av tredje 
tertial, men arbeidskonflikten mellom Spekter og Akademikerne hvor 10 legene er tatt 
ut i streik har medført avlysning av polikliniske timer og redusert totalkapasitet så det 
er usikkerhet om målsetningen er realistisk. 
 
Finnmarkssykehuset har ikke 0 fristbrudd. Det er høy andel fristbrudd i DPS vest. Dette 
som følge av ubesatte stillinger som det har tatt tid å rekruttere til og der 
behandlingskapasiteten ikke har vært optimal. Situasjonen i DPS vest er i ferd med å 
bedre seg nå, og ytterligere bedring ventes utover høsten. Fristbruddene i de somatiske 
klinikkene skyldes også primært kapasitetsproblemer. Det jobbes kontinuerlig med å 
redusere antall registrerte fristbrudd. Både reelle fristbrudd og feilregistreringer.  
 
Ved Helgelandssykehuset har ingen av månedene i 2. tertial hatt 0 ventende fristbrudd, 
og ved utgangen av august var det registrert 51 ventende fristbrudd. Andelen avviklete 
fristbrudd har variert mellom 1% og 5 %. Utfordringer på fagområdene øye og lunge 
denne perioden. En stor del av de registrerte fristbruddene er fortsatt ikke reelle, men 
skyldes manglende etterlevelse av prosedyrer for korrekt registrering av 
ventetidsperioder. Å opprettholde kvalitet på registering i sommerferieavviklingen er 
utfordrende. 
 
Ingen korridorpasienter  
Alle foretakene rapporterer at de fortsatt har en viss andel korridorpasienter. 
 
Ved UNN ligger gjennomsnittlig antall korridorpasienter stabilt på rundt ti pasienter pr 
døgn. I likhet med første tertial er de viktigste tiltakene for reduksjon: 
• samarbeid med kommunene (først og fremst Tromsø) om raskere mottak av 

utskrivningsklare pasienter  
• mer dagbehandling og jevnere drift  
• utvidet bruk av hotellsenger 
• lokalsykehusprosjekt for indremedisinske pasienter ved UNN Tromsø 
 
Nordlandssykehuset har i andre tertial hatt 324 korridorpasienter (gjennomsnittlig 2,6 
pr dag), hvorav 317 i Bodø. Dette er en nedgang på 134 pasienter fra første tertial. 
Tiltakene er de samme som i første tertial: 
• økt andel sammedagskirurgi og dagkirurgi 
• samarbeid med kommunene for å redusere antall døgn med utskrivningsklare 

pasienter 
• god utnyttelse av obs-enheten i Bodø 
• forbedring av pasientforløp, med reduksjon av unødvendig liggetid 
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Korridorpasienter antas å vedvare som problemstilling ved Nordlandssykehuset Bodø 
inntil sengepostområdene i A/B fløya er ferdig renovert. 
 
Finnmarkssykehuset Hammerfest har flere korridorpasienter nå enn tidligere, grunnet 
økt antall utskrivningsklare pasienter. I Kirkenes er det få korridorpasienter. 
 
Helgelandssykehuset har ingen korridorpasienter i Mosjøen. I Sandnessjøen og Mo i 
Rana er antallet redusert fra første tertial, til henholdsvis 24 og 12 gjennomsnittlig pr. 
måned i andre tertial. Det startes nå et prosjekt for å redusere variasjon i innleggelser og 
liggetid mellom sykehusenhetene. 
 
Pasientreiser  
Saksbehandling av enkeltoppgjør i Helse Nord er i en litt spesiell situasjon, siden all 
saksbehandling på reiser gjennomført etter 01.10.2016, kun skal gjennomføres av den 
nye regionale enheten ved Helgelandssykehuset. I tillegg til å overta nye oppgaver, skal 
saksbehandlingen av reiser gjennomført etter 01.10.2016 behandles i et nytt system og 
etter et nytt reglement.  
 
De øvrige foretakene i Helse Nord skal saksbehandle reiser gjennomført før 01.10, 
tilhørende sitt opptaksområde. Det er 6 måneders frist på innsending av reiseoppgjør, 
dvs at alle foretakene i helse Nord må være forberedt på å behandle enkeltoppgjør inntil 
01.04.2017. Etter 01.04.2017 vil all saksbehandling av enkeltoppgjør i Helse Nord skje i 
regi av Helgelandssykehuset. 
 
Saksbehandlingstiden for Helgelandssykehuset og Unn var økende i juli og august.  
 
Grunnen til at Helgeland hadde et oppsving i saksbehandlingstiden var forberedelser til 
å overta den regionale funksjonen av enkeltoppgjør. Tiltak har blitt gjennomført og 
innen utgangen av september er de under 14 dagers saksbehandlingstid. Tiltaket var å 
øke bruken av overtid og sette inn ekstra ressurser for å komme ajour. 
 
Unn økte bruken av innleie fra Pasientreiser ANS og var under kravet på 14 dagers 
saksbehandlingstid allerede i løpet av den 2. uka i september og har holdt seg der siden. 
  
Finnmarkssykehuset har i løpet av oktober hatt en kraftig økning i saksbehandlingstiden 
og har pr 10.10.2016 – 29 dagers saksbehandlingstid. Tiltak er iverksatt hos 
Finnmarkssykehuset for å komme innenfor kravet i løpet av oktober. 
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Figur 8 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.  
 
Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer. 
Helse Nord ligger samlet godt over 70 %. Nordlandssykehuset hadde ikke nådd 
styringskravet i første tertial, men ligger nå på 71 %. 
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av type 
pakkeforløp, er over 70 %.  
Andelen pakkeforløp i Helse Nord som er gjennomført innen standard forløpstid, 
uavhengig av type pakkeforløp, var i første tertial 65,9 %. Tall for andre tertial foreligger 
ikke på helsenorge.no.  
 
Ved utgangen av august er andelen 67 % ved UNN. Det har vært et fall i forbindelse med 
ferieavvikling, men andelen tar seg opp nå.   
 
