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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-68/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 19.9.2017 
 

Styresak 93-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 27. september 2017: 
 

Sak 93-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 94-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017 Side  
Sak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 3 

Sak 96-2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, 
pasienttavler m. m.) 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 21 

Sak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Side  
Sak 98-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - 

godkjenning 
Side  

Sak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - 
oppfølging av styresak 62-2017 

Side  

Sak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01/2017: Risikostyring i Helse 
Nord 

Side  

Sak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og 
ventetid i Helse Nord - oppsummering 

Side  

Sak 102-2017 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. PET-senter - totale kostnader for investering og drift, 

oppfølging fra styremøte 23. mai 2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 32 

 4. Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, informasjon Side  
 5. Husebekk-utvalgets rapport Samordning mellom 

universiteter og helseforetak - oppfølging 
Side  

Sak 103-2017 Referatsaker Side  
 1. Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. 

Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter 
Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017) 

  

 2. Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie ad. 
Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i 
tilleggsdokument 28. juni 2017 

  

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
20. september 2017 
Saksdokumentet legges frem ved møtestart. 
 

Side 35 
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Sak 104-2017 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 20. september 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 
 

Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017  
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter august 2017. 
  
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel fristbrudd for avviklede, antall fristbrudd for 
avviklede, sektor/fagområde med lengst ventetid- og størst andel fristbrudd i august 2017 for hele 
foretaksgruppen. Kilde: Helsedirektoratet.  
  

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager), andel fristbrudd for ventende og antall fristbrudd for 
ventende i august 2017 for hele foretaksgruppen. Kilde: Helsedirektoratet.  
 
Aktivitet 
Somatikk 
Målt i antall opphold er somatisk aktivitet på samme nivå som i fjor, mens den 
polikliniske aktiviteten har økt noe (+1,6 %). Heldøgnsopphold er fremdeles lavere enn 
hittil i fjor (-1,1 %).  
 
Helgelandssykehuset HF har en betydelig nedgang i innleggelser (-8,2 %). Også 
Finnmarkssykehuset HF har nedgang i innleggelser, men dagbehandling/poliklinisk 
aktivitet øker. 
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Psykisk helsevern og rus 
Det er vekst i poliklinisk TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelproblemer) og PHBU (psykisk helse barn/unge) og TSB. Psykisk helse for 
voksne (PHV) er omtrent på samme nivå for poliklinisk aktivitet, mens døgnaktiviteten 
har økt.   
 
Det er noe usikkerhet i aktivitetsdata for polikliniske konsultasjoner. 
Nordlandssykehuset HFs tall viser nedgang både innen PHBU og PHV. 
 
Pakkeforløp  
I oppdragsdokumentet for 2017 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at 
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel 
pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid 
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %.  
 
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 69 %. Helse Nord har en 
andel pasienter i pakkeforløp på 92,2 % pr. august 2017. 
 
Den gylne regel 
Ventetiden innen PHBU viser en økning, og det er Finnmarkssykehuset HF som har en 
sterk økning. Pasienter som ble behandlet i juli 2017 hadde i gjennomsnitt ventet i 79 
dager i Finnmarkssykehuset HF. Øvrige helseforetak hadde ventetid mellom 34 og 45 
dager.  
 
Årsverk innen PHV reduseres i Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF som 
følge av omstillingsarbeid.   
 
Korrigerte kostnader pr. fagområde viser sterkere vekst innen prioriterte områder, med 
unntak for Nordlandssykehuset HF, hvor kostnadene til somatikk øker mer enn øvrige 
områder.  
 
Det er usikkerhet knyttet til poliklinisk aktivitet psykisk helse og TSB rapportert fra 
Nordlandssykehuset HF i juni og juli 2017. Det antas at utviklingen er noe bedre enn 
rapportert. 
 
Legemiddelsamstemming 
Fra andre halvår 2017 skal andel pasienter som har fått gjennomført 
legemiddelsamstemming rapporteres i Helse Nord, jf. oppdragsdokument 2017 fra 
Helse Nord RHF. Kravet fra Helse Nord RHF er at over 80 % av legemiddellistene er 
samstemt, men det er ikke spesifisert om dette gjelder samstemming både ved 
innleggelse og utskrivelse, og om det også gjelder ved polikliniske konsultasjoner. 
 
