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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-98/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 16.11.2016 
 

Styresak 129-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 23. november 2016: 
 

Sak 129-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 130-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016 Side  
Sak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon 

(PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og 
videre prosess 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 3 

Sak 132-2016 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, 
oppnådde resultater - oppfølging av styresak 113-2014 

Side  

Sak 133-2016 Anskaffelser av tjenester for landeveistransport av 
pasientreiser - generelle retningslinjer 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet,  
jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side  

Sak 134-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 3 Side  
Sak 135-2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av 
p85-rammen 

Side  

Sak 136-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, AB-fløy - 
resultat av anbudsrunde, plan for gjennomføring av 
renoveringen, forslag til sluttfinansiering og økonomiske 
konsekvenser for HF-et, oppfølging av styresak 81-2016 
og styresak 120-2016 

Side  

Sak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 6 

Sak 138-2016 Statsbudsjett 2018 - innspill fra Helse Nord RHF og felles 
innspill fra alle regionale helseforetak 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 31 

Sak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall 
helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30 og valg 
av styret 2017-2019, jf. helseforetaksloven § 21 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 48 

Sak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av 
Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra 
ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 51 

Sak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - 
de regionale helseforetakenes rolle og ansvar 

Side  
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Sak 142-2016 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
Side  

 4. Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles 
verktøykasse 

Side  

 5. Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, 
oppfølging av styresak 128-2016 
Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til 
tidligere utsendt saksliste. 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 56 

Sak 143-2016 Referatsaker Side  
 1. e-post av 28. oktober 2016 fra Alta Kommune ad. 

uttalelse fra Alta kommunestyre - samfunnsvirkninger 
av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark 

  

 2. e-post av 25. oktober 2016 fra FFO Nordland ad. brev 
til direktør Lars Vorland 

  

 3. e-post av 2. november 2016 fra drosjeeier Arvid 
Samuelsen ad. drosjetilbudet på Finnsnes 

  

 4. e-post av 6. november 2016 fra Raymond Londal med 
brev ad. feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan 

  

 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
9. november 2016 

  

Sak 144-2016 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 16. november 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Spørck, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2016 
 

Styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar 

intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse 

Nord? - oppfølging og videre prosess 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF får i denne styresaken lagt frem den endelige rapporten fra 
utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i 
Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?  
 
Utredningen sendes i sin helhet på høring for å sikre at alle interessenter får anledning 
til å gi sine innspill. For mer informasjon om høringen - se her: Høring: Hjerteinfarkt og 
PCI i Helse Nord 
 
Styret orienteres gjennom denne utredningen om at pasienter i Helse Nord får god 
behandling ved hjerteinfarkt, men at det er uønskede forskjeller i behandlingstilbudet 
for koronarsykdom/hjerteinfarkt. På denne bakgrunn oppfordres styret allerede nå til å 
foreslå tiltak som bør iverksettes, før endelig styrebehandling av hele rapporten 
gjennomføres i februar 2017.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Følgende prosess er planlagt frem mot endelig styrebehandling: 
• Rapporten er sendt på høring 11. november 2016 med høringsfrist 15. januar 2017. 
• Rapporten fra utredningen presenteres i samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte 

og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) 17. januar 2017, og drøftes 
formelt 14. februar 2017. Om ønskelig avtales en egen tematime mellom RHF-
ledelsen og KTV/KVO i forkant av den formelle drøftingen. 

• Saken behandles i Regionalt brukerutvalg i møte 25. januar 2017 (eventuelt i AU-
møte 9. februar 2017,). 

• Rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i 
Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset? behandles av styret 
i Helse Nord RHF 22. februar 2017. De økonomiske beregningene vil bli 
kvalitetssikret, før endelig styresak foreligger. 
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Medbestemmelse 
KTV/KVO har vært representert i arbeidet med utredningen ved KTV Sissel Alterskjær.  
 
I samarbeidsmøte mellom RHF-ledelsen og KTV/KVO ble det orientert om den planlagte 
prosessen for behandling av denne saken, jf. sak 115-2016 PCI-tilbud i Helse Nord. 
Følgende ble referatført: 
 
• Saken var spilt inn av KTV/KVO, jf. e-post fra KVO Bengt-Ole Larsen av 31OKT2016:  

• KTV/KVO ønsker en dialog om behandling av PCI. Vi etterspør om det kan være 
hensiktsmessig med en prosess ute i de enkelte foretak før endelig rapport om 
tilbudet blir behandlet i Helse Nord.  

• Vi viser til at tidligere behandling av fagplaner er blitt behandlet i foretakene før 
endelig behandling i Helse Nord. Dette handler etter vår mening om medvirkning 
og medbestemmelse fra alle ansatte som påvirkes av hva slags PCI-tilbud vi skal ha 
i Helse Nord. 

• RHF-ledelsen orienterte om planlagt prosess for behandling av denne saken. 
 
Konklusjon/Oppsummering: 
• RHF-ledelsen har planlagt følgende tidsplan for behandling av denne saken: 

- Rapporten sendes til høring 11NOV2016 med en høringsfrist på 6 uker.  
- Orienteringssak om rapporten legges frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte 

23NOV2016. 
- Saken presenteres i samarbeidsmøte med KTV/KVO 17JAN2017 og drøftes formelt 

14FEB2017. Ev. avholdes en tematime. 
- Saken behandles i Regionalt brukerutvalg 25JAN2017 (ev. i AU-møte 9FEB2017). 
- Rapport om forbedring av behandlingen av hjerteinfarkt i landsdelen, inkludert 

utvikling av PCI-tilbudet, styrebehandles i Helse Nord RHF 22FEB2017.  
• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
Brukermedvirkning 
Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig tilbud i Helse Nord? 
Orientering om arbeidet med utredningen ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i 
Helse Nord RHF, den 14. september 2016, jf. RBU-sak 61-2016. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
1. Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med 

utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig 
tilbud i Helse Nord? til orientering. 

 
2. RBU ber om at den ferdige rapporten legges frem til behandling i et senere møte. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar 

intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i 
Nordlandssykehuset? til orientering, og slutter seg til planlagt prosess mot endelig 
behandling i styremøte i februar 2017. 
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2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene setter i gang et arbeid 
som sikrer bedre pasientforløp for denne pasientgruppen og reduserer uønsket 
variasjon.  

 
3. Styret ber om at det iverksettes felles tiltak i foretaksgruppen for å nå målet med å 

gi prehospital trombolyse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 minutter) i 
hele regionen. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at vedtaket i punkt 2 og 3 forankres i 

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som overleveres i foretaksmøte i 
februar 2017.  

 
 
Bodø, den 16. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig 

tilbud i Helse Nord? og høringsnotat m. m. er lagt ut på vårt nettsted - se 
her: Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2016 
 

Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter oktober 2016. 
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF har en andel fristbrudd på 2 %, Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %. Nordlandssykehuset HF har en andel 
fristbrudd på 4 %. 

 
Fristbrudd i Helse Nord januar 2011 til oktober 2016. Kilde: Norsk pasientregister. 
 
Andel fristbrudd i oktober 2016 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for voksne 
har i oktober 2016 en andel fristbrudd på 3 %, psykisk helsevern for barn og unge har 
andel fristbrudd på 3%. Innen TSB1 er andel fristbrudd 3 %.   

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 
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Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk med 240 av 262 fristbrudd for 
oktober 2016. Finnmarkssykehuset HF har innen psykisk helsevern voksne 11 av 15 
fristbrudd i regionen.   
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i oktober 2016 på 66 dager i Helse Nord 
og 67 dager hittil i år.   
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i oktober 2016 på 69 dager og 
hittil i år på 84 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i oktober 2016 for hele landet er 61 dager. 
Helse Vest har 62 dager, Helse Sør-Øst har 59 dager, Helse Midt-Norge 58 dager, og 
Helse Nord 66 dager. Private har et gjennomsnitt på 61 dager. Gjennomsnitt for hele 
landet hittil i år er på 61 dager (åtte dager kortere enn samme periode i fjor). 
  

 
Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – oktober 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 oktober 2016 er det Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF som er innenfor kravet på 65 dager. Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset 
HF har i oktober 2016 en gjennomsnittlig ventetid på 74 dager for avviklede pasienter, 
noe som er en økning fra måneden før. Begge helseforetak har vært rammet av streiken 
blant arbeidstakere organisert i Legeforeningen/Akademikerne. 
 
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 67 dager i oktober 2016 og 68 dager 
hittil i år.  
 
Psykisk helsevern for voksne hadde en ventetid på 51 dager i oktober 2016 og 51 dager 
hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 36 dager i oktober 
2016 og 48 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i oktober på 37 dager 
og hittil i år på 43 dager. 
 
Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 3,3 % 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 8,3 %.  
 
Antall DRG-poeng er 0,1 % under plan, og er 2,8 % over antall DRG-poeng pr. oktober 
2015 samlet sett. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen 
poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 11,1 %. Liggedøgn er redusert med 6,4 %.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn 
med 4,3 %. Polikliniske konsultasjoner er 2,2 % høyere enn på samme tid i fjor, men 
ligger 6,2 % etter plan.  
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 7,9 % høyere enn 
på samme tid i fjor, og omtrent i henhold til plan. Liggedøgn og polikliniske 
konsultasjoner er henholdsvis 8,4 % og 31,9 % høyere enn på samme tid i fjor 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +312,6 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på +9,5 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. oktober 2016. Kilde: Regnskap pr. oktober 2016 
 
Helse Nord RHF har i oktober 2016 et bokført regnskapsresultat på +45,5 mill. kroner 
som gir et positivt budsjettavvik på +24,0 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på +238,9 mill. kroner, noe som er 28,4 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. Det forventes et resultat noe bedre enn budsjett.  
 
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,9 mrd. kroner pr. oktober 2016 
(62 % av vedtatte rammer). Korrigert for investeringer er likviditetsbeholdningen noe 
over prognosen ved utgangen av oktober 2016. 
 
Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 360 mill. kroner.   
 
Personal   
Antall månedsverk i foretaksgruppen for perioden januar til oktober 2016 er i 
gjennomsnitt 13 456, som er ca. 100 mer enn samme periode 2015. 
 
Sammenlignet med samme periode 2015 har Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF henholdsvis økt med ca. 40 og 50 månedsverk. Helse Nord IKT 
har økt med ca. 20 månedsverk og Sykehusapotek Nord HF med ca. 10. 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et 
månedsverksforbruk tilsvarende samme periode i fjor. 
 
Av det totale antall månedsverk, ser vi at andelen faste stillinger øker, mens andelen 
midlertidige stillinger reduseres. 
 
Sykefravær 
På grunn av feil i datavarehuset knyttet til sykefraværsdataene utgår dataene i denne 
virksomhetsrapporten. I virksomhetsrapport nr. 11 vil sykefravær for september og 
oktober 2016 bli presentert samlet. 
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Den gylne regel 
Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 

Antall dager* 67 51 36 37 
Endring fra 2015* -11 -6 0 -1 
Korrigerte 
kostnader** 

+ 5,8 % - 1,4 % +4,0 % + 14,7 % 

Årsverk – endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 3,4 % +11,1 % +2,2 % +31,9 % 

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 første tertial 2015, til første tertial 2016  
  
Ventetiden for psykisk helsevern og TSB er kortere enn for somatiske fag. 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 en 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. 10-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene slik at alle når det nasjonale 

kravet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter og ingen 
fristbrudd. 