Nordlandssykehuset har bedret andelen fra første tertial, fra 62 til 69 %. Det er store 
variasjoner alt etter hvilken behandling pasienten får. Ved strålebehandling er andelen 
bare 18 %, og det er iverksatt tiltak for å finne årsaken 
 
Finnmarkssykehuset rapporterer at 75,4 % er innenfor standard forløpstid, mens 
Helgelandssykehuset oppnår 55 % i andre tertial. Etter sammenslåingen i DIPS kan 
Helgelandssykehuset ikke fordele tilbakemeldingene fra NPR pr sykehusenhet. Derfor er 
arbeidet med kvalitetssikring stoppet noe opp. Det jobbes med å rette dette. 
 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- bryst, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft) er minimum 70 % 
Foretakene rapporterer ved utgangen av andre tertial at over 70 % av pasientene med 
lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft er registrert i pakkeforløp. 
Nordlandssykehuset har hatt utfordringer knyttet til registrering av pasienter med 
prostatakreft. De har nå en økning fra 15 til 48 %, men bemerker at andelen alltid vil 
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ligge lavere enn de andre krefttypene, da ikke alle pasienter med nydiagnostisert 
prostatakreft skal i pakkeforløp. 
 
Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis brystkreft, 
tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid er minimum 70 % 
Ved UNN er kravet oppfylt for lungekreft med 73 %, mens brystkreft ligger på 67 %, 
tykk- og endetarmskreft på 60 % og prostatakreft på 47 % (som forøvrig er en økning på 
12 % fra første tertial). De lave tallene kan skyldes sesongvariasjon med lavdrift i 2. 
tertial.  
 
Ved Nordlandssykehuset var andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid 
for lungekreft 87 %, for brystkreft 87 %, for prostatakreft 64 % (som er en økning på 14 
% fra første tertial) og for tykk- og endetarmskreft 64 % (som er en reduksjon på 19 % 
fra første terial). 
 
For årets første åtte måneder har Finnmarkssykehuset rapportert følgende: 
• lungekreft 73 % 
• prostatakreft 80 % 
• tykk- og endetarmskreft 93 % 
 
Ved mistanke om brystkreft sendes pasientene videre til brystdiagnostisk senter ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø for videre utredning og endelig behandling.  
 
Ved Helgelandssykehuset er 50 % av disse pakkeforløpene gjennomført innenfor 
anbefalt maksimal forløpstid. 
 
Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.  
Det er i likhet med første tertial variasjon i kapasitet og innhold i tilbudet. Arbeidet med 
utvikling av felles pasientforløp pågår fortsatt, ledet av regional koordinator.  
 
UNN har et tilbud i tråd med anbefalingene, og pasientopplevd kvalitet kartlegges ved 
hjelp av spørreskjema.  
 
Nordlandssykehuset har styrket samarbeidet internt mellom lokalsykehustilbudet og 
RSSO1. Inntil videre gis pasienter et lærings- og mestringstilbud ved privat institusjon 
som et supplement til sykehusets eget lokalsykehustilbud. Fra uke 40 økes 
legeressursene innen fagfeltet og dermed kapasiteten.  
 
Finnmarkssykehuset har et tilbud i Hammerfest i tråd med anbefalinger, mens Kirkenes 
ikke har tilbud. Dette er nå under utvikling i samarbeid med regional koordinator. 
 
Helgelandssykehuset har etablert internt samarbeid mellom sykehusenhetene for å 
utvikle et koordinert pasientforløp. De vil dele ressursene som trengs for å gjennomføre 

1 Regionalt senter for sykelig overvekt, Nordlandssykehuset 
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læring og mestringskurs, også i samarbeid med kommunene. Praksiskonsulentene og 
regional rådgiver er involvert i arbeidet. 
 
Måle pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i forbedringsarbeidet.  
Helse Nord RHF har i kvalitetsstrategien for 2016- 2020 definert et mål om at vi i løpet 
av planperioden vil ta ansvar for å utvikle elektronisk løsning for innhenting av 
opplysninger om pasientopplevd kvalitet. Dette vil være en felles løsning for alle 
helseforetak i regionen, og Helse Nord RHF jobber nå med å få på plass en slik løsning.  
Ved Helgelandssykehuset har man med utgangspunkt i resultatene fra PasOpp-
undersøkelsen 2015, startet et arbeid med tiltak ved sykehusenheten i Sandnessjøen. 
Tiltakene fra dette arbeidet vil også bli iverksatt ved de andre enhetene. 
 
Finnmarkssykehuset har vedtatt en strategisk utviklingsplan der hovedmålet er å være 
førstevalget overfor pasienter og ansatte. Flere delmål i denne planen er relatert til 
kvalitet. De deltar i Pasopp-rapporteringen og bruker resultatene aktivt i 
forbedringsarbeid. Det har vært kjørt pilot vedrørende kontinuerlig spørreundersøkelse 
for tilbakemelding fra pasienter på opplevelse av sykehusoppholdet.  
 
Ved Nordlandssykehuset det vært kjørt en pilot på prosjektet «Et vennlig sykehus» i 
Kirurgisk ortopedisk klinikk. Elementer her er velkomstsamtale, utreisesamtale, nye 
rutiner for matservering og renhold samt enhetsvise pasienttilfredsundersøkelser. Dette 
prosjektet skal nå rulles ut i øvrige somatiske sengeposter, i første omgang i Bodø.  I 
tillegg kjøres det allerede enhetsvise pasienttilfredsundersøkelser på enkelte enheter. I 
løpet av tredje tertial vil det være avklart hvilke spørsmål vi vil ha på våre automater for 
innsjekk/betaling, hvor pasienter kan gi tilbakemelding på pasientopplevd kvalitet. 
 
Ved UNN rapporteres det at noen, men langt fra alle, nasjonale kvalitetsregistre 
inkluderer pasientrapporterte erfaringsvurderinger (PREMs) og/eller 
pasientrapporterte resultatparametere (PROMs). Det er ønskelig og viktig at flere av 
registrene utvikles til å inkludere også slike data, som ledd i å ha datagrunnlag for å 
ytterligere utvikle og forbedre tjenestene. Det arbeides med å få inn slike PREMs og 
PROMS i flere nasjonale kvalitetsregistre der UNN har databehandleransvar. 
 
3.1 Somatikk  
 
Tolkeprosjektet  
Finnmarkssykehuset har ansatt prosjektleder og det er laget milepælsplan for 
implementering. Følgende er gjort: 
• Det er utarbeidet prosedyrer for bruk av Skype, og testing av utstyr er startet. 