Et regionalt prosjekt for å utarbeide en felles regional metode for 
legemiddelsamstemming og rapportering hadde oppstartsmøte 30. august 2017 og skal 
være ferdig 1. september 2018. 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27SEP2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 4



Økonomi 
Foretaksgruppen har i august 2017 et regnskapsmessig resultat på +32,9 mill. kroner, 
1,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 163,4 mill. kroner, 63,2 
mill. kroner svakere enn budsjettert. Dersom overskudd for 2017 skal realiseres som 
budsjettert må driften i helseforetakene forbedres i 2. halvår 2017. 
 

 
Figur 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2017. Kilde: Regnskap hittil i 2017 
  
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til august 2017 er 13.888, noe 
som er 351 høyere enn i 2016 for samme periode. 
  
Andel deltid i foretaksgruppen fortsetter å gå ned. Denne positive utviklingen er i 
hovedsak et resultat av flere heltidsstillinger blant leger, spesialsykepleiere, psykologer 
og drifts-/teknisk personell. Relativt sett i forhold til øvrige helseregioner er andel deltid 
lav i foretaksgruppen. 
 
Sykefravær  
Sykefraværet på sommeren har variert noe sammenlignet med 2016. Der fraværet har 
økt, er dette knyttet til kort- og mellomlangt fravær. Nedgangen ved 
Nordlandssykehuset HF er knyttet til langtidsfraværet. 
 

 
Figur 4 Sykefravær per foretak juli 2016 og 2017. Kilde: Helse Nord LIS.  

Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

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

Helgelandssykehuset 2,2 1,7 0,5 7,0 13,3 -6,4 12,0 20,0
Nordlandssykehuset -2,2 0,4 -2,6 -16,1 3,3 -19,4 -21,1 5,0
UNN 10,0 3,3 6,6 -31,2 26,7 -57,9 40,1 40,0
Finnmarkssykehuset 3,4 2,5 0,9 22,3 20,0 2,3 25,9 30,0
Sykehusapotek Nord 1,1 0,9 0,2 4,6 3,3 1,2 3,6 3,7
Helse Nord IKT 4,7 2,7 2,0 2,4 2,6 -0,2 9,2 0,0
Helse Nord RHF 13,7 19,7 -5,9 174,5 157,3 17,1 169,3 236,0
SUM Helse Nord 32,9 31,2 1,7 163,4 226,6 -63,2 239,0 334,7
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2017 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at ventetid og fristbrudd bringes i 

overensstemmelse med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, jf. 
Oppdragsdokument 2017. 

 
 
Bodø, den 19. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 8-2017 
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Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager) august 

67 +17 - 3 

Fristbrudd august 2,6% +0,4 p.p.   - 0,1 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk 425 392 + 5 319  
Alle kontakter - PHV 162 559 +4 524 -2 264 
Alle kontakter - PBHU   54 801 +1 139 -2 130 
Alle kontakter - TSB 32 025 +872 -330 
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
August 2017 + 32,9 +31,2 +1,7 
Hittil i år +163,4 +226,6 -63,2 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 77 % 23 %  
Sykefravær Juli 2017 Endring siste 

måned 
Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Prosent 8,8 % +0,7 p.p. +0,1 p.p. 
 
Det er trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Status for 
noen av disse områdene vil rapporteres månedlig, mens noen vil rapporteres med 
sjeldnere frekvens: 
1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 
3. Det skal ikke være fristbrudd. 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet) 
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. 

Måling fra og med andre halvår 2017.  
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 
8. Økonomisk resultat i tråd med plan. 
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel fristbrudd for avviklede, antall fristbrudd for 
avviklede, sektor/fagområde med lengst ventetid- og størst andel fristbrudd i august 2017 for hele 
foretaksgruppen. Kilde: Helsedirektoratet.  
 

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager), andel fristbrudd for ventende og antall fristbrudd for 
ventende i august 2017 for hele foretaksgruppen. Kilde: Helsedirektoratet.  
 

 
Figur 3: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: Helsedirektoratet. 
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Figur 4 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 
 

 
 Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: Helsedirektoratet. 
 