 
 
Bodø, den 16. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 10-2016 
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Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra samme 
måned i fjor 

Ventetid avviklede (dager) 
oktober 

66 - 2 - 13 

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

Alle kontakter - somatikk 535 452 + 17 254 (3,3 %) - 
Alle kontakter - PHV 202 130   + 6 429 (3,3 %) -5 494 
Alle kontakter - PBHU 70 648 + 1 031 (1,5 %) - 4 465 
Alle kontakter - TSB 39 654 + 5 532 (16,2 %) 464 
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik  

Oktober 2016 50,4 20,8  
Hittil i år 312,6 9,5  
Stillingstyper Heltid Deltid  

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

Prosent  Mangler data Mangler data  
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Kvalitet  
Ventetider  
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i oktober 2016 på 66 dager i Helse Nord 
og 67 dager hittil i år.  Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i oktober 
2016 på 69 dager og hittil i år på 84 dager. 
 

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

 
Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) i Helse Nord for perioden oktober 2015 – 
oktober 2016. Kilde: Helsedirektoratet.no  
 

 
Tabell 1 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter (dager) i regionen per måned og hittil 
i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no 
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i oktober 2016 for hele landet er 61 dager. 
Helse Vest har 62 dager, Helse Sør-Øst har 59 dager, Helse Midt-Norge 58 dager, og 
Helse Nord 66 dager. Private har et gjennomsnitt på 61 dager. Gjennomsnitt for hele 
landet hittil i år er på 61 dager (åtte dager kortere enn samme periode i fjor). 
  

 
Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (dager) 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 oktober måned er det Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF som er innenfor kravet på 65 dager. Finnmarkssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF er for oktober 2016 på 74 dager gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter.  
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Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i oktober 2016 pr. sektor for ordinært avviklede 
pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk 
pasientregister. 
  
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 67 dager i oktober 2016 og 68 dager 
hittil i år.  
 
  

Median 
ventetid til 
behandling

Gjennomsnittlig 
ventetid til 
behandling

Finnmarksykehuset HF Somatikk 53 76

PHV 42 53
PHBU 40 44
TSB 56 44
Ubestemt
Total 52 74
Somatikk 44 62

PHV 30 34
PHBU 35 36
TSB 34 37
Ubestemt 48 165
Total 43 61

Nordlandssykehuset HF Somatikk 53 75

PHV 40 48
PHBU 33 35
TSB 23 20
Ubestemt 42 39
Total 50 74

Helgelandssykehuset HF Somatikk 36 54

PHV 22 28
PHBU 26 27
TSB 28 26
Ubestemt 93 69
Total 34 52

Privat Nord HF Somatikk
PHV 80 356
PHBU
TSB 46 45
Ubestemt
Total 66 224
Somatikk 46 67
PHV 33 51
PHBU 31 36
TSB 31 37
Ubestemt 43 112
Total 45 66

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

Total
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Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 51 dager i oktober 2016 og 51 dager hittil 
i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 36 dager i oktober 2016 
og 48 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i oktober på 37 dager og 
hittil i år på 43 dager.  
 

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

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

 
Tabell 6 Gjennomsnittlig ventetid avviklede TSB i regionen januar – oktober 2016. Kilde: Helsedirektoratet, 
Cognoskube.  
 
I kategorien ubestemt er snitt ventetid 112 dager i oktober 2016 og 165 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 oktober pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister. 
 
  

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Finnmarksykehuset HF Somatikk 23 2 %

PHV 11 14 %
PHBU 4 13 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0
Total 38 3 %
Somatikk 66 2 %

PHV 1 1 %
PHBU 0 0 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 1 9 %
Total 68 2 %

Nordlandssykehuset HF Somatikk 99 4 %

PHV 0 0 %
PHBU 0 0 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 99 4 %

Helgelandssykehuset HF Somatikk 52 3 %

PHV 0 0 %
PHBU 0 0 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 52 3 %

Privat Nord HF Somatikk 0
PHV 3 20 %
PHBU 0
TSB 2 22 %
Ubestemt 0
Total 5 21 %
Somatikk 240 3 %
PHV 15 3 %
PHBU 4 3 %
TSB 2 3 %
Ubestemt 1 5 %
Total 262 3 %

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

Total
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Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF har en andel fristbrudd på 2 %, Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %. Nordlandssykehuset HF har en andel 
fristbrudd på 4 %.  
 
Andel fristbrudd i oktober 2016 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for voksne 
har i oktober en andel fristbrudd på 3 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel 
fristbrudd på 3%. Innen TSB er andel fristbrudd 3 %.  Hovedtyngden i antall fristbrudd 
er innen somatikk med 240 av 262 fristbrudd for oktober 2016. Finnmarkssykehuset HF 
har innen psykisk helsevern, voksne 11 av 15 fristbrudd i regionen.   
  

 
Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord januar 2011 til oktober 2016. Kilde: Norsk pasientregister.  
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Figur 4 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden oktober 2015 – oktober 2016. Kilde: Norsk pasientregister 
  

 
Figur 5 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden mai 2014 – oktober 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister 
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Figur 6 Andel fristbrudd pr sektor oktober 2015 – oktober 2016. Kilde: Norsk pasientregister 
 
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 3,3 % 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 8,3 %.  
 

 
Tabell 7 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. oktober 2016 og 2015. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes 
pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
 
Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg.  
 
Antall DRG-poeng er 0,1 % under plan, og er 2,8 % over antall DRG-poeng pr. oktober 
2015 samlet sett.  
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Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 518 198 535 452 3,3 %
Totalt antall opphold somatikk 120 588 124 227 3,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 37 227 40 330 8,3 %
dagopphold innlagte 14 793 15 242 3,0 %
heldøgnsopphold innlagte 68 568 68 655 0,1 %

Polikliniske konsultasjoner 397 610 411 225 3,4 %
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Tabell 8 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2016. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; 
Regnskap pr. oktober 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 11,1 %. Liggedøgn er redusert med 6,4 %.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn 
med 4,3 %. Polikliniske konsultasjoner er 2,2 % høyere enn på samme tid i fjor, men 
ligger 6,2 % etter plan.  

 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 7,9 % høyere enn 
på samme tid i fjor, og omtrent i henhold til plan. Liggedøgn og polikliniske 
konsultasjoner er henholdsvis 8,4 % og 31,9 % høyere enn på samme tid i fjor.  
 

 
Tabell 9 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk oktober 2016, 
plan og samme periode i fjor  
 

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 16 337                     16 798                         16 504             19 817                     294                 1,8 % 461 2,7 %
NLSH 33 207                     34 084                         34 072             40 474                     12                   0,0 % 877 2,6 %
UNN 54 636                     56 707                         56 995             68 349                     -288               -0,5 % 2071 3,7 %
Finnmark 13 195                     13 162                         13 338             15 893                     -176               -1,3 % -33 -0,3 %
RHF 324                           300                              276                  337                           24                   8,7 % -24 -8,0 %
Sum 117 699                   121 051                      121 185          144 870                   -134               -0,1 % 3 352             2,8 %

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2016

Plan 
2016 Avvik 

Resultat 
2015 Endring %

Antall utskrivninger PHV 483 508 -25 508 -4,9 %
Antall liggedøgn PHV 8 204 8 401 -197 8 537 -3,9 %
Antall dagopphold PHV 1 23 -22 21 -95,2 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 13 145 15 204 -2 059 13 591 -3,3 %
Antall utskrivninger PHBU 33 43 -10 39 -15,4 %
Antall liggedøgn  PHBU 950 921 29 1 020 -6,9 %
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 7 180 7 629 -449 6 903 4,0 %
Antall utskrivninger Rusomsorg 91 91 0 93 -2,2 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 2 567 2 688 -121 2 833 -9,4 %
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 1 480 1 471 9 1 185 24,9 %

Okt
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Tabell 10 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. oktober 
2016, plan og samme periode i fjor 
 
Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +312,6 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på +9,5 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. oktober 2016. Kilde: Regnskap pr. oktober 2016 
 
Helgelandssykehuset HF har i oktober 2016 et regnskapsresultat på +2,2 mill. kroner, 
noe som gir et positivt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et 
positivt resultat på 15,1 mill. kroner, -1,6 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets 
prognose er økt til et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, noe som tilsvarer 5 mill. 
kroner over styringskravet for 2016. 
 
Nordlandssykehuset HF har i oktober 2016 et regnskapsresultat på -7,5 mill. kroner, 
som gir et avvik fra budsjett på -7,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt 
resultat på -42,8 mill. kroner, som er -47,0 mill. kroner under budsjett. Helseforetaket 
har pr. oktober 2016 en prognose som tilsier et regnskapsmessig underskudd på -50-55 
mill. kroner. Dette tilsvarer 55-60 mill. kroner under 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.   
 
 
 
 
 

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2016 Plan 2016 Avvik 

Resultat  
2015 Endring %

Årsplan 
2016

Antall utskrivninger PHV 4 639 4 898 -259 4 927 -5,8 % 5 859
Antall liggedøgn PHV 75 718 80 369 -4 651 80 904 -6,4 % 96 360
Antall dagopphold PHV 19 211 -192 242 -92,1 % 303
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 121 754 122 145 -391 109 628 11,1 % 148 033
Antall utskrivninger PHBU 335 420 -85 299 12,0 % 510
Antall liggedøgn  PHBU 8 175 8 474 -299 8 544 -4,3 % 10 248
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 62 138 66 219 -4 081 60 774 2,2 % 79 097
Antall utskrivninger Rusomsorg 819 804 15 759 7,9 % 973
Antall liggedøgn Rusomsorg 23 868 24 248 -380 22 013 8,4 % 29 336
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 14 967 14 138 829 11 350 31,9 % 17 167

Akkumulert per Okt

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

oktober oktober oktober hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 2,2 1,7 0,5 15,1 16,7 -1,6 15,2 20,0
Nordlandssykehuset HF -7,5 0,4 -7,9 -42,8 4,2 -47,0 -60,3 5,0
UNN HF 7,8 3,3 4,4 58,0 33,3 24,7 12,1 40,0
Finnmarkssykehuset HF 3,8 3,1 0,7 33,6 30,8 2,8 28,3 37,0
Sykehusapotek Nord HF -0,4 0,0 -0,4 2,4 3,2 -0,8 3,8 3,0
Helse Nord IKT -1,0 -0,4 -0,6 7,3 4,4 3,0 2,6 4,0
Helse Nord RHF 45,5 21,5 24,0 238,9 210,5 28,4 402,4 252,0
SUM Helse Nord 50,4 29,6 20,8 312,6 303,1 9,5 404,1 361,0
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i oktober 2016 et regnskapsresultat på +7,8, 
noe som gir et positivt budsjettavvik på +4,4 mill. kroner.  Hittil i år har helseforetaket et 
resultat på 58,0 mill. kroner og et budsjettavvik på +24,7 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 oktober 2016 et regnskapsresultat på 3,8 mill. kroner, noe 
som gir et positivt budsjettavvik på +0,7 mill. kroner.  Hittil i år har helseforetaket et 
positivt resultat på 33,6 mill. kroner, noe som er 2,8 mill. kroner over budsjett. 
Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer 
styringskravet for 2016. 
 