Prosjektet vil prøve ut om Skype er et egnet redskap i tolkearbeidet.  
• Norsk senter for forskningsdata har godkjent etablering av et lokalt kvalitetsregister.  
• Det er gjort endringer i innkallingsbrev. Pasienter med samisk som førstespråk blir i 

brevet oppfordret til å forhåndsbestille tolk til sine timeavtaler ved 
Finnmarkssykehuset Hammerfest. Ansatte skal i tillegg tilby tolk ved innkomst.  

• Fastansatt tolk betjener på dagtid avdelingene Alta og Karasjok via Skype, i tillegg til 
frammøtetolking i Hammerfest.  

• Fra 5. september utvides tilgjengeligheten til samisk tolk til kl. 15.00 – 22.00 på 
hverdager, og fra kl. 08.00 – 22.00 i helger.  
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• Det er ansatt fem (øker til seks i september) tolker, som dekker utvidelsene i en 
turnusordning.  

Rutinene skal nå evalueres, og det skal kartlegges hvilken tid på døgnet behovet for tolk 
er størst. Dette gjøres via kvalitetsregistret. 
 
 
3.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)   
 
Økt vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå   
Krav i Oppdragsdokumentet for 2016 om prioritering av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) betyr at disse områdene relativt sett skal 
vokse mer enn somatikk. Det er også presisert at TSB og psykisk helsevern, hver for seg, 
skal vokse mer enn somatikk. 
 
Høyere vekst skal være målt gjennom endring i: 
1. Kostnader (avskrivninger, legemidler og pensjon holdes utenfor) 
2. Årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") 
3. Ventetid 
4. Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) 
 
1. Oppsummering 

Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 69 44 49 44 
Endring fra 2015* -11 -15 -6 +5 
Korrigerte 
kostnader** 

+ 5,2 % - 1,6 % +3,2 % + 15,1 % 

Årsverk – endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 4,0 % +13,1 % +2,0 % +32,7 % 

Tabell 2 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring første tertial 2015, til første tertial 2016  
 
For Helse Nord viser tabellen at det er en positiv utvikling i ventetider og poliklinisk 
aktivitet innen psykisk helsevern og TSB. Kostnader og antall årsverk har en negativ 
utvikling siste år. Dette viser at døgntilbudene reduseres samtidig som de polikliniske 
tilbudene øker. Siden det er betydelig høyere kostnader og bemanningsfaktor forbundet 
med døgnbehandling går de samlede kostnadene ned. De store endringene innen TSB 
skyldes blant annet stor etterspørsel etter tilbudet, bedre registrering av aktivitet og 
endringer i organisering ved UNN. 
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2. Kostnader/økonomi  
Funksjonsregnskapet viser at kostnader til somatiske fagområder har vokst 2,8 % mens 
kostnadene til psykisk helsevern er redusert med 5,7 %. Kostnadene til TSB har økt med 
11 %.  
 

 
 
3. Årsverk 
For andre tertial har helseforetakene rapportert høyere vekst i årsverk i somatiske fag enn 
for psykisk helsevern og TSB. 
 
4. Ventetid 
Helseforetakene har for perioden hovedsakelig rapportert kortere ventetid for psykisk 
helsevern og TSB enn for somatiske fag. 
 
5. Aktivitet  
Det har vært større vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB 
sammenliknet med somatikk. Ser man på alle aktivitet samlet vurderes det å ha vært noe 
større aktivitetsvekst i somatiske fag enn psykisk helse og TSB. All aktivitet øker i somatiske 
fag, dvs. innleggelser, dagbehandling og poliklinisk aktivitet. I psykisk helsevern er det en 
nedgang i døgn og dagbehandling.  

 
 
 

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 885 568          898 687          7 280 067      7 481 992     7 419 399     (62 593)           2,8 % 11 428 919   
Psykisk helse 171 462          188 353          1 587 003      1 497 084     1 576 608     79 524            -5,7 % 2 452 452     
TSB (Rusbehandling) 33 585            33 854             260 820          289 544        273 301        (16 243)           11,0 % 420 761         
Prehospitale tjenester 171 922          168 953          1 446 222      1 497 913     1 466 055     (31 858)           3,6 % 2 255 784     
Personal, regionale felleskostnader 32 800            11 347             215 731          208 645        233 345        24 700            -3,3 % 377 893         
Sum driftskostnader 1 295 337     1 301 194      10 789 843   10 975 178  10 968 709  (6 469)             1,7 % 16 935 809  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2016 Plan 2016 Avvik 

Resultat  
2015 Endring %

Årsplan 
2016

Antall utskrivninger PHV 3 668 3 878 -210 3 925 -6,5 % 5 859
Antall liggedøgn PHV 59 248 63 917 -4 668 64 389 -8,0 % 96 360
Antall dagopphold PHV 18 165 -147 201 -91,0 % 240
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 94 920 93 293 1 627 83 360 13,9 % 148 033
Antall utskrivninger PHBU 269 341 -72 237 13,5 % 510
Antall liggedøgn  PHBU 6 363 6 765 -402 6 734 -5,5 % 10 248
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 46 889 51 249 -4 360 46 973 -0,2 % 79 097
Antall utskrivninger Rusomsorg 631 627 4 599 5,3 % 973
Antall liggedøgn Rusomsorg 18 859 19 063 -204 17 205 9,6 % 29 336
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 11 646 11 237 409 9 053 28,6 % 17 167

Akkumulert per Aug
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Overta ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i eget foretaksområde i 
2016. (Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset ) 
Begge helseforetakene rapporterer at de har overtatt ansvaret for LAR i eget 
foretaksområde. 
 
Bidra med kompetanse ved overføringen av LAR-ansvaret til Finnmarkssykehuset 
og Helgelandssykehuset. Rapporteres innen utgangen av første tertial. 
(Universitetssykehuset Nord-Norge ) 
Pasientene ble overført til Finnmarkssykehuset per 1. jan 2016. Helgelandssykehuset 
overtok hele sitt ansvarsområde fra 1 mai 2016. UNN har hatt overføringsmøter. I tillegg 
har UNN opprettet et LAR-nettverk i Helse Nord for ledere, overleger og 
brukerorganisasjon som arbeider med LAR. Helse Nord har innvilget midler til 
nettverket. 
 
Sikre tilgjengelighet til forsvarlige medikamentfrie tilbud for pasienter i psykisk 
helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet utformes i nært samarbeid med 
brukerorganisasjonene.  
Medikamentfri behandlingsenhet ved UNN er under etablering med planlagt oppstart 
medio november måned 2016.  
 