 
Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste år. Kilde: Helsedirektoratet. 
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Gjennomsnittlig ventetid både for avviklede og ventende pasienter er for august over 
kravet fra eier på 60 dager,   
 
Fristbruddene for avviklede pasienter har hatt en relativ lik kurve siden årsskiftet. 
Fristbrudd for ventende pasienter holder seg relativt stabilt rundt 1.0 % til 1,7 % de 
siste måneder.  
 
Aktivitet 
Somatikk 
Målt i antall opphold er somatisk aktivitet på samme nivå som i fjor, mens den 
polikliniske aktiviteten har økt noe (+1,6 %). Heldøgnsopphold er fremdeles lavere enn 
hittil i fjor (-1,1 %). Helgelandssykehuset HF har en betydelig nedgang i innleggelser (-
8,2 %). Også Finnmarkssykehuset HF har nedgang i innleggelser, men 
dagbehandling/poliklinisk aktivitet øker.  
 

 
Tabell 1 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR 
 
Psykisk helsevern og rus 
Det er vekst i poliklinisk TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelproblemer) og PHBU (psykisk helse barn/unge) og TSB. Psykisk helse for 
voksne (PHV) er omtrent på samme nivå for poliklinisk aktivitet, mens døgnaktiviteten 
har økt.   
 
Det er noe usikkerhet i aktivitetsdata for polikliniske konsultasjoner. NLSHs tall viser 
nedgang både innen PHBU og PHV.  
 

 
Tabell 2 Psykisk helsevern voksne, barn og unge og rus. Kilde: ØBAK.  
 
  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2016 Hittil 2017 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 420 073 425 392 1,3 %
Totalt antall opphold somatikk 96 936 96 924 0,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 30 113 29 954 -0,5 %
dagopphold innlagte 12 081 12 835 6,2 %
heldøgnsopphold innlagte 54 742 54 135 -1,1 %

Endring sum dag/poliklinikk
Polikliniske konsultasjoner 323 137 328 468 1,6 % 1,6 %

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2017 Plan 2017 Avvik 

Resultat  
2016 Endring %

Årsplan 
2017

Antall utskrivninger PHV 3 927 3 783 144 3 678 6,8 % 5 739
Antall liggedøgn PHV 63 552 62 120 1 432 59 532 6,8 % 93 860
Antall dagopphold PHV 19 0 19 18 5,6 % 250
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 95 061 98 770 -3 709 94 807 0,3 % 152 613
Antall utskrivninger PHBU 271 332 -61 269 0,7 % 512
Antall liggedøgn  PHBU 6 759 6 773 -14 6 363 6,2 % 10 414
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 47 771 49 826 -2 055 47 030 1,6 % 77 941
Antall utskrivninger Rusomsorg 632 665 -33 631 0,2 % 998
Antall liggedøgn Rusomsorg 18 727 19 802 -1 075 18 859 -0,7 % 29 727
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 12 666 11 888 778 11 663 8,6 % 18 600

Akkumulert per Aug
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Pakkeforløp 
I oppdragsdokumentet for 2017 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at 
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel 
pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid 
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %.  
 
Helse Nord RHF har som et av sine åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse 
i 2017, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.  
 
Beskrivelse av OF-tider1 

 
 Figur 7 Andel fullførte pakkeforløp innen frist. Kile: HN LIS 
 
Figuren over viser at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 69 %. 
Helse Nord har en andel pasienter i pakkeforløp på 92,2 % pr. august 2017. 

 
Figur 8 Fordeling av avsluttede forløp. Kilde: HN LIS 
 
Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på 
regionnivå2. Videre at Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
(PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  

1 OF1 betyr startforløp til start utredning, OF2 betyr utredningstid, OF3 betyr fra utredning til behandling 
og OF4 betyr total forløpstid 
2 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  
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Fagområde Somatikk PHV3 PHBU4 TSB5 
Ventetid - Antall dager* 68 56 63 36 
Ventetid - Endring fra 2016* -1 -6 +1 -17 
Korrigerte kostnader** + 5,2 % + 7,2 % +8,4 % + 3,4 % 
Årsverk – endring*** +2,3 % +1,8 % + 6,7 % +5,7 %  
Aktivitet poliklinikk + 1,6 % +0,3 % +1,6 % +8,6 % 

Tabell 3 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 PER JULI uten avskrivninger, 
legemidler og pensjon. Regnskap 2016 er omregnet ved at mva. er trukket ut. Dette gjør 
tallene sammenlignbare med 2017.  
*** Endring per mai 2017 
 
Ventetiden innen PHBU viser en økning, og det er Finnmarkssykehuset HF som har en 
sterk økning. Pasienter som ble behandlet i juli 2017 hadde i gjennomsnitt ventet i 79 
dager i Finnmarkssykehuset HF. Øvrige helseforetak hadde ventetid mellom 34 og 45 
dager.  
 