Sykehusapotek Nord HF har pr. oktober 2016 et regnskapsresultat på +2,4 mill. kroner, 
som er -0,8 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er redusert fra 
styringskravet på +3,0 mill. kroner, til +2,0 mill. kroner.  Årsaken til prognoseendringen 
er at utviklingen i salget til sykehus og salget i publikumsavdelingene har vist en 
dårligere utvikling enn forventet. 
 
Helse Nord IKT har pr. oktober 2016 et regnskapsresultat på +7,3 mill. kroner som er 
+3,0 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 oktober 2016 et bokført regnskapsresultat på +45,5 mill. kroner 
som gir et positivt budsjettavvik på +24,0 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på +238,9 mill. kroner, noe som er 28,4 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. Det forventes 
et resultat noe bedre enn budsjett.  
 
Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 360 mill. kroner.   
 
Funksjonsregnskapet 
Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 3,4 % innen 
somatisk virksomhet, med 10,6 % innen TSB og med 2,8 % innen prehospitale tjenester, 
mens psykisk helsevern er redusert med 5,4 %.  
 

 
 Tabell 12 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap oktober 2016 
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,9 mrd. kroner pr. oktober 2016 
(62 % av vedtatte rammer). Korrigert for investeringer er likviditetsbeholdningen noe 
over prognosen ved utgangen av oktober 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 982 725          992 679          9 166 051      9 475 019     9 392 909     (82 110)           3,4 % 11 432 076   
Psykisk helse 201 445          212 166          1 994 524      1 886 574     1 996 801     110 227          -5,4 % 2 449 636     
TSB (Rusbehandling) 36 678            35 694             328 414          363 157        344 783        (18 373)           10,6 % 420 025         
Prehospitale tjenester 195 849          197 499          1 832 246      1 884 298     1 857 643     (26 655)           2,8 % 2 256 452     
Personal, regionale felleskostnader 25 193            34 825             339 134          271 888        299 720        27 832            -19,8 % 372 724         
Sum driftskostnader 1 441 889     1 472 863      13 660 370   13 880 936  13 891 856  10 920            1,6 % 16 930 913  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert
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Tabell 73 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. oktober 2016.  
 

 
 Figur 7 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. oktober 2016 

oktober
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 88,5 29 %
P-85 større prosjek t 0,0 15,4 15,4 0,0 0 %
Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 692,3 59 %
UNN 115,1 490,0 605,1 610,2 101 %
NLSH 61,9 504,1 566,0 394,8 70 %
Helgeland 60,2 92,5 152,7 66,4 43 %
Apotek 10,1 3,5 13,6 14,4 106 %
HN IKT 101,6 148,9 250,5 81,3 32 %
SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1947,9 63 %
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Tabell 14 Resultat og budsjettavvik for oktober 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. oktober 2015. Kilde: Regnskap oktober 2016 

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

Endring i 
%

Basisramme 1 068 255 1 068 237 18 0 % 10 018 086 10 018 022 64 0 % -102 471 -1 %
Kvalitetsbasert finansiering 6 098 6 105 -6 0 % 60 982 60 933 49 0 % 1 567 3 %
ISF egne pasienter 251 814 259 977 -8 163 -3 % 2 423 774 2 426 714 -2 940 0 % 97 640 4 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 6 595 7 516 -921 -12 % 123 148 123 026 121 0 % 9 273 8 %
Gjestepasienter 5 576 6 233 -657 -11 % 67 679 69 875 -2 196 -3 % -5 319 -7 %
Polikliniske inntekter 41 038 37 643 3 396 9 % 359 827 327 557 32 270 10 % 40 227 13 %
Utskrivningsklare pasienter 2 063 1 970 93 5 % 34 450 28 381 6 069 21 % 12 983 60 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6 853 5 015 1 838 37 % 51 579 52 398 -819 -2 % 7 628 17 %
Andre øremerkede tilskudd 26 542 33 973 -7 431 -22 % 331 975 355 873 -23 898 -7 % 33 709 11 %
Andre driftsinntekter 73 005 73 264 -258 0 % 684 866 701 868 -17 003 -2 % 24 589 4 %
Sum driftsinntek ter 1 487 840 1 499 932 -12 092 -1 % 14 156 364 14 164 648 -8 284 0 % 119 825 0,9 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 83 221 83 652 -431 -1 % 878 013 828 781 49 232 6 % -22 602 -3 %
Kjøp av private helsetjenester 68 408 69 003 -595 -1 % 686 232 693 426 -7 195 -1 % 54 380 9 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 152 735 151 549 1 186 1 % 1 428 528 1 384 522 44 005 3 % 128 508 10 %
Innleid arbeidskraft 7 761 5 592 2 170 39 % 127 836 64 779 63 057 97 % 19 189 18 %
Fast lønn 650 307 672 858 -22 551 -3 % 6 133 159 6 228 012 -94 854 -2 % 182 260 3 %
Overtid og ekstrahjelp 49 725 30 241 19 484 64 % 451 993 345 474 106 519 31 % 29 522 7 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 127 205 127 259 -54 0 % 1 287 727 1 287 967 -239 0 % -385 922 -23 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -35 790 -34 226 -1 563 5 % -398 890 -339 144 -59 746 18 % 8 782 -2 %
Annen lønn 63 206 56 774 6 432 11 % 492 889 498 319 -5 430 -1 % 20 444 4 %
Avskrivninger 67 717 67 454 264 0 % 663 257 665 612 -2 355 0 % 66 596 11 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 9 937 70 9 867 14096 % 9 933 245925 %
Andre driftskostnader 207 393 242 708 -35 314 -15 % 2 120 255 2 234 036 -113 781 -5 % 108 974 5 %
Sum driftskostnader 1 441 889 1 472 863 -30 974 -2 % 13 880 936 13 891 855 -10 920 0 % 220 066 1,6 %
Driftsresultat 45 951 27 069 18 881 70 % 275 428 272 792 2 636 1 % -100 241 -27 %
Finansinntekter 6 155 7 072 -917 -13 % 68 302 70 723 -2 421 -3 % 4 413 7 %
Finanskostnader 3 125 4 533 -1 408 -31 % 32 922 39 742 -6 820 -17 % -2 094 -6 %
Finansresultat 3 030 2 539 491 19 % 35 380 30 981 4 399 14 % 6 507 23 %
Ordinært resultat 48 981 29 608 19 372 65 % 310 808 303 774 7 034 2 % -93 734 -23 %
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 0 -26 26 -100 % -318 326 -644 -198 % 101 -24 %
(Års)resultat 48 981 29 634 19 346 65 % 311 126 303 448 7 679 3 % -93 835 -23 %

Oktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per Oktober
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Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar – oktober 2016 er i gjennomsnitt 13 
456, som er ca. 100 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 henholdsvis økt med ca. 40 og 50 månedsverk. HN IKT har økt 
med ca. 20 månedsverk og Sykehusapotek Nord HF ca. 10. Nordlandssykehuset HF og 
UNNHF har et månedsverksforbruk tilsvarende samme periode i fjor. 
 
Av det totale antall månedsverk, ser vi at andelen faste stillinger øker, mens andelen 
midlertidige stillinger reduseres. 
 

 
Figur 9 Andel faste og midlertidige månedsverk i Helse Nord. Kilde: HN LIS 
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Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 3,9 mill. kroner høyere enn budsjett for 
oktober. Hittil i år er lønnskostnadene 9,3 mill. kroner høyere enn budsjettert for 
perioden januar - oktober.  
 
Hittil i år er lønnskostnadene 260 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 2 % fra samme periode 2015.  
 
Samlede lønnskostnader inklusive pensjonskostnader er dermed ca.125 mill. kroner 
lavere enn for samme periode i 2015. 
 
Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 59 % av totale kostnader.  Sammenlignet med 2015 
er innleiekostnadene 19,2 mill. kroner høyere i 2016 for perioden januar - oktober. En 
økning på 18 %. 
 
Selv om kostnadene er noe høyere enn i 2015, viser utviklingen siste år en reduksjon i 
antall timer med 5,5% for hele foretaksgruppen hvis en sammenligner 2 kvartal 2015 
med 2 kvartal 2016. Det er en positiv trend. 
 

          
Tabell 8 Kjøp av timer fra vikarbyrå, 2015/q2 og 2016/q2. Kilde: HINAS 
 
Antallet vikarvakter utgjør 0,6% av bruttomånedsverk i samme periode. 
Helseforetakenes avtalelojalitet er gjennomgående høy med 93% innenfor gjeldene 
rammeavtale. 

 
Figur 10 Andel deltid i foretaksgruppen fortsetter å gå ned. 
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Figur 11 Gjennomsnittlig stillingsandel øker. HN LIS. 
 
Sykefravær 
På grunn av feil i datavarehuset knyttet til sykefraværsdataene utgår dataene i denne 
virksomhetsrapporten.  I VR 11 vil sykefravær for september og oktober bli presentert 
samlet. 
  
Oppsummert  
Det er mange positive trekk. Antallet månedsverk er rimelig stabile. Av disse øker 
andelen fast ansatte. Videre ser vi at andelen heltid i foretaksgruppen øker. Det gjør også 
gjennomsnittlig stillingsandel. Antall vikarvakter i foretaksgruppen reduseres. I neste 
virksomhetsrapport vil disse trekkene bli sett i sammenheng med sykefraværet. 
 
Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokument 2016 følgende krav: 
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. 
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, 
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og 
"private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner).  
 

Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 

Antall dager* 67 51 36 37 
Endring fra 2015* -11 -6 0 -1 
Korrigerte kostnader** + 5,8 % - 1,4 % +4,0 % + 14,7 % 
Årsverk – endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 3,4 % +11,1 % +2,2 % +31,9 % 

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 første tertial 2015, til første tertial 2016  
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Ventetiden for psykisk helsevern og TSB er kortere enn for somatiske fag. 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. 
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Vedlegg 1 

 
Tabell 10 Opphold somatikk pr. oktober 2016 Helse Nord.  
 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 518 198 535 452 3,3 %
Totalt antall opphold somatikk 120 588 124 227 3,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 37 227 40 330 8,3 %
dagopphold innlagte 14 793 15 242 3,0 %
heldøgnsopphold innlagte 68 568 68 655 0,1 %

Polikliniske konsultasjoner 397 610 411 225 3,4 %

UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 230 787 235 647 2,1 %
Totalt antall opphold somatikk 57 584 60 073 4,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 22 239 23 919 7,6 %
dagopphold innlagte 5 197 5 455 5,0 %
heldøgnsopphold innlagte 30 148 30 699 1,8 %

Polikliniske konsultasjoner 173 203 175 574 1,4 %

Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 140 460 152 155 8,3 %
Totalt antall opphold somatikk 34 566 35 524 2,8 %
herav
dagopphold poliklinikk 8 587 10 467 21,9 %
dagopphold innlagte 6 254 5 739 -8,2 %
heldøgnsopphold innlagte 19 725 19 318 -2,1 %

Polikliniske konsultasjoner 105 894 116 631 10,1 %

Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 82 513 83 785 1,5 %
Totalt antall opphold somatikk 15 106 15 840 4,9 %
herav
dagopphold poliklinikk 3 767 3 576 -5,1 %
dagopphold innlagte 1 764 2 690 52,5 %
heldøgnsopphold innlagte 9 575 9 574 0,0 %

Polikliniske konsultasjoner 67 407 67 945 0,8 %

Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 64 438 63 865 -0,9 %
Totalt antall opphold somatikk 13 332 12 790 -4,1 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 634 2 368 -10,1 %
dagopphold innlagte 1 578 1 358 -13,9 %
heldøgnsopphold innlagte 9 120 9 064 -0,6 %

Polikliniske konsultasjoner 51 106 51 075 -0,1 %
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anne Berit Sund, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2016 
 

Styresak 138-2016 Statsbudsjett 2018 - innspill fra Helse Nord RHF 

og felles innspill fra alle regionale helseforetak 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å gi tilslutning til felles innspill fra alle regionale 
helseforetakene (RHF) til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjett 
2018. 
  