Leder er på plass i 100 % stilling fra 01.08.16. Det er videre foretatt ansettelser av 
fagutvikler, erfaringskonsulent og psykologspesialist. Det er videre utsendt 
ansettelsestilbud i forhold utlyste turnusstillinger. LIS er engasjert. Resterende stillinger 
utlyses i lys av tilsettinger i allerede utlyste turnusstillinger.  
 
Utforming av tilbudet skal skje i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. 
Arbeidsgruppen for mer konkret utforming av tilbudet er etablert og hadde første møte 
12.08.16. Brukerorganisasjonene er i.h.t. omforent protokoll representert her. 
Brukerorganisasjonene har forøvrig her uttrykt fornøydhet med at en har valgt å 
etablere en egen enhet for tilbudet (andre steder er tilbudet f.eks. etablert som del av 
annen enhet). 
 
Forskning vil være en integrert del av virksomheten. Det vil bli knyttet egen 
følgeforskning til tilbudet. Forskningsprotokoll er under utarbeidelse med frist 01.09.16. 
Informasjonsarbeid vedrørende tilbudet vil være viktig fremover.  
 
  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 402 969 420 568 4,4 %
Totalt antall opphold somatikk 94 211 98 281 4,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 28 492 31 530 10,7 %
dagopphold innlagte 11 692 12 087 3,4 %
heldøgnsopphold innlagte 54 027 54 664 1,2 %

Polikliniske konsultasjoner 308 758 322 287 4,4 %
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Opprette et regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for 
barn og unge. Tilbudet skal også kunne gis over lyd/bilde. Sikre drift av OCD-team 
for voksne, herunder nødvendig implementering og opplæring. 
Regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for barn og unge er 
etablert ved Barne- og ungdomsklikken. De har siden våren 2016 gitt tilbud om 
behandling av OCD til barn og unge i hele regionen. Tilbudet gir også ved bruk av 
lyd/bilde. 
 
Regionalt OCD-team for voksne er etablert i regi av Psykisk helse- og rusklinikken med 
organisering som del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, poliklinikk. 
Teamet har vært i drift fra 2014. 
 
 
3.3 Samhandling  
 
Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis rapportering på status. 
Ved UNN har overordnet samarbeidsorgan OSO nedsatt et eget KSU (Klinisk 
samarbeidsutvalg) som har revidert samarbeidsavtalene, unntatt tjenesteavtale 4 og 
ledsageravtalen. De reviderte avtalene er anbefalt av OSO, vedtatt av styret i UNN og er 
nå under behandling i kommunene. Arbeidet med tjenesteavtale 4 og ledsageravtalen er 
i gang. KSU skal lage en sak til OSO om tiltak for å gjøre disse kjent i løpet av høsten. 
Nordlandssykehuset har erfaringsmøter med kommunene to ganger årlig. I møtene 
deltar klinikkledelsen, og her blir tjenesteavtalene gjennomgått og drøftet. Avtalene er 
nå under revidering av en partssammensatt gruppe. Arbeidet beregnes sluttført ultimo 
2016. 
 
I Finnmarkssykehuset Hammerfest er tjenesteavtalene gjort kjent både i ledermøter, 
samarbeidsfora og på møtearenaer i avdelingene. Det er igangsatt revidering av avtalene 
og når den er ferdig vil en sikre ny gjennomgang og informasjon. I Kirkenes er ledere 
informert om alle tjenesteavtalene, og de har informert videre i linjen. For å sikre at 
dette blir gjort systematisk vil klinikken legge inn informasjon om alle tjenesteavtalene i 
opplæringsplan for nyansatte. Samhandlingsenheten bidrar i undervisning om 
tjenesteavtalene i klinikkene.  
 
Helgelandssykehuset har revidert avtalene for første gang i 2016, og de vil heretter bli 
revidert årlig. Det jobbes med å få på plass e- læringskurs. Det skal gjennomføres et 
avdelingsmøte med gjennomgang av avtalene i psykisk helse Mo I Rana i løpet av høsten. 
Dersom dette viser seg å være nyttig vil det bli gjennomført lignende møter med alle 
klinikkene.  
 
Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5, med tertialvis rapportering på status.  
UNN har en prosjektstilling som «utskrivningskoordinator», hvor målet er å 
kvalitetssikre at rutiner knyttet til utskrivning blir fulgt. Prosedyrer for utskrivning blir 
oppdatert som følge av revidert tjenesteavtale 5. Utskrivningskoordinator ivaretar også 
opplæring i klinikkene. 
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Nordlandssykehuset gjennomgår rutinene i erfaringsmøtene med kommunene 2 ganger 
årlig. Etter Helsetilsynets rapport våren 2016 har det vært ytterligere fokus på dette. 
Etter at elektronisk varsling (PLO) er tatt i bruk er varslingen betydelig forbedret. 
 
I Finnmarkssykehuset er tjenesteavtale 5 gjort kjent i Hammerfest, og det er etablert 
gode rutiner for samarbeid med kommunene. Det er utarbeidet prosedyrer for 
håndtering av avtalen, og avvik kan meldes og behandles fortløpende for forbedring og 
læring.  
 
I Kirkenes er det gjort en ny gjennomgang av tjenesteavtale 5 etter 
samhandlingstilsynet. Avvikshendelser viser at begge somatiske klinikker har 
utfordringer med å få sendt epikrise ved utskrivning for PLO-pasienter. Begge 
klinikkene har dermed fokus på å melde, behandle og iverksette tiltak for å imøtekomme 
ansvaret i inngåtte tjenesteavtale 5.  
 
Helgelandssykehuset melder at elektronisk samhandling via PLO meldinger og 
meldingsutveksling mellom nivåene overvåkes og følges opp. Samhandlingssjef deltar i 
samarbeidsutvalg i regi av de samarbeidende kommuner. Samhandlingssjef innhenter 
nødvendig erfaringskunnskap fra avdelingene som bruker tjenesten og jobber også opp 
mot psykisk helse som også skal kobles på. 
 