I vedlegg 1 til protokoll fra felles foretaksmøte 12. januar 2016 er det forutsatt at RHF-
ene skal gi innspill til statsbudsjett for 2018 innen 1. desember 2018. 
 
RHF-ene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2018 innen somatiske tjenester, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB). I tillegg 
omhandler innspillet fra RHF-ene noen overordnede tema av betydning for 
statsbudsjettet for 2018. 
 
Beslutningsgrunnlag 
 
Aktivitetsmessige vurderinger 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for 
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke 
investeringer i bygg og utstyr. Dette setter krav til økte ressurser og mer effektiv bruk 
av ressursene.  
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av 
nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi, nye legemidler og et ønske 
om kortere ventetid. 
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i 
nasjonale tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir RHF-
ene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt «sørge for»-ansvar for egen befolkning. Det 
tilligger således det enkelte RHF å prioritere og rette sin innsats slik at mål og krav kan 
nås. 
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Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSBs framskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2017 til 2018, der alderskriteriene i 
Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling brukes. 
 
Realvekst:  
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som 
forventes. Realveksten er en sum av flere forhold. Vekst oppstår også blant annet som 
følge av at ny teknologi og nye – og ofte kostnadskrevende – behandlingsmetoder og 
legemidler tas i bruk og indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det 
ønske om økt kapasitet. I denne sammenheng vurderes også ventetidsutviklingen innen 
det enkelte tjenesteområde og hvor mye aktiviteten bør øke for at ventetidsutviklingen 
skal gå i riktig retning og mot nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en 
referanse for anslag på realvekst.  
 
Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2017 til 2018 fordelt på 
demografisk betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås til 1,9 
prosent. For psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom anslås veksten til 
henholdsvis 2,3 og 2,0 prosent. For TSB anslås veksten til 2,6 prosent.  
 

 
Figur 1: Aktivitetsbehov 2017-2018 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr sektor. 
 
I tillegg kommenterer RHF-ene følgende tema som bør tas i betraktning i arbeidet 
med statsbudsjett for 2018: 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder  
• Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger 
• Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer 
• Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk 
• Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT  
• Gjennomgang av tredjepartsfinansiering  
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Nærmere omtale av disse temaene er tatt inn i vedlegg 1, kapittel 5. 
 
Eget innspill fra Helse Nord 
I tillegg til felles innspill til statsbudsjettet har hver region anledning til å komme med 
egne forslag. Adm. direktør har etter dialog med adm. direktører i HF-ene i Helse Nord 
valgt å foreslå to tema som styret kan ta med i sin uttalelse om innspill til statsbudsjett 
for 2018 - som følger: 
• Økt ramme på 7,5 mill. kroner/år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering 

(SKDE), som følge av økt omfang av nasjonale oppgaver. 
• At Helse- og omsorgsdepartementet er særskilt oppmerksom på at ISF-takstene 

innenfor psykisk helsevern legger til rette for at HF-ene kan fortsette sin utstrakte 
ambulante virksomhet.  

 
Det vises til vedlegg 2 for nærmere kommentar. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Når det skal gis innspill til statsbudsjettet for 2018 synes det mest meningsfylt å gjøre 
vurderinger og analyser på et overordnet nivå, felles for de fire regionale 
helseforetakene. Adm. direktør er glad for dette samarbeidet og at en finner frem til et 
felles syn. 
 
De foreliggende vurderinger og analyser gir et godt og nøkternt bilde av aktivitets- og 
ressursbehovet for 2018 og er godt i samsvar med vurderingene som er gjort i 
forbindelse med økonomisk langtidsplan og budsjett for 2017.  
 
Adm. direktør anbefaler at styret slutter seg til den foreliggende vurderingen av 
aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, samt til de øvrige tema som fremgår av 
vedlegg 1 kapittel 5.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av 

aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere som innspill til statsbudsjett for 
2018. 
 

2. Styret ber om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett 
for 2018: 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder  
• Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger 
• Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer 
• Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk 
• Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT  
• Gjennomgang av tredjepartsfinansiering 
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3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i 
forbindelse med statsbudsjett for 2018: 
• 7,5 mill. kroner/år i økt ramme til Senter for Klinisk Dokumentasjon og 

Evaluering 
• At det vies særskilt oppmerksomhet til at nye ISF-takster for psykisk helsevern 

legger til rette for fortsatt utstrakt bruk av ambulant virksomhet 
 

4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
Bodø, den 16. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   
1) Felles innspill til statsbudsjettet for 2018 fra de fire regionale helseforetakene 
2) Eget innspill til statsbudsjettet for 2018 fra Helse Nord RHF 
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Vedlegg 1 
 
INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2018 
 
1. Sammendrag og konklusjon 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2018 
innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB) 
som et innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2018.  
 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for 
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke 
investeringer i bygg og utstyr. Dette setter krav til økte ressurser og mer effektiv bruk av 
ressursene.  
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av 
nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi, nye legemidler og et ønske 
om kortere ventetid. 
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i 
nasjonale tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de 
regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt «sørge for»-ansvar 
for egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og rette sin innsats 
slik at mål og krav kan nås. 
 
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
 
Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2017 til 2018, der alderskriteriene i 
Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling brukes. 
 
Realvekst:  
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som 
forventes. Realveksten er en sum av flere forhold. Vekst oppstår også blant annet som 
følge av at ny teknologi og nye – og ofte kostnadskrevende – behandlingsmetoder og 
legemidler tas i bruk og indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det 
ønske om økt kapasitet. I denne sammenheng vurderes også ventetidsutviklingen innen 
det enkelte tjenesteområde og hvor mye aktiviteten bør øke for at ventetidsutviklingen 
skal gå i riktig retning og mot nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en 
referanse for anslag på realvekst.  
 
Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2017 til 2018 fordelt på 
demografisk betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås til 1,9 
prosent. For psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom anslås veksten til 
henholdsvis 2,3 og 2,0 prosent. For TSB anslås veksten til 2,6 prosent.  
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Figur 1: Aktivitetsbehov 2017-2018 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr 
sektor. 
 
I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema (kapittel 5): 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder  
• Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger 
• Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer 
• Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk 
• Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT  
• Gjennomgang av tredjepartsfinansiering  
 
2. Innledning 
I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 12. januar 2016 er det forutsatt at de regionale 
helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2018 innen 1. desember 2016.  
 
I likhet med tidligere år er de regionale helseforetakene enige om å utarbeide et felles 
innspill. Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder aktivitetsbehov for 
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg kommenteres enkelte tema relatert 
til de regionale helseforetakenes rammebetingelser.  
 
I de nærmeste årene vil det være ytterligere vekt på samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Vekst og utvikling i primærhelsetjenesten vil være viktig for å 
utvikle bærekraftige løsninger for helsetjenesten som helhet.  
 
Det vil samtidig være behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Det vil være behov for 
økte investeringer i bygninger, teknologi, utstyr og økt innsats innen forsking og 
utvikling. En fortsatt effektivisering av daglig drift vil være et viktig bidrag for å få til 
dette. Innen somatiske tjenester vil dagbehandling og poliklinisk aktivitet fortsatt måtte 
øke, samtidig som gjennomsnittlig liggetid for døgnpasienter forventes å gå ned. Det vil 
fortsatt være et spesielt fokus på både vekst og restrukturering av tilbudet innen 
rusbehandling og psykisk helsevern. Helseforetakene vil ha behov for økte ressurser på 
mange områder, samtidig som driftsressursene må brukes mer effektivt. 
Kompetanseutvikling vil være sentralt både i samhandlingen med primærhelsetjenesten 
og innen spesialisthelsetjenesten. 
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Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og økt andel eldre, framvekst av 
nye behandlingstilbud, ønske om økt aktivitet på noen områder og som følge av at nye 
og kostnadskrevende behandlingsmetoder tas i bruk.  
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå. Vi mener at den 
overordnede tilnærmingen gir et godt grunnlag og har ikke grunn til å tro at mer 
detaljerte analyser i vesentlig grad ville endret konklusjonene i dette innspillet.  
 
3. Forutsetninger 
Det er forskjeller mellom regionene f.eks. når det gjelder ressursforbruk per innbygger 
innen de forskjellige fagfeltene. Dette gjelder også tilgjengelighet, uttrykt i ventetid. 
Betraktningene nedenfor tar imidlertid utgangspunkt i nasjonale tall og legger som 
forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de regionale helseforetakene et 
likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt «sørge for»-ansvar for egen befolkning. Ettersom 
den demografiske utviklingen er ulik mellom regionene vil det tilligge det enkelte RHF å 
prioritere og rette sin innsats slik at mål og krav kan nås. 
 
For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke 
aktivitetsbehovet frem til 2018: 
 
Demografisk betinget vekst: Ut fra SSBs framskrivning av folkemengden (middels 
nasjonal vekst) beregnes en forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2017 til 
2018, der alderskriteriene i Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling brukes. 
 
Realvekst: Vekst utover det som er demografisk betinget, er knyttet til nye behov, behov 
for økt kapasitet på spesielle områder og det å ta i bruk nye og kostnadskrevende 
behandlingsmetoder. Realvekst er med andre ord en sum av flere forhold. Behov for 
vekst oppstår også blant annet som følge av at nye – og ofte kostnadskrevende – 
behandlingsmetoder tas i bruk, behandlingsmulighetene øker og indikasjon for 
behandling endres. På enkelte områder er det også ønske om bedre og økt kapasitet. I 
denne sammenheng vurderes ventetidsutviklingen innen det enkelte tjenesteområde og 
hvor mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen fortsatt skal gå i riktig retning. Å 
ta i bruk nye behandlingsmetoder medfører i mange sammenhenger også en 
effektivisering av tilbudet.   
 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte 
pasientgrupper må styrkes, noe som også kan medføre økt aktivitetsbehov. I den grad 
den nye aktiviteten ikke fullt ut kan baseres på ressurser som er frigjort ved reduksjoner 
i annen aktivitet, vil dette medføre en realvekst i aktivitetsbehovet.  
 
Riktig prioritering er en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er en 
særskilt utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og mange 
nyhenvisninger.  
 
Det er viktig at arbeidet med oppfølging av prioriteringsforskriften og 
prioriteringsveilederne videreføres og at arbeidet med å etablere og drive de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene gis høy prioritet. Resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre vil kunne gi grunnlag for vurderinger som sikrer drift med riktig 
innholdsmessig kvalitet og som motvirker overforbruk, underforbruk og feil bruk av 
helsetjenester. 
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4. Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2018 
4.1. Somatiske spesialisthelsetjenester 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2018 blir her vurdert på basis av de 
forhold som erfaringsmessig innvirker på behovet for tjenester, og under hensyn til de 
helsepolitiske prioriteringer som gjelder.  
 
Aktivitet, behov og realvekst 2011-2015 
Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussenutvalgets behovsindekser og befolk-
ningsutviklingen i de respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en ren demografisk 
fremskrivning av behovene. Tabellen nedenfor viser at forbruksveksten i 2013 var 
lavere enn den forventede demografisk drevne behovsveksten. I 2013 var det dermed 
negativ realvekst. Realveksten i 2011 og 2012 og 2014 var svakt positiv, men den var på 
1,5 prosent i 2015. Deler av denne veksten kan nok knyttes til at det i 2015 ikke var 
knyttet krav til maksimalt DRG-aktivitet. Dette kan føre til at helseforetakene utnytter 
ledig kapasitet til økt aktivitet.  
 
Tabell 1: Aktivitet somatisk virksomhet. Nasjonale tall 2011-2015 

  
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015 
*) Med «estimert» menes at DRG-poengene er korrigert for systemendring i ISF beregnet 
gjennom årlig regruppering av data, for å gi sammenlignbare størrelser mellom år. 
 
Figur 2 viser utvikling i ventetid for avviklede pasienter innenfor somatisk sektor. Det 
har vært en jevn reduksjon i ventetider hvert år, og for første gang er den nasjonale 
ventetiden i gjennomsnitt lavere enn det nasjonale kravet på under 65 dager.  
 
Figur 2: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste, somatikk, 1. tertial 2012 til1. tertial 2016 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2016. Norsk pasientregister (Rapport IS-2448)  
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Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2017-2018  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2015-2018 tilsvarende 1,4 prosent pr år1.  
 
Nye behov og et bedre tilbud vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og 
implementering av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i 
årene som kommer, og føre til økte behov for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører 
også til at pasientene i en del pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed få nye 
behandlingsbehov. Når det i tillegg tas hensyn til helsepolitisk opprioritering av enkelte 
pasientgrupper, medfører dette en behovsvekst ut over den som følger av 
befolkningsvekst alene.  
 
Selv om ventetidsmålet er nådd per 1. tertial 2016 er det viktig å sikre en stabilt lav 
ventetid, under, eller i tråd med nasjonale mål per 2016. Å redusere ventetiden 
ytterligere vil også kreve økt aktivitet - utover det som er demografisk betinget.  
 
Behovet for realvekst anslås til å være 0,5 prosent, slik at når demografisk betinget vekst 
inkluderes, blir samlet behov for aktivitetsvekst innen somatikk fra 2017 til 2018 på 1,9 
prosent. 
 
4.2. Psykisk helsevern 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 2: Kostnader (millioner kr, faste priser) psykisk helsevern. Nasjonale tall 2011-2015 

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015. (Merk at SAMDATA opererer med to deflatorer, som gir ulik 
utvikling i faste priser. Her er benyttet SSBs indeks som tar høyde for endring i pensjonskostnader. Det er 
mistanke om at denne deflatoren undervurderer realveksten i kostnadene. Se SAMDATA 2015 for mer detaljer). 
 
Finansieringen av psykisk helsevern er i mindre grad aktivitetsbasert sammenlignet 
med de somatiske tjenestene. Det er også en svært liten endring i kostnader mellom 
årene i denne sektoren. Det var fra 2014 til 2015 en svak realnedgang i psykisk 
helsevern for voksne, og en svak økning for barn og unge. De samlede kostnadene til 
psykisk helsevern for voksne (VOP) og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) viser 
en svak nedgang.  
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne har økt kraftig 
de siste årene, og med 7,1 prosent, fra 2014-2015. Tilsvarende er det en reduksjon i 
antall oppholdsdøgn på 2,6 prosent fra 2014-2015. Veksten i antall utskrivninger 
varierer i perioden, men det er en reduksjon på 1,2 prosent fra 2014-2015. 
 
 
 
 
 
 

1 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 

2011 2012 2013 2014 2015 %-endr.     
14-15

Psykisk helsevern for voksne 19 484 19 756 19 383 19 287 19 235 -0,3
Psykisk helsevern for barn og unge 4 352 4 409 4 390 4 428 4 436 0,2
Psykisk helsevern samlet 23 836 24 165 23 773 23 715 23 671 -0,2
Årlig vekst, prosent 1,4 % -1,6 % -0,2 % -0,2 %
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Tabell 3: Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2011-2015 

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015.  
* Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og konsultasjoner veiet i forholdet 
85/1 (tilsvarende forholdet mellom enhetskostnadene i Samdata 2014).  
 
Det har gjennom de siste årene skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen 
psykisk helsevern for voksne fra innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, 
med økt vekt på poliklinisk behandling og ambulant virksomhet. Dette er i tråd med 
nasjonale prioriteringer innen psykisk helsevern.  
 
Figur 3: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for voksne, 1. 
tertial 2012 til 1. tertial 2016 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2016. Norsk pasientregister (Rapport IS-2448)  
 
Ventetidene innen psykisk helsevern for voksne har vist noe nedgang de senere årene. 
Gjennomsnittlig ventetid pr 1. tertial 2016 er 47 dager, som er historisk lavt.  
 
Tabell 4: Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2011-2015  

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015.  
* Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall behandlede pasienter. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 %-endr.         
14-15

Polikliniske konsultasjoner 1 239 625 1 281 826 1 357 317 1 425 917 1 526 715 7,1 %
Utskrivninger 52 835 53 517 52 290 53 130 52 515 -1,2 %
Antall oppholdsdøgn 1 288 550 1 221 998 1 143 279 1 118 007 1 088 494 -2,6 %
Årlig forbruksvekst (vekst i veid aktivitet), prosent * 1,80 1,74 -0,51 2,41 0,80
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 1,5 1,6 1,6 1,3 1,3

Realvekst i forbruk, prosent 0,3 0,1 -2,1 1,1 -0,5
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2011 2012 2013 2014 2015 %-endr.         
14-15

Polikliniske konsultasjoner med refusjon 720 456 729 217 761 435 783 015 817 529 4,4
Behandlede pasienter 57 416 57 745 57 380 57 355 58 234 1,5
Årlig forbruksvekst, (beh. Pasienter) prosent * 2,1 0,6 -0,6 0,0 1,5
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 0,2 0,0 0,2 0,1 0,3

Realvekst, prosent 1,9 0,6 -0,9 -0,2 1,2
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For psykisk helsevern for barn og unge har antall polikliniske konsultasjoner økt med 
4,4 prosent. Samtidig har antall behandlede pasienter økt med 1,5 prosent fra 2014-
2015. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden fra 
1. tertial 2012 til 1. tertial 2016. Ventetiden er under kravet gjennom hele perioden, men 
har vært relativt stabil de siste to årene. 
 
Figur 4: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for barn og unge, 
1. tertial 2012 til 1. tertial 2016 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2016. Norsk pasientregister (Rapport IS-2448)  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2017-2018  
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige er prioriterte områder 
nasjonalt og regionalt.  
 
For psykisk helsevern for voksne er det fortsatt behov for å omstrukturere 
behandlingstilbudene for å oppnå tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-
nivå. Dette omfatter ytterligere økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for 
ut fra ønsket om ytterligere å redusere ventetiden. Det er videre viktig å stimulere til 
fortsatt omstilling og god utnyttelse av ressursene i samarbeid med kommunene.  
 
Metodene for måling av totalaktivitet innen området bør forbedres. Det bør også 
vurderes å bedre takstene for samhandling/veiledning, rehabilitering og ambulant 
virksomhet. 
 
Det vil være viktig å bedre tilgangen på legespesialister samt annet helsepersonell.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2014-2018 tilsvarer 1,3 % pr år i 
VOP og 0,3 % per år i BUP.2  Her vil bl.a. endring i behov, bedre tilgjengelighet til 
tjenestetilbudene og større åpenhet om psykiske lidelser spille inn og påvirke 
aktivitetsbehovet. Større åpenhet og økt andel eldre vil gi et økt behov innen 
alderspsykiatrien. Samarbeid med somatiske avdelinger må videreutvikles for mange 
pasientgrupper. Nye behandlingsmetoder generelt medfører i noen grad økt aktivitet. 

2 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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Det er også et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. 
Ventetiden kan reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra 
primærhelsetjenesten og ved at kommunene blir bedre i stand til å møte pasienter med 
psykiske lidelser/begynnende psykiske lidelser (jf. samhandlingsreformen). Ventetiden 
kan også reduseres ved å gjøre endringer i aktivitetsprofilen til behandlingstilbudet. I 
tillegg vil bedre logistikk og organisering av arbeidsprosesser, samt standardisering av 
pasientforløp bidra til økt effektivitet og dermed reduserte ventetider. Det legges likevel 
til grunn at en reduksjon i ventetidene vil kreve ytterligere aktivitetsvekst.  
 
Det er imidlertid utfordringer knyttet til målet for realveksten i psykisk helsevern. Det 
har i flere år vært en omstilling i sektoren fra døgnbehandling til poliklinisk og ambulant 
virksomhet, og uten et integrert vekstmål som tar høyde for denne vridningen vil det 
nødvendigvis være usikkerhet knyttet til tallene.  
  
Med dette som utgangspunkt anslås en nødvendig realvekst i aktivitet for VOP på 1,0 
prosent fra 2017 til 2018. Når demografisk betinget vekst inkluderes, blir dermed det 
samlede anslaget for økt aktivitetsbehov i psykisk helsevern for voksne på 2,3 prosent.  
 
For BUP er anslaget for realvekst fra 2017 til 2018 1,7 prosent, slik at når demografisk 
vekst på 0,3 prosent inkluderes, blir det samlede anslaget på 2 prosent.  
 
4.3. Tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere (TSB) 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 5: Kostnader (millioner kr, faste priser) TSB. Nasjonale tall 2011-2015  

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015  
 
I perioden 2011-2015 har ressursene til rusfeltet økt med 15 prosent, og fra 2014 til 
2015 med 5,6 prosent. Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere 
ikke var gitt tilstrekkelig prioritet og at tilbudet er styrket, blant annet gjennom 
rusreformen og nasjonal satsing. Fra rusreformens start i 2004 har det vært en betydelig 
økning i antall henvisninger og det er opprettet mange nye plasser for døgnbehandling. 
Det er også en sterk vekst i polikliniske konsultasjoner.  
 
Tabell 6: Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2010-2015 

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015.  
* Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 %-endr.     
14-15

TSB 4 469 4 667 4 725 4 916 5 193 5,6
Årlig vekst, prosent 4,4 1,2 4,0 5,6

2011 2012 2013 2014 2015 %-endr.         
14-15

Døgnplasser TSB 1 752 1 692 1 712 1 906 1 947 2,2
Årsverk TSB 3 771 3 954 3 829 4 050 -
Antall oppholdsdøgn 590 252 580 098 570 138 585 735 627 118 7,1
Antall innleggelser 13 063 12 934 12 989 13 655 14 403 5,5
Polikliniske konsultasjoner 307 850 348 607 363 658 390 190 441 057 13,0
Årlig vekst (kostnader), prosent * 4,4 1,2 4,0 5,6
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 1,5 1,4 1,2 1,1

Realvekst, prosent 3,0 -0,2 2,9 4,5
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Gjennomsnittlig ventetid for TSB har vært lavere enn det nasjonale målet fra 2012 til 
2016. Det har også vært en sterk reduksjon de siste to årene og er per 1. tertial 2016 på 
37 dager. 
 
Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, 1. tertial 2012 til 1. tertial 2016 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2016. Norsk pasientregister (Rapport IS-2448) 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2017-2018  
Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at 
behov for omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør fortsatt akuttfunksjoner 
(inkl avrusning og innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, 
jf. nasjonale strategier innen fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og 
styrking av enkelte deler av døgntilbudet. Det er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.  
 
Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse, må 
eksisterende tjenester fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen 
helsefaglig bemanning der det er behov.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2015-2018 er beregnet til 1,1 
prosent hvert år i perioden.3  
Endring i sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt kompetanse i 
utredning og behandling kan påvirke aktivitetsbehovet. Det er samtidig et mål både å 
redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd.  
 
Realveksten for årene 2011-2015 var i gjennomsnitt på 2,2 prosent, mens realveksten 
fra 2014 til 2015 var 5,6 prosent. 
  
Fra 2017 til 2018 anslås en realvekst i aktivitet på 1,5 prosent som nødvendig. Når 
demografisk betinget vekst inkluderes, blir dermed det samlede anslaget på 2,6 prosent. 
 
Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere legestillinger og annet 
helsepersonell vil være sentralt.  

3 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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5. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2018 
Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder  
Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre behandlingsmetoder, 
spesielt legemidler. Økende etterspørsel etter slike metoder/legemidler er krevende. 
Anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig bevilgning slik 
at denne utviklingen ikke går på bekostning av andre fagplaner i 
spesialisthelsetjenesten. De nye legemidlene kommer nesten utelukkende innenfor 
somatikk. Noe som påvirker kostnadsutviklingen mer innenfor somatikk sammenlignet 
med psykisk helsevern og TSB (den gylne regel).  
 
Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger  
De strukturelle konsekvensene for den nye legespesialiststrukturen og 
legespesialistutdanningen vil bli svært kostnadskrevende, både med tanke på 
overgangsordninger og for vaktberedskapen, slik den blir når ordningen er endelig 
etablert. Det er også skissert en kompetanseheving blant veiledere, som i seg selv vil 
påvirke aktivitet og vil ha betydelige kostnader.  
 
Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer  
Det er behov for endring av takstsystem for å understøtte og ikke motvirke ønsket 
utvikling innenfor ambulante og digitale tjenester (elektroniske konsultasjoner). 
 
Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk  
Det er behov for finansieringsordninger som understøtter og ikke motvirker en ønsket 
omlegging av aktivitet fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk. 
 
Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT 
Gode digitale løsninger er viktig for å sikre likeverdige helsetjenester, god 
behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og samhandling. Videre IKT-satsning innen hele 
helsesektoren vil også legge til rette for bedret kostnadseffektivitet i behandling. 
Pasientrettighetsloven, pasientjournalloven og helseregisterloven krever oppgradering 
av de pasientadministrative systemene, og opplæring i helseforetakene. Det bør gis 
muligheter for lånefinansiering av større IKT-investeringer. 
 
Gjennomgang av tredjepartsfinansiering 
Som en følge av oppgaveoverføringer fra trygdeetaten er det i dag slik at 
helseforetakene har finansieringsansvar for tredje part, hovedsakelig kommunesektoren 
(bl.a. pasientreiser og laboratorietjenester). Dette er kostnader som helseforetakene 
ikke kan påvirke, de legger beslag på ressurser i helseforetakene og utfordrer 
mulighetene for god økonomistyring. Dagens praksis bryter med det finansielle 
ansvarsprinsippet4, som tilsier at det myndighetsorgan som har beslutningskompetanse 
også skal ha finansieringsansvaret. Det bes om at de områdene hvor helseforetakene 
finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og 
økonomisk ansvar. 
 
  

4 NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune (s. 96) 
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Vedlegg 2 
 
INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2018 – Eget innspill fra Helse Nord 
I tillegg til et felles innspill, har hver region anledning til å komme med egne forslag.  
 
I Direktørmøte 9. november 2016 la administrasjonen frem to forslag til aktuelle tema 
for innspill til statsbudsjettet for 2018, Tilbakemeldingene var at en i tillegg kunne 
vurdere to saker: 
a. Økte kostnader til helseberedskap for Svalbard må håndteres utenfor 

inntektsmodellen og gi uttelling i statsbudsjett 2018.  
b. Økte kostnader til prehospitale tjenester som følge av nye beredskapskrav i 

forskriften.  
 

Punkt a) blir fulgt opp i eget møte med Helse- og omsorgsdepartementet. 
Administrerende direktør velger å beholde de først foreslåtte tema som forslag til styret 
i Helse Nord RHF som regionens innspill til statsbudsjett for 2018. Disse følger av punkt 
1) og 2) nedenfor. 
 
1) SKDE – økt omfang nasjonale oppgaver 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en avdeling i Helse Nord 
RHF. SKDE har et regionalt oppdrag med opprinnelig formål å bidra til kvalitets-
forbedring av pasientbehandlingen i Helse Nord gjennom produksjon av kunnskap om 
kvalitet og forbruk. SKDE har i tillegg to formelle nasjonale oppdrag:  
• Ivareta Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre  
• Utvikle og produsere Helseatlas som beskriver variasjon i forbruk av helsetjenester.  
 
SKDE får i tillegg andre, og til dels omfattende oppdrag fra HOD som for eksempel 
indikatorprosjektet fra OD 2016 og utredning av regionfunksjoner ved OUS også i 2016. 
 
Status 
SKDE fikk i 2009 oppdraget med å bygge opp et nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre. Tjenestene fra servicemiljøet er omfattende. Vi nevner 
registerutvikling, juridisk veiledning, forvaltning, utvikling av resultattjenester og 
driftsstøtte for resultatpublisering, analysestøtte, sekretariat for interregional 
styringsgruppe for kvalitetsregistre og nasjonal ekspertgruppe for kvalitetsregistrene. I 
tillegg kommer omfattende utrednings- og rapporteringsarbeid knyttet til feltet.  
 
Andre oppgaver inkluderer planlegging og gjennomføring av fagutviklingsseminarer og 
nasjonale kvalitetsregisterkonferanser samt utstrakt samarbeid med nasjonale og 
internasjonale myndigheter og organisasjoner.  
 
Den utadrettede virksomheten er omfattende og ivaretas at et fåtall personer.  Antall 
nasjonale kvalitetsregistre har økt fra 12 ved oppdragets start til 54 i dag. Ressursene er 
i praksis uendret fra 2009 og arbeidssituasjonen for de ansatte er krevende, både totalt 
sett og i forhold til arbeidsmiljøperspektivet. I praksis er det for få personer til å ivareta 
saksbehandling og reisevirksomhet/ekstern veiledning. I tillegg er det på kort sikt behov 
for nye ressurser til noen av kvalitetsregisternodene. 
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De siste 2-3 årene har analyseoppdragene til SKDE økt vesentlig. I 2014 ble 
Helseatlasarbeidet startet ved tilførsel av midler fra RHF til to analytikere. Oppdraget 
har vist seg å være meget arbeidskrevende, ikke bare på grunn av det analytiske 
arbeidet men også på grunn av en krevende aktivitet for å få på plass representative, 
kompetente og interesserte faggrupper til hvert atlas.  
 
Fremdriften i utvikling av nye atlas er for dårlig. Først og fremst på grunn av nye 
nasjonale ad hoc oppdrag som for eksempel utredning for Kvinnslandutvalget og det 
nasjonale "Indikatoroppdraget". Oppdragene fra HOD har krevd radikal intern 
omprioritering av alle oppgaver og til dels innsats fra et samlet SDKE.   
 
Vi ser at oppdatering av sentrale data fra helseatlasene vil kreves senest fra høsten 
2017. Alle tilgjengelige stillingsressurser er nå satt i arbeid. Vi er ikke i stand til å levere 
tilstrekkelig verken på regionale eller nasjonale bestillinger og forskningsaktiviteten er 
ikke mulig å ivareta til tross for rikelig med relevante problemstillinger.  
 
SKDE er internasjonalt kjent for sine analyser, og bidrar til å heve kunnskap og 
forståelse for egen virksomhet. I fremtiden blir det viktig å bygge videre på det unike 
miljøet som er skapt i SKDE.  
 
Nasjonale bevilgninger til SKDE har vært uforandret i lang tid. Økt aktivitet er finansiert 
fra Helse Nord RHF sine rammer. Helse Nord RHF mener det er nødvendig at regionens 
rammer til drift av SKDE økes slik:  
 
Styrking av nodene; koordinering, felles oppgaver og planlegging:  2,0 mill kr/år 
Styrking av SKDE; nasjonalt servicemiljø, analyse, forskning stab:  5,5 mill kr/år 
 
2) IFS-takster psykisk helsevern (innføres fra 2017)  
Helsedirektoratet overleverte 15. november 2015 en delleveranse til Helse- og 
omsorgsdepartementet vedrørende forslag til takstendringer for 2016 for ambulant- og 
oppsøkende behandling, samt nettbasert behandling. Endringen foreslått er en utvidelse 
av dagens regelverk knyttet til polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB.  
 
Utvidelsen bidrar til å i større grad fange opp relevante aktivitetsformer, og vil ta høyde 
for visse typer nettbaserte behandlingstilbud og ambulant virksomhet, herunder 
teambaserte løsninger. Utvidelsen gjennomføres budsjettnøytralt. I denne delleveransen 
var det tilstrebet at de nye takstene for 2016 ble gitt en innretning slik at eventuell 
overføring til ISF-ordningen 2017 ikke ville representere vesentlige endringer i måten 
aktivitetene ble klassifisert og målt på. 
 
Det legges foreløpig til grunn at ambulante konsultasjoner ikke knyttes til egne grupper, 
men at slik aktivitet kategoriseres til øvrige grupper. En poengtilleggsregel vurderes 
som mest aktuelle mekanisme for å kunne ta høyde for høyere gjennomsnittlig 
ressursbruk, med samme innretning som foreslått tilleggstakst for implementering i 
2016. 
 
Noen av tjenestene innen psykisk helsevern og TSB er aktuelle å håndtere på samme 
måte som ovennevnte. Det legges til grunn at foreslåtte takster for ambulante og 
oppsøkende team, samt for nettbasert behandling, omformes til særtjeneste-grupper i 
2017. 
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Størst risiko vil det være hvis ordningen utformes basert på opplysninger som det ikke 
er krav om (eller praksis for) å registrere i dag, men som det blir satt krav om etter 
innføring. Eksempel på dette kan være ambulant og nettbasert behandling. Selv om det 
er sannsynlig at registreringspraksis på dette område kan bli tilstrekkelig god i 2017, vil 
vekter og budsjettkalibrering måtte ta utgangspunkt i et usikkert datagrunnlag (2014 
eller deler av 2015). 
 