4 Kvalitet og pasientsikkerhet  
 
Dokumentere at alle relevante ansatte får opplæring i pasientadministrative 
systemer. 
Ved UNN har fagforum pasientadministrative rutiner, med bakgrunn i HOS-prosjektets 
opplæringsstruktur, utarbeidet overordnet opplæringsstruktur for UNN som er godkjent 
av direktørens ledergruppe. Ved implementering av HOS trinn 2 i UNN (felles journal i 
Helse Nord) juni – oktober 2016 er denne strukturen benyttet og ser ut til å fungere. Det 
er utarbeidet e-læringskurs for en del prosedyrer og EPJ-rådgivere gjennomfører 
tilpasset klasseromsundervisning for 150 superbrukere fra forskjellige faggrupper ved 
klinikkene. Superbrukeropplæringen er tilpasset slik at superbrukerne settes i stand til 
å gjennomføre opplæring av sluttbrukerne internt i egen klinikk. 
 
Ved Helgelandssykehuset er det produsert opplæringspakker til flere profesjoner som 
ligger tilgjengelig i Campus. Flere av superbrukerne bruker vårt utarbeidet 
opplæringsmateriell i forbindelse opplæring av nye ansatte/vikarer. 
Alle ledere har fått utvidet tilgang til Campus, slik at de kan ta ut rapporter.  
 
Innenfor opplæringen av HOS med de nye prosedyrene som følger med denne 
innføringen har Finnmarkssykehuset en god oversikt over hvem som har deltatt på 
hvilken opplæring. Når det gjelder opplæring av pasientadministrative systemer ellers 
ligger ansvaret i dag på enhetsleder og Finnmarkssykehuset har ikke noen slik 
totaloversikt. Når en forvaltning av pasientdatasystemene kommer på plass i 
Finnmarkssykehuset er det planlagt at rutiner som gjelder dette kommer på plass.  
 
Ved Nordlandssykehuset har Seksjon for prosess støtte planlagt, organisert og 
gjennomført opplæring i DIPS i forbindelse med HOS prosjektet.  
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I forbindelse med HOS trinn 2 i november 2015, ble det gjennomført obligatorisk 
opplæring for alle DIPS brukere i NLSH. Opplæringen omfattet kun endringer i 
forbindelse med HOS trinn2. 
 
I løpet av perioden mai - august har 84 HOS kurs blitt fullført i Campus av 
Nordlandssykehusets ansatte. Øvrige DIPS kurs har blitt fullført 87 ganger. 
Obligatoriske grunnkurs i DIPS for nyansatte og vikarer i alle faggrupper, skal utvikles i 
samarbeid med klinikkene.  
 
Det arbeides med revidering av opplæringsstrategi for kliniske IT – systemer, 
handlingsplan og opplæringsplan i EPJ for høst og vår 2016/2017. 
 
Automatisert strukturert journalundersøkelse (ASJ) 
For å få en bedre oversikt over uønskede hendelser ønsker Helse Nord RHF å 
videreutvikle verktøyet som er utviklet i samarbeid mellom Nordlandssykehuset og 
leverandør av datavarehusløsning. Dette verktøyet søker automatisk gjennom journaler 
og leter etter triggere definert av global trigger tool (GTT) metodikken. Triggerne 
indikerer at det har skjedd en uønsket pasienthendelse som kan ha medført 
pasientskade. Som prioritert tiltak i Helse Nords kvalitetsstrategi er: Helse Nord RHF vil 
sammen med helseforetakene videreutvikle automatisk løsning for skanning av journaler 
for noen definerte uønskede hendelser, basert på eksisterende ASJ/GTT–løsning. Løsningen 
skal utvikles og implementeres i alle helseforetakene i løpet av strategiperioden. 
Opprinnelig plan for bredding av ny GTT-portal - skissert i OD (løfte eksisterende ASJ-
løsning over på ny plattform innen 1/7 2016) – var for optimistisk. Det er nok også 
årsaken til at HF-ene ikke har så mye å rapportere på dette punktet.  
 
Her er prosessen vi ser for oss framover: 
 
Bredding til de øvrige HF-ene – foreløpig tidslinje: 
• Medio oktober sendes det ut utlysning på konsulentbistand for bredding.  
• Medio november vil vi inngå avtale med aktuell tilbyder, og legge en mer detaljert 

plan for når og hvor lenge det er behov for ressurser i HF-ene, samt hvilke ressurser 
det er behov for. 

• Vi anslår en aktiv deltagelse fra hvert HF fra medio februar 2017  
o Vi vil søke om å få en klinisk ressurs hos NLSH til å bistå i triggeravstemmingen i 

hvert av HF-ene. 
o Det vil være behov for klinisk ressurs i hvert HF i forbindelse med avstemmingen.  
o Vi anslår NCAF ferdig implementert for alle HF-ene innen sommer 2017. 

 
SAS ASJ løsningen måtte løftes over på ny plattform før spredning til øvrige helseforetak 
i Helse Nord kunne påbegynnes. Dette har blitt lagt i et eget prosjekt i regi av Helse 
Nord, NCAF.  
 
I forbindelse med utrulling av løsningen på de øvrige HF-ene, er det oppnevnt lokale 
prosjektledere fra UNN, FIN og HSYK. Oppgaver disse prosjektlederne vil få er: 
• Organisere prosjektet i deres HF 
• Forankre løsningen i eget HF 
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• Sørge for å få tilgjengelig klinisk ressurs i forbindelse med avstemmingen av 
triggerne. Estimert behov for kliniker er 10 møter à 4 timer gjennomført i løpet av én 
måned 

• Engasjere GTT-teamene – sørge for opplæring av disse 
• Delta i prosjektgruppen 
 
Helseforetakene innen 2. tertial 2016 styrebehandler foretaksspesifikke 
tiltaksplaner som konkretiserer oppfølgingen av Helse Nords overordnede strategi.  
Realisering av kvalitetsstrategien til Helse Nord er hovedmandatet til det regionale 
kvalitetsnettverket som nå er opprettet med ledelse fra Helse Nord RHF og deltakere fra 
alle helseforetak. Her vil tiltak for å realisere strategien diskuteres, samt gjensidig 
erfaringsutveksling og oppgavedeling mellom helseforetakene foregå.  
 
Ved helgelandssykehuset lages det nå en styresak om prioriterte områder innen kvalitet 
og pasientsikkerhet i 2016, men avventer foreløpig revidering av den langsiktige HF-
planen. Saken følges opp i det regionale kvalitetsnettverket. 
Nordlandssykehuset behandlet i oktober styresak 88- 2016 som beskriver hvordan 
nordlandssykehuset skal følge opp kvalitetsstrategien til Helse Nord.   
 
Handlingsplanen for Finnmarkssykehuset på Kvalitetsstrategien til Helse Nord ble 
behandlet og godkjent av styret i FIN på styremøte onsdag 26.09.2016. Styrebehandling 
av tiltaksplan er noe forsinket ved UNN, og skjer i tredje tertial. Arbeidet med 
oppfølgingen er likevel godt i gang. 
 
Sykehusinfeksjoner  
På grunn av streiken mellom spekter og akademikerne er dette punktet ikke 
rapportert på.  
 
Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. Gjennomføres 
for vann og strøm hver for seg.  
Helseforetakene har gjennomført ROS analyser for vann og strøm og har utarbeidet 
tiltaksplaner. Flere tiltak er allerede gjennomført, mens andre følges opp i løpet av året. 
Vann og strømforsyning er avhengig av eksterne leverandører, og UNN HF påpeker også 
behov for å gjøre oppfølgende helhetlige ROS-analyser i samarbeid med disse. 
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5 Personell, utdanning, kompetanse og HMS 
 
Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med seks 
måneders planleggingshorisont, både i GAT og DIPS. 
Lengre planleggingshorisont, herunder 6 måneder eller mer, gir forutsigbarhet og 
trygghet både for pasientene og medarbeiderne. Aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging (ABP) tar utgangspunkt i aktiviteten ved planlegging av 
bemanningen. ABP som metodikk for planlegging har sitt formål å utnytte ressursene på 
en god måte, herunder at antall ansatte på jobb vil variere i henhold til variasjon i 
aktiviteten. Integrasjonen mellom GAT og DIPS er ikke på plass, men selv om det 
tekniske i forhold til dette ikke er ferdig, kan man fremdeles planlegge bemanningen i 
henhold til aktivitet. 
 
Ved Finnmarkssykehuset har alle klinikker innført planleggingshorisont på 6 måneder, 
inkludert legene. Implementeringen av ABP vil starte i Klinikk Hammerfest i løpet av 
2016, deretter Klinikk Kirkenes i nytt sykehus. Ved Nordlandssykehuset har de fleste 
klinikkene planlagt med en horisont på 6 måneder eller mer for legene, og målet er at 
ABP skal være ferdig implementert innen utgangen av 2017. Ved UNN har de fleste 
turnusenheter kalenderplaner, herunder er kravet om 6 måneders planleggingshorisont 
innarbeidet. Foretaket jobber med en planprosess for å sikre jevn og god kvalitet på 
legeplanleggingen. Helgelandssykehuset rapporterer at kun prehospitale tjenester har 
implementert en lengre planleggingshorisont. 
 
Ha oppdaterte planer for videreutdanning innen 1. juni 2016 og ha oversikt over 
utdanningskapasitet. 
Vi har en oversikt over hvor mange som er i utdanning i dag i foretakene innenfor alle 
yrkesgrupper. Nordlandssykehuset er det eneste foretaket som har en oppdatert 
strategisk handlingsplan for videreutdanning for 2016-2017. De øvrige foretakene er i 
gang med å utarbeide og ferdigstille planer. Ved å ta i bruk Nasjonal bemanningsmodell 
vil det være lettere å tydeliggjøre behov for rekruttering, videreutdanning og 
utdanningskapasitet. 
 
Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av 
medarbeiderundersøkelsen.  
Alle foretakene i Helse Nord er representert i regionalt forvaltningsforum for 
medarbeiderundersøkelsen (MU) og planlegger gjennomføring av MU 2016 innenfor 
felles gjennomføringsperiode som er satt til uke 43-48. I tillegg bidrar alle foretak til en 
regionalt koordinert pilotering av ny sammenslått medarbeiderundersøkelse og 
pasientsikkerhetsundersøkelse som piloteres innen 01.02.17.  
 
Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært skal 
dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av helseforetakene for 
egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å redusere bruk av vikarer. 
Alle helseforetak har deltatt i regionalt samarbeid om ferieavvikling i 2015 for 
ferieavvikling i 2016. Alle rapporterer at de har en god samordning internt i eget 
foretak. Ferieavviklingen for 2016 skal evalueres høsten 2016. Foretakene skal høsten 
2016 delta i et regionalt arbeid for ferieavviklingen 2017. 
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Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016. I første tertial rapporteres 
tiltak for å nå målet. 
 

  FIN UNN NLSH HSYK HN IKT  HN RHF SANO 
2013 8,6 % 8,9 % 8,2 % 7,0 % 3,9 % 2,5 % 7,1 % 

Måltall 2014, egne 
strategier 7,0 % 8,4 % 7,5 % 6,0 % 5,0 %     

2014 8,7 % 8,8 % 8,0 % 7,2 % 5,3 % 3,5 % 6,6 % 
2015 9,4 % 8,9 % 8,5 % 7,6 % 5,0 % 4,0 % 6,6 % 

Måltall 2016, OD 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 
Hittil i 2016 8,3 % 8,8 % 8,9 % 6,8 % 5,8 % 4,8 % 7,8 % 

 
Det å øke nærværet på arbeidsplassene ved foretakene krever å ha et langsiktig 
perspektiv, herunder at det blir avsatt tid og ressurser til forebygging av 
sykdom/lidelser og oppfølging av sykemeldte. For å oppnå permanente forbedringer er 
det viktig at tiltak på område får årlige budsjettmidler for å sikre kontinuitet i 
tiltaksarbeidet. 
 