Lange avstander i regionen, og målsetting om å gi tilbud nært pasientens bosted, gjør at 
Helse Nord har en relativt utstrakt ambulant virksomhet. Helse Nord RHF ber om at 
Helse- og omsorgsdepartementet har særskilt oppmerksomhet på at ISF-takstene legger 
til rette for at helseforetakene kan opprettholde sin ambulante virksomhet innenfor 
psykisk helsevern på tilsvarende nivå som før omleggingen.  
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rolandsen/Rødvei, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2016 
 

Styresak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall 

helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 

30 og valg av styret 2017-2019, jf. 

helseforetaksloven § 21 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte 15. juni 2016 å etablere Helse Nord IKT HF, 
jf. styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF. Vedtaket ble senere stadfestet i 
styresak 125-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF - stadfestelse av tidligere vedtak 
(styremøte 26. oktober 2016).  
 
I ettertid viser det seg at styret ikke har anledning til å delegere oppnevning av 
eiervalgte styremedlemmer til styrets arbeidsutvalg for valg av HF-styrer, jf. 
helseforetaksloven (hfl.) § 9.  
 
Denne styresaken formaliserer stiftelsen av Helse Nord IKT HF. Helseforetaksloven § 9 
krever at styret i det regionale helseforetaket treffer vedtak om å opprette et 
helseforetak, inkludert å velge styrets medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. 
 
Vedtak om å etablere Helse Nord IKT HF endrer antall helseforetak i regionen og vedtas 
av foretaksmøte i det regionale helseforetaket, dvs. Helse- og omsorgsdepartementet, jf.  
hfl. § 30, 1 ledd nr. 5.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Styret i Helse Nord RHF har tidligere vedtatt å etablere Helse Nord IKT som 
helseforetak, og saken er forankret slik beskrevet i styresak 73-2016. 
 
Styrets arbeidsutvalget for valg av HF-styrer har foreslått følgende eieroppnevnte 
medlemmer: 
• Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF, styreleder 
• Tor Ingebrigtsen, adm. direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF, nestleder 
• Paul Martin Strand, adm. direktør Nordlandssykehuset HF, styremedlem 
• Bjørn Nilsen IT-sjef Helse Nord RHF, styremedlem  
• Kjersti Lauritzen, direktør for forretningsutvikling, Studentsamskipnaden i Gjøvik, 

Ålesund og Trondheim, styremedlem 
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Adm. direktør er fornøyd med utvalgets forslag. Adm. direktør anbefaler at styret i 
vedtak om stiftelsen utpeker styremedlemmene, i tillegg til å oppfylle krav til innhold 
for øvrig, jf. hfl. § 9.  
 
Stiftelsesprotokoll, inkludert helseforetakets vedtekter og øvrige dokumenter fremlagt i 
styresak 73-2016 fremlegges derfor også i denne styresaken.  
 
Endringer i dokumenter som skal godkjennes av påtroppende styre fremgår av vedlegg 
9 Endringslogg. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte 

stiftelsesprotokoll. 
 

2. Styret oppnevner følgende som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF: 
 
Styrets leder Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF 
Styrets nestleder Tor Ingebrigtsen, adm. dir. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  
Styremedlem  Paul Martin Strand, adm. direktør Nordlandssykehuset HF 
Styremedlem  Bjørn Nilsen IT-sjef Helse Nord RHF  
Styremedlem Kjersti Lauritzen, direktør for forretningsutvikling,  
 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

 
I tillegg kommer styremedlemmer og varamedlemmer som velges av og blant de 
ansatte i samsvar med helseforetaksloven § 23. 
 

3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF. 
 

4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF. 
 

5. Som revisor for helseforetaket velges BDO AS, org.nr. 993 606 650. 
 

6. Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune. 
 

7. Styret ber om at saken legges frem i foretaksmøte med Helse- og 
omsorgsdepartementet for endelig godkjenning, jf. helseforetaksloven § 30, 1. ledd 
nr. 5. 

 
 
Bodø, den 16. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: 
1. Stiftelsesprotokoll – Helse Nord IKT HF   
2. Helse Nord IKT HF – Rammer for virksomheten v. 1.1 
3. Utkast til styreinstruks for Helse Nord IKT HF v. 0.95 
4. Utkast til instruks for adm. dir. i Helse Nord IKT HF v. 0.95 
5. Overordnet fremdriftsplan 
6. Protokoll fra drøftingsmøte i HN IKT 3. mai 2016 
7. Utdrag fra oppsummering fra Direktørmøte 10. -11. mai 2016 
8. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 12. mai 2016 
9. Endringslogg 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2016 
 

Styresak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av 

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS 

fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes på bakgrunn av styresak 121-2015 Styringen av de regionale 
helseforetakenes felles eide selskaper (styremøte 25. november 2015). Styret i Helse 
Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør i samarbeid med de 
andre RHF-ene om å vurdere å organisere Luftambulansetjenesten ANS og 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS som helseforetak. 
 
På samme måte som for styresak 121-2015 fremmes også denne styresaken 
likelydende for de fire RHF-styrene.  
 
Vurderingsgrunnlaget omfatter utredninger fra de to selskapene. 
Luftambulansetjenesten ANS anfører bl.a. at en omdanning kan skje uten store 
konsekvenser for driften av selskapet, og at det gir anledning til å forenkle selskapets 
navn. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS uttrykker bl.a. at helseforetak som 
organisasjonsform vil tydeliggjøre at selskapet er en del av spesialisthelsetjenesten, og 
at endringen vil være positiv for selskapets mulighet for å løse sine oppgaver og 
videreutvikle pasientreiseområdet.  
 
Saken er behandlet i det AD-møtet1 24. oktober 2016. Det anbefales at 
Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, 
omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) med virkning fra 1. januar 
2017. Det anbefales også at Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn 
til Pasientreiser HF fra samme tidspunkt. 
 
  

1 AD-møte: forum for adm. direktører i RHF-ene 
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Bakgrunn for saken 
Det vises til styresak 121-2015 om styring av de regionale helseforetakenes felles eide 
selskaper, fremmet for de fire RHF-styrene i november/desember 2015 (i Helse Nord 
RHF i styremøte 25. november 2015).  
 
Saken stadfester dagens styringsmodell, der eierstyring og oppfølging av virksomheten 
i de felles eide selskapene ivaretas av RHF-enes adm. direktører. Videre avklarer saken 
prinsipper for styresammensetning, oppnevning av observatører i selskapenes styrer, 
utarbeidelse og behandling av selskapenes strategier, samt samordning og oppfølging 
av selskapene.  
 
Saken omfatter også en vurdering av selskapsform for de felles eide selskapene - som 
følger: 
 
I årene fra reformen og fram til 2013 var det ikke anledning til å benytte helseforetak som 
selskapsform for de felles eide selskapene. Det gjør at det bildet vi i dag har er preget av at 
hvert selskap er et resultat av sin tid. HINAS er organisert som et aksjeselskap, 
Luftambulansetjenesten og Pasientreiser som ansvarlige selskap, mens de selskapene som 
er etablert etter 2013 - HDO, NIKT og Sykehusbygg - alle er helseforetak.  
… 
Praksis og vurderinger gjort i forbindelse med etableringen av de siste tre felles eide 
selskapene tilsier imidlertid at helseforetak er den selskapsform som normalt vil benyttes 
dersom det blir etablert flere felles eide selskap. Det er også god grunn til å tro at denne 
selskapsformen hadde blitt valgt dersom muligheten hadde vært tilstede ved etableringen 
av de tre første felles eide selskapene. Dette skyldes særlig at organisasjonsformen 
helseforetak, i større grad enn de øvrige, gjør at virksomhetene vil fremstå som en naturlig 
og integrert del av den offentlige helsetjenesten.  
… 
Dersom alle felles eide selskap var underlagt det samme regelverket ville også det 
praktiske arbeidet rundt den formelle eierstyringen bli vesentlig forenklet og enhetlig. Det 
ville samtidig minimalisere risikoen for feil og misforståelser rundt styringen. Det 
foreligger således gode grunner for å gjennomføre en harmonisering av selskapsform, jf. 
også punkt 1 samt forslag til vedtak.  
 
Etter at denne styresaken er behandlet, ble Sykehusinnkjøp HF etablert i 2016. 
 
I oppdragsdokumentet for 2016 er Pasientreiser ANS og Luftambulansetjenesten ANS 
gitt likelydende oppdrag om å utrede forhold vedrørende omdanning fra ansvarlig 
selskap (ANS) til helseforetak (HF). 
 
Prosess 
Arbeidsprosessen omfatter de vurderinger som tidligere er gjort i forbindelse med 
ovennevnte styresak, utredninger fra de to selskapene samt eierstyringsgruppens 
vurdering av saken.  
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Selskapenes vurdering 
Selskapenes vurderinger fremgår av brev som følger som utrykt vedlegg til saken. 
Hovedpunktene i disse vurderingene er sammenfattet her: 
 
Vurderinger fra Luftambulansetjenesten ANS 
• Juridisk vil det være liten forskjell for selskapet om selskapet omdannes fra 

ansvarlig selskap til helseforetak. 
• Praktisk medfører det at selskapsavtalen og vedtektene må omskrives. 
• Endring av selskapsform gir anledning til å forenkle selskapets navn. For å unngå 

ny merkevarebygging ønskes en forenkling av navnet i Luftambulansetjenesten HF. 
• Kostnader forbundet med endringen er vurdert til mellom 0,5 og 1 mill. kroner. 

Dette er kostnader knyttet til skilt og merking av samtlige baser, merking av 
bekledning for flygende personell, merking av fly og helikoptre, profilering på 
brevark og web-side, samt evt. juridisk kompetanse. Om selskapet gis et helt nytt 
navn, vil kostnadene overstige dette. 

• Selskapet er i dag plassert i Spekters område 9, mens helseforetakene er plasser i 
område 10. Disse områdene har felles avtaleverk, bortsett fra at område 10 har to 
tilleggsavtaler. En omdanning av selskapsform vil ikke innebære en automatisk 
overflytting fra område 9 til område 10. Selskapet kjenner ikke til at en evt. 
overføring til område 10 vil medføre større lønnsmessige justeringer.  

• Det vurderes at omdanning av selskapsform ikke vil medføre større endringer for 
ansatte. 

• Eiernes ansvar for selskapets forpliktelser endres ikke.  
• Luftambulansetjenesten ANS anser at det praktisk vil være liten forskjell om 

selskapet videreføres som ansvarlig selskap eller omdannes til helseforetak. 
 
Vurderinger fra Pasientreiser ANS 
• Organisasjonsform er ikke avgjørende for selskapets potens, gjennomslagskraft og 

myndighet. 
• Det henvises til de grundige vurderinger om selskapsform i forbindelse med 

Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO). Sammenlignet med HDO 
anses det ikke som unaturlig at også Pasientreiser organiseres som helseforetak. 

• Helseforetak er en mer familiær organisasjonsform som vil tydeliggjøre 
Pasientreiser som en del av spesialisttjenesten og kunne gi en større tyngde i dialog 
med andre aktører, leverandører/kunder mv.    

• For en evt. omlegging er det beregnet en engangskostnad på kr. 250.000, inkl. 
selskapets ressursinnsats. Dette vil kunne dekkes innenfor gjeldende 
budsjettramme. 

• En evt. overføring fra Spekters område 9 til område 10 vil innebære mindre 
endringer i sykelønnsrettigheter for ansatte. Selskapets praktiserer 
likelønnsprinsippet, men en evt. ny overenskomst trolig vil inneholde prinsipper 
for ansiennitetsberegning. Samlet økning i lønn og sosiale kostnader er beregnet til 
kr. 320.000 pr. år. Dette vil ikke kreve økte budsjettrammer og sees i sammenheng 
med den større endringen i selskapets oppgaveportefølje og bemanningsbehov som 
følger vedtak i de regionale helseforetakene våren 2016. 