Foretakene jobber med mange ulike tiltak; tilrettelegging for gravide, forebygging av 
vold og trusler, prosjektet «ibedrift» og oppfølging av resultater fra 
Medarbeiderundersøkelsen for å nevne noen sentrale områder. Helgelandssykehuset 
har etablert et eget nærværsprosjekt som hittil ser ut til å gi meget gode resultater. Hittil 
i år er sykefraværet under 7 %. I foretaksgruppen er sykefraværet over 8 % og fortsatt 
et utfordringsområde. Finnmarkssykehuset rapporterer at også mulighetssamtaler har 
virket positivt inn på nærværet på utvalgte enheter. Finnmarkssykehuset er også i ferd 
med å etablere et nærværsprosjektet, lignende det i Helgelandssykehuset. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 19.10.2016 
 

Styresak 118-2016 Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse 

fra Helse Nord RHF 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene var ettersendt. 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-91/012       Bodø, 19.10.2016 
 

Styresak 127-2016/7 Brev fra Bodø Kommune av 14. oktober 2016 

ad. Likeverdig behandling for hjertepasienter - 

uttalelse vedtatt 13.10.2016 
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter, ettersendelse 
offentlig utgave

Side 100



Politisk sekretariat
Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.:

Postboks 319, 8001  Bodø Sentralbord: 75 55 50 00 Politisk.Sekretariat@bodo.kommune.no 972 418 013

Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 50 00 Berit.Skaug@bodo.kommune.no Bankkonto:

Rådhuset, 8006 Bodø Telefax: 75 55 50 08 www.bodo.kommune.no 4500 55 00080

Politisk sekretariat

Helse Nord

Sjøgata 10
  
8006 Bodø

Likeverdig behandling for hjertepasienter - uttalelse vedtatt 
13.10.2016

Vedlagte uttalelse ble enstemmig vedtatt i formannskapet i Bodø kommune den 13.10.2016.

Vi ber om at uttalelsen videresendes til styret i Helse Nord

Med hilsen

Berit Skaug
Leder politisk sekretariat

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift

Dato:  ........................................................ 14.10.2016

Saksbehandler:  ....................................... Berit Skaug              

Telefon direkte:  ....................................... 75 55 50 15

Deres ref.:  .................................................................

Løpenr.:  .................................................. 77449/2016

Saksnr./vår ref.:  ......................................... 2016/6933

Arkivkode:  .................................................................
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Likeverdig behandling for hjertepasienter

Når hjertet svikter teller minuttene. I Nordland rammes ca. 1000 personer av 

hjerteinfarkt hvert år. 

Det er store variasjoner på hvor lang tid det tar før pasienter med hjertesvikt får 

behandling. I dag er den beste behandlingen for dette en såkalt PCI-behandling. 

Denne gis i dag i Tromsø, Trondheim og syv andre steder i landet. Tromsø er eneste 

sted i Nord-Norge der behandlingen tilbys. Men for at denne behandlingen skal 

lykkes er man avhengig av at den skjer raskt. For personer i Nordlandskommunene 

tar det lang tid før man når en slik behandling, og mange av pasientene må først 

gjennom en såkalt «plumbobehandling» før man får en PCI-behandling, på grunn av 

de store geografiske avstandene. 

For over halvparten av pasientene fra Bodø tar det over 9 timer før de får behandling. 

Situasjonen er enda verre stilt for pasienter fra Helgeland. Dette er vesentlig lenger 

enn i øvrige deler av landet, for pasienter fra Tromsø tar det til sammenlikning 90 

minutter. 

Tiden det tar før behandling påvirker hjertemuskelens funksjon etter behandling er 

gjennomført, og dermed er konsekvensen av den lange transporttiden at 

befolkningen i Nordland har et dårligere helsetilbud enn resten av landet, med økt 

risiko for varige skader.

Et likeverdig helsetilbud er avgjørende for et velfungerende helsevesen. Det er en 

viktig verdi i vårt samfunn at vi kan få likeverdig hjelp uavhengig av hvor i landet vi 

bor. Vi erkjenner at det vil være lokale forskjeller, men det bør være et godt 

utgangspunkt å desentralisere der man kan – men sentralisere der man må. 

De store forskjellene mellom det tilbudet hjertepasienter i Nordland og pasienter i 

andre deler av landet får, krever at noe må gjøres med hvordan man organiserer 

PCI-behandlingen. En rekke land har et desentralisert PCI-tilbud, deriblant Sverige 

og Finland. Vi har stor tro på at det tette samarbeidet mellom UNN og 

Nordlandssykehuset, i kombinasjon med bruk av ny teknologi – gjør at det er et godt 

grunnlag for å desentralisere PCI-tilbudet slik at langt flere kan få den livsviktige 

behandlingen langt tidligere. 

Nordlandssykehuset har en viktig og sentral funksjon for vår del av landet. Det er 

svært viktig at det sørges for et godt og livsviktig tilbud sammen med en godt utbygd 

ambulanse-helikopter- og luftambulansetjeneste for distriktene. En oppbygging av 

en PCI-behandling med Nordlandssykehuset vil være viktig for mange av våre 

innbyggere, og vil gi et mer likeverdig tilbud for pasientene enn man har i dag. 

Bodø kommune vil med bakgrunn i dette oppfordre styret i Helse Nord om å ta disse 

momentene med i sin behandling av saken angående PCI senter. 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-91/012       Bodø, 19.10.2016 
 

Styresak 127-2016/8 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

19. oktober 2016 
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/8/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Tromsø, 19.10.2016 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 19. oktober 2016 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 9. november 2016 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunnhild Berglen varamedlem - møter for Arne Ketil Hafstad FFO 
Knut Hartviksen varamedlem - møter for Bjørn Helge Hansen FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Olav B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Mawaahib M. Mohamed lærling Helse Nord RHF 
Jann Georg Falch økonomidirektør Helse Nord RHF 
 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 

  

 
 
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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RBU-sak 72-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 72-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 73-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. 

september 2016 
Sak 74-2016 Budsjett 2017 - plan og premisser 

Saksdokumentene ettersendes. 
Sak 75-2016 Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet - 

innspill fra Regionalt brukerutvalg 
Sak 76-2016 Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå - høring 
Sak 77-2016 Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg - oversikt til 

gjennomgang 
Sak 78-2016 FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

implementering - oppfølging av RBU-sak 54-2016, sak B 
Saksdokumentene ettersendes. 

Sak 79-2016 Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 80-2016 Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunolog - 

oppnevning av brukerrepresentant i referansegruppen  
Sak 81-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 82-2016 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF 13. og 14. september 2016 
 2. Presentasjon fra styreseminar i Pasientreiser ANS  

14. september 2016 
 3. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 15. september 2016 
 4. Referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 

28. september 2016 
 5. Referat fra møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 14. 

september 2016 
Sak 83-2016 Eventuelt 

A. Fødeenheter - stenging om sommeren 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 73-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 14. september 2016 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 14. september 2016 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 74-2016 Budsjett 2017 - plan og premisser 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til adm. direktørs forslag 

til budsjett 2017 for foretaksgruppen, hvor prioriteringene i Plan 2017-2020 følges 
opp.   
 