• Dagens selskapsavtaler må omformes til vedtekter. Dagens SLA-avtaler må justeres. 
Konsekvenser av en navneendring vurderes ikke å være av vesentlig art.     
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• Det konkluderes med at en omdanning av selskapsform trolig ikke vil bety store 
forskjeller for driften av selskapet. Endringen vil være positiv for selskapets 
mulighet for å løse sine oppgaver og videreutvikle pasientreiseområdet. De 
økonomiske forhold er ikke av en størrelsesorden som skulle være til hinder for en 
omdanning til helseforetak.  

 
Adm. direktørs vurdering (oppsummering) 
I begge selskapenes vurderinger er det pekt på at en endring av selskapsform kan få 
konsekvenser for lønn og sosiale ytelser for ansatte i selskapene, da endringen kan bety 
en eventuell overgang fra Spekters overenskomstområde 9 til 10. Spørsmålet har vært 
forelagt arbeidsgiverforeningen Spekter som i sin tilbakemelding har meddelt at 
endring av selskapsform ikke automatisk medfører endret plassering i 
overenskomstområde. Selv om det generelle utgangspunktet er at helseforetak skal 
plasseres i overenskomstområde 10, vil avgjørelse av dette spørsmålet alltid måtte 
løses ved forhandlinger. Problemstillingen vil dermed tidligst komme opp og bli 
aktualisert ved de sentrale forhandlinger i 2018.  
 
Dersom selskapene blir flyttet fra overenskomstområde 9 til 10, vil det innebære 
mindre endringer i sykelønnsrettigheter for ansatte. Pasientreiser har gjort en 
beregning av at bytte av overenskomstområde vil kunne innebære en samlet økning i 
lønn/sosiale ytelser i størrelsesorden kr. 320.000,- per år. Beløpet vil kunne håndteres 
innenfor gjeldende budsjettrammer.  
 
I styresak 121-2015 om styring av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper, er 
det anført at det i løpet av 2016 vil bli foretatt en samlet gjennomgang og 
harmonisering av selskapenes vedtekter og selskapsavtaler, og at dette evt. kan skje i 
forbindelse med en harmonisering av selskapsform. Dette arbeidet er igangsatt ved at 
det er etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de regionale 
helseforetakenes juridiske avdelinger.  
 
Som det fremgår ovenfor vil endringen av selskapsform medføre noen kostnader 
knyttet til skilting, merking, profilering m. m. på mellom kr. 250.000 og kr. 500.000 pr. 
selskap. Evt. vil det også tilkomme årlige utgifter som følge av endrede overenskomster, 
for Pasientreiser ANS beregnet til om lag kr. 320.000. Det legges til grunn at kostnadene 
kan dekkes innenfor selskapenes eksisterende budsjetter.  
 
Adm. direktør vil på grunnlag av dette anbefale at Luftambulansetjenesten ANS og 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til 
helseforetak (HF) med virkning fra 1. januar 2017. Det anbefales også at 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn til Pasientreiser HF fra 
samme tidspunkt. Dette i tråd med den daglige betegnelsen av selskapet.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) fra 1. januar 2017. 
 

2. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn til Pasientreiser HF. 
 
 
Bodø, den 16. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  
1. Brev fra Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser 

ANS med deres vurdering 
2. Styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper (styremøte 

18. juni 2014) 
3. Styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper 

(styremøte 25. november 2015). 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2016 
 

Styresak 142-2016/5 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse 

Nord RHF, oppfølging av styresak 128-2016 
Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene ettersendes. 

 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 128-2016 Eventuelt, sak B ad. 
fullmaktsstrukturen i Helse Nord i styremøte 26. oktober 2016. Styret fattet følgende 
vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en styresak med 
informasjon om beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord. 
 
I denne styresaken legges frem informasjon om beslutnings- og fullmaktsstrukturen i 
Helse Nord RHF.  
 
Formålet er å orientere styret om nåværende fullmaktsstruktur og vedtatte 
arbeidsdeling mellom styret og adm. direktør, både for egne og felles eide helseforetak.  
 
Utgangspunkt for fullmaktene er Helse Nord RHFs vedtekter fastsatt ved kongelig 
resolusjon 31. august 2001, hvor det heter at Den daglige ledelsen av Helse Nord RHF 
utøves av den styret ansetter, dvs. adm. direktør. Se vedlegg 1. 
 
Styrets instruks 
Styrets instruks ble sist oppdatert i styresak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord 
RHF, revidering (styremøte 27. september 2012). Styret i Helse Nord RHF har ansvar for 
den totale driftssituasjonen i Helse Nord og skal sørge for å få fremlagt nødvendig 
informasjon for å kunne ta de nødvendige beslutninger for å sikre forsvarlig drift og 
rapportering til eier, jf. vedlegg 2.  
 
Adm. direktørs instruks 
Styret vedtok instruks for adm. direktør i styresak 5-2002, senere endret i styresak 58-
2004 og styresak 72-2006 (se vedlegg 3). Adm. direktørs myndighet går frem av kap. 3: 
 
Adm. dir. forestår den daglige ledelsen av HN RHF og skal følge de retningslinjer og pålegg 
som styrt har gitt. Adm. dir. i HN RHF skal også løpende føre tilsyn med helseforetak som 
HN RHF eier og skal påse at virksomheten der er i samsvar med HN RHF sine vedtekter og 
vedtak truffet av foretaksmøtet og styret. 
 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art 
eller av stor betydning. Adm. dir. plikter å forelegge saker av slik natur for styret. 
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Adm. direktørs myndighet omfatter således ikke: 
 
• Pantsettelse eller avhending av fast eiendom 
• Salg av sykehusvirksomhet 
• Opptak av lån uten styrets godkjennelse 
• Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30 
• Vesentlige investeringer (og vedlikehold) 
• Prosesshandleevne (søksmålskompetanse i sivile saker, uten etter fullmakt fra styret 
 
Kapittel 4 omhandler adm. direktørs oppgaver. Her heter det bl.a. Adm. direktør skal, 
innenfor de til enhver tid vedtatte budsjetter, aktivt bidra til å sikre videreutvikling av 
helsefaglig innhold og kvalitet i HN RHF og helseforetak eiet av HN RHF. 
 
Kapittel 4.2.1 omhandler adm. direktørs informasjon til styret.  
Kapittel 4.10 omhandler fullmakter.  
 
Fullmakter 
Adm. direktør i Helse Nord RHF har rett til å tegne Helse Nord RHFs firma, og han er 
meddelt individuell prokura, jf. styresak 58-2004 Administrerende direktørs fullmakter – 
prokura og rett til å tegne firma (styremøte 31. august 2004). 
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF har, innenfor daglig drift, delegert interne fullmakter i 
Helse Nord RHF, sist behandlet i ledermøte 14. juni 2016. Se vedlegg 4.  
 
Adm. direktører i alle fire regionale helseforetak har fullmakter gitt av de regionale 
styrene, innenfor de til enhver tid vedtatte budsjetter som gir handlingsrom for å 
ivareta adm. direktørs oppgaver innenfor daglig ledelse og drift av RHF-ene og 
foretaksgruppen. Disse fullmaktene vil naturlig nok være noe forskjellig med bakgrunn i 
regionenes ulike organisering og struktur. 
 
Nasjonalt system for innføring av nye metoder 
De fire regionale helseforetakene skal samarbeide om og legge til rette for gode 
beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i spesialisthelstjenseten. Disse 
beslutningene skal fattes ved konsensus i møte mellom de adm. direktører i de fire 
regionale helseforetakene. Eksplisitt fullmakt ble gitt i styresak 33-2014 Etablering av 
nasjonalt system for innføring av nye metoder – de regionale helseforetakenes rolle og 
ansvar i styremøte 27. mars 2014 (se vedlegg 5). 
 
Konsernbestemmelser for investeringer 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for 
investeringer - oppdatering i styremøte 25. november 2016. Oppdaterte 
konsernbestemmelser for investeringer ble vedtatt, se vedlegg 6. Her fremgår krav til 
styrebehandling i helseforetak, og hvilke beslutninger som skal løftes til styret i Helse Nord 
RHF:  
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Enkeltprosjekter: 
• med samlet investeringssum 20 mill. kr. eller mer 
• som i stor grad påvirker pasienttilbudet (f. eks. flytting av tilbud eller et nytt tilbud) 
• som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak og/eller har 

driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 
• som medfører større endring i oppgavefordeling mellom geografiske enheter i 

samme helseforetak 
• som medfører avvik fra fastsatte standarder eller strategier i foretaksgruppen. 
 
Investeringer opp til 50 mill. kroner i helseforetak kan godkjennes av adm. direktør. For 
prosjekter i RHF-regi gjelder tilsvarende krav til styrebehandling som i HF. Prosjekter 
med samlet investeringssum på 50 mill. kroner eller mer skal godkjennes av styret i 
Helse Nord RHF. Helse- og omsorgsdepartementet skal godkjenne investeringer over 1 
mrd. kroner, samt behandle investeringer over 500 mill. kroner.  
 
Felles eide selskaper 
Omfanget av felles eide selskaper har økt. Styrene i alle regionale helseforetak har 
derfor behandlet felles styresak om styring av de regionale helseforetakenes felles eide 
selskaper, jf. styresak 121-2015 (styremøte 25. november 2015), vedtakets punkt 4 og 
5 (se vedlegg 7a og 7b).    
 
Regionale fagplaner, strategidokumenter og funksjonsfordeling m. m. 
Regionale fagplaner, strategidokumenter, regionale policyer m. m. behandles av styret i 
Helse Nord RHF etter en grundig prosess i foretaksgruppen, herunder medbestemmelse 
(tillitsvalgte og vernetjenesten) og brukermedvirkning. Prosessen og tidsplanen 
tilpasses prosjektets omfang og betydning, men ivaretar alltid 
medvirkningsperspektivet.  
 
Funksjonsfordeling innen medisinske fagområder diskuteres og besluttes på lavest 
mulig nivå i foretaksgruppen. Dersom fagmiljøene ikke enes om funksjonsfordelingen 
eller denne har store konsekvenser for foretaksgruppen som helhet o. l. løftes 
problemstillingene opp på RHF-nivå, og etter en grundig prosess med involvering av 
både interne og eksterne interessenter, medbestemmelse og brukermedvirkning 
behandles forslag til funksjonsfordeling av styret i Helse Nord RHF. Her velges gjerne 
flertrinnsbehandling for å gi styret mulighet til innspill og føringer underveis. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Adm. direktør vurderer de foreliggende instrukser og fullmakter som dekkende for en 
forsvarlig og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom styret og adm. direktør i Helse Nord 
RHF.  
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Vedlegg: 
 
1. Vedtekter for Helse Nord RHF  
2. Instruks - Styret i Helse Nord RHF 
3. Instruks - Adm. direktør i Helse Nord RHF 
4. Fullmaktsmatrise Helse Nord RHF  
5. Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder – de 

regionale helseforetakenes rolle og ansvar 
6. Styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - oppdatering 
7. Styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper 

(med endelig vedtak)  
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 
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