2. RBU slutter seg til strategien med å håndtere store deler av skjerpelsen i 
rammebetingelsene for 2017 håndteres sentralt i RHF-et, for å bidra til at 
omstillingsbehovet ikke øker for mye.  

 
 
RBU-sak 75-2016 Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt 
brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til innspill på 
Oppdragsdokument 2017 som er utarbeidet av ledere og nestledere i de fire regionale 
brukerutvalgene. RBU ber om at utkastet oversendes til Helse- og 
omsorgsdepartementet med følgende innspill fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF:  
A. Punkt 2, første kulepunkt: Må omformuleres for å tydeliggjøre meningen i dette 

punktet. 
B. Punkt 2 - nytt kulepunkt: Opprettelse av regionale kompetansesentre innen psykisk 

helse for barn og unge. 
C. Punkt 2 - nytt kulepunkt: Bedre samarbeid mellom somatikk og psykisk 

helsevern/rus for pasienter som har flere samtidige og ulike diagnoser. 
D. Punkt 2 - nytt kulepunkt: Det skal gis tverrfaglig ambulerende tjenester innen 

somatikk, rus og psykisk helsevern. Dette gjelder særlig for overgangssituasjoner 
mellom tjenestenivåene.  
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RBU-sak 76-2016 Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 
systemnivå - høring 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Felles 

retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå til orientering.  
 
2. RBU har følgende innspill til utkast til Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 

systemnivå: 
a. RBU ber om at det på sikt jobbes med en harmonisering av godtgjørelse og 

vararepresentasjon i regionene. 
b. Punkt 4.2, siste avsnitt: … tilgjengelig, bør utvalget henvende seg… 
c. Punkt 5.1, første avsnitt: RBU ber om at det vurderes om Eldrerådene i fylkene 

skal inviteres til å foreslå kandidater (istedenfor Pensjonistforbundet). 
d. Punkt 5.3, første setning: Det bør etableres arbeidsutvalg (istedenfor kan)... 

 
 
RBU-sak 77-2016 Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg  
 – oversikt til gjennomgang 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar den samlete oversikten over hvilke 

brukerrepresentanter som er oppnevnt til ulike råd og utvalg til orientering. 
 
2. RBU gir fullmakt til arbeidsutvalget til å gå gjennom oversikten for ev. endringer, 

nyoppnevninger og oppnevning av kontaktpersoner for de brukerrepresentanter 
som ikke er medlem av RBU i Helse Nord RHF. RBU-medlemmer sender forslag på 
aktuelle kandidater snarest mulig til arbeidsutvalget. 

 
 
RBU-sak 78-2016 FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, implementering - oppfølging av 
RBU-sak 54-2016, sak B 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om implementering av FN-konvensjonen 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. 
 
2. RBU ber om en utfyllende informasjon om hvordan det jobbes i foretaksgruppen 

med implementeringen av FN-konvensjonen om rettigheter til personer med 
nedsatt funksjonsevne og hvem som har det ledelsesmessige ansvaret for 
implementeringen. 
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RBU-sak 79-2016 Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i 
 Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
Årsplan 2017 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tas til etterretning. 
 
 
RBU-sak 80-2016 Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 

trombocyttimmunologi - oppnevning av 
brukerrepresentant i referansegruppen 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal 

behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunolog og behovet for 
brukerrepresentant i referansegruppen til orientering. 

 
2. RBU oppnevner Barbro Jøtulhaug som brukerrepresentant i referansegruppen for 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.  
 

3. RBU oppnevner Gunn Strand Hutchinson som kontaktperson i Regionalt 
brukerutvalg for brukerrepresentanten i referansegruppen for Nasjonal 
behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi. 

 
 
RBU-sak 81-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Utgår på grunn av forfall. 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
• Interregionalt brukerutvalgsmøte for ledere 28. og 29. september 2016 

Bergen: Informasjon om møtet og temaer som ble behandlet, herunder 
innspill til Oppdragsdokument 2017, anbud på legemidler, med. 
kvalitetsregistre - samtykke eller reservasjonsrett m. m. 

- RBU-medlem Jørgen Dahl 
• Helse Nord RHF, alle helseforetakene i Helse Nord, UiT Norges arktiske 

universitet v/Helsefak., og NORD universitet inviterer til Regional 
helseforskningskonferanse 2. og 3. november 2016: Det er ennå plass,  men 
påmeldingsfristen er rett rundt hjørnet (21. oktober 2016). Sted: UiT, campus 
Tromsø 
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- RBU-medlem Randi Nilsen 
• Møte i fagråd for fødselshjelp - informasjon om temaer:  

- Diskusjon rundt fotografering og filming under og etter fødsler. Behov for 
retningslinjer. 

- Nyoppnevning av rådet i begynnelsen av 2017 - sammensetning. 
- Datasystemer innen gynekologi og fødselshjelp som ikke «samsnakker».  
- Stenging av fødeenheter i foretaksgruppen, jf. RBU-sak 83-2016, sak A. 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
• Regionalt fagråd for hudfaget: Informasjon om oppnevning og første møte. 
• Prosjekt Helsetjenester for eldre: Informasjon om oppnevning, virketid og 

første møte. 
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

• Pasientsikkerhetskonferanse: Informasjon om innlegg  
• Forslag fra statsråd Høie om flytting av straff/dom for bruk og besittelse av 

narkotika fra justis til helse: Gjelder narkotika til eget bruk, og det er fortsatt 
ulovlig. 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Streiken blant Akademikerne/Den norske Legeforening 16. september 2016 til og 

med 11. oktober 2016 - konsekvenser for foretaksgruppen med hensyn til 
lengre ventelister og fristbrudd 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 82-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

13. og 14. september 2016 
2. Presentasjon fra styreseminar i Pasientreiser ANS 14. september 2016 
3. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

15. september 2016 
4. Referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 28. september 2016 
5. Referat fra møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 14. september 2016 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 83-2016  Eventuelt 
 
A. Fødeenheter - stenging om sommeren 
 
RBU-medlem Randi Nilsen stilte spørsmål ad. bakgrunn for stengning av fødeenheter i 
forbindelse med ferieavviklingen. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om bakgrunnen for 
stengning av fødeenheter til orientering. 
 
 
Tromsø, den 19. oktober 2016 
 
godkjent av Gunn Strand Hutchinson, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 19OKT2016 – kl. 15.05 
____________________  
Gunn Strand Hutchinson 
RBU-nestleder 
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