Årsverk innen PHV reduseres i Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF som 
følge av omstillingsarbeid.   
 
Korrigerte kostnader pr. fagområde viser sterkere vekst innen prioriterte områder, med 
unntak for Nordlandssykehuset HF, hvor kostnadene til somatikk øker mer enn øvrige 
områder.  
 
Det er usikkerhet knyttet til poliklinisk aktivitet psykisk helse og TSB rapportert fra 
Nordlandssykehuset HF i juni og juli 2017. Det antas at utviklingen er noe bedre enn 
rapportert.  
 
Legemiddelsamstemming 
Fra andre halvår 2017 skal andel pasienter som har fått gjennomført 
legemiddelsamstemming rapporteres i Helse Nord, jfr. oppdragsdokument 2017 fra 
Helse Nord RHF. Kravet fra Helse Nord RHF er at over 80 % av legemiddellistene er 
samstemt, men det er ikke spesifisert om dette gjelder samstemming både ved 
innleggelse og utskrivelse, og om det også gjelder ved polikliniske konsultasjoner.  
Helseforetakene skal rapportere andel samstemte legemiddellister fra 2. tertial 2017. 
Helse Nord ber om at man benytter tall fra ekstranett (pasientsikkerhetsprogrammets 
portal, manuell metode) så lenge det ikke finnes bedre måter å rapportere dette på.  
HF-ene har tidligere rapportert at tiltakspakken "samstemming av legemiddellister" er 
innført ved nesten alle enheter i de fleste HF-ene.  
 
Dersom enheter ikke har innført pakken og ikke gjennomfører denne målingen og skal 
det rapporteres til Helse Nord at enheten ikke registrerer dette i ekstranett. 
Et regionalt prosjekt for å utarbeide en felles regional metode for 
legemiddelsamstemming og rapportering hadde oppstartsmøte 30. august 2017 og skal 
være ferdig 1. september 2018.  

3 PHV: psykisk helse voksne 
4 PHBU: psykisk helse barn/ungdom 
5 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 
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Økonomi 
Resultat  
Foretaksgruppen har i august 2017 et regnskapsmessig resultat på +32,9 mill. kroner, 
1,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 163,4 mill. kroner, 63,2 
mill. kroner svakere enn budsjettert. Dersom overskudd for 2017 skal realiseres som 
budsjettert må driften i helseforetakene forbedres i 2. halvår 2017. 
 

 
Tabell 4 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har bokført et overskudd på +10 mill. kroner i 
august. I august måned er lønnskostnadene lavere enn budsjettert. Akkumulert negativt 
avvik fra budsjett er på -57,9 mill. kroner. Helseforetaket forventer et resultat noe bedre 
enn resultatkravet fra RHF.  
 
Nordlandssykehuset HF ligger 19,4 mill. kroner bak plan pr. august 2017. Avvikene er i 
hovedsak på kostnadssiden og fordelt mellom varekostnader, lønn- og innleie og andre 
driftskostnader. Helseforetaket har en prognose på -20 mill. kroner, 25 mill. kroner 
svakere enn resultatkravet.  
 
Helgelandssykehuset HF har en prognose som er inntil 10 mill. kroner svakere enn 
resultatkravet.  
 
Finnmarkssykehuset HFs prognose er i tråd med resultatkravet.  
 
Helse Nord RHF har negativt budsjettavvik i august 2017 som følge av disponering av 
besparelser innen pasientskadeerstatning, jf. styresak 85-2017 Budsjett 2017 - justering 
av budsjett nr. 1 (styremøte 30. august 2017).  
 

Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

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

Helgelandssykehuset 2,2 1,7 0,5 7,0 13,3 -6,4 12,0 20,0
Nordlandssykehuset -2,2 0,4 -2,6 -16,1 3,3 -19,4 -21,1 5,0
UNN 10,0 3,3 6,6 -31,2 26,7 -57,9 40,1 40,0
Finnmarkssykehuset 3,4 2,5 0,9 22,3 20,0 2,3 25,9 30,0
Sykehusapotek Nord 1,1 0,9 0,2 4,6 3,3 1,2 3,6 3,7
Helse Nord IKT 4,7 2,7 2,0 2,4 2,6 -0,2 9,2 0,0
Helse Nord RHF 13,7 19,7 -5,9 174,5 157,3 17,1 169,3 236,0
SUM Helse Nord 32,9 31,2 1,7 163,4 226,6 -63,2 239,0 334,7
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Tabell 2 Resultatregnskap foretaksgruppen. Kilde: Regnskap.   
 
Investeringer og likviditet 
Det er bokført investeringer for om lag 1,3 mrd. kroner pr. august 2017, tilsvarende 40 
% av godkjente rammer.  

 
Tabell 5 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. 
 
Likviditetsbeholdningen er noe lavere enn forventet pr. utgangen av august 2017, når vi 
korrigerer for at investeringene er lavere enn lagt til grunn i prognosen. 
Likviditetssituasjonen vil vurderes nærmere i månedene fremover.  
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2016

Endring i 
%

Års-budsjett 
2017

Basisramme 954 803 932 900 21 903 2 % 7 662 612 7 662 635 -23 0 % -245 156 -3 % 11 878 478
Kvalitetsbasert finansiering 4 067 4 066 0 0 % 32 533 32 532 1 0 % -16 252 -33 % 48 800
ISF egne pasienter 237 131 241 290 -4 159 -2 % 2 070 388 2 101 364 -30 977 -1 % 160 847 8 % 3 205 317
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 8 182 10 062 -1 880 -19 % 105 466 126 437 -20 970 -17 % -4 369 -4 % 157 213
Gjestepasienter 11 309 8 950 2 359 26 % 65 378 53 934 11 444 21 % 8 669 15 % 79 752
Polikliniske inntekter 25 353 23 287 2 065 9 % 238 841 207 136 31 705 15 % -43 194 -15 % 324 792
Utskrivningsklare pasienter 3 013 3 495 -482 -14 % 27 036 18 624 8 412 45 % -1 307 -5 % 26 605
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 3 001 5 239 -2 238 -43 % 39 091 42 520 -3 429 -8 % -658 -2 % 61 626
Andre øremerkede tilskudd 32 623 37 612 -4 989 -13 % 286 297 270 135 16 162 6 % 14 308 5 % 436 147
Andre driftsinntekter 76 019 67 752 8 268 12 % 572 828 592 855 -20 027 -3 % 41 851 8 % 894 869
Sum driftsinntek ter 1 355 500 1 334 653 20 847 2 % 11 100 471 11 108 172 -7 701 0 % -85 260 -0,9 % 17 113 598
Kjøp av offentlige helsetjenester 110 459 89 282 21 177 24 % 744 371 721 678 22 694 3 % 36 564 5 % 1 097 658
Kjøp av private helsetjenester 62 751 66 840 -4 089 -6 % 535 193 526 943 8 249 2 % -14 407 -3 % 794 995
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 140 952 117 146 23 805 20 % 1 021 400 972 352 49 048 5 % -99 196 -9 % 1 501 372
Innleid arbeidskraft 26 477 13 174 13 302 101 % 133 593 61 368 72 225 118 % 30 495 30 % 82 170
Fast lønn 556 924 593 052 -36 127 -6 % 5 062 236 5 127 416 -65 180 -1 % 217 493 4 % 7 945 451
Overtid og ekstrahjelp 48 049 41 080 6 969 17 % 366 610 293 033 73 577 25 % 13 320 4 % 446 408
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 122 928 99 785 23 143 23 % 976 513 978 983 -2 470 0 % -55 011 -5 % 1 470 083
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -35 728 -34 351 -1 376 4 % -330 422 -281 750 -48 672 17 % -5 389 2 % -424 886
Annen lønn 55 505 64 071 -8 566 -13 % 405 776 405 884 -108 0 % 29 376 8 % 645 402
Avskrivninger 56 372 68 184 -11 812 -17 % 478 371 517 343 -38 973 -8 % -47 869 -9 % 776 710
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 17 197 356 16 841 4725 % 17 197 0 % 356
Andre driftskostnader 178 823 183 690 -4 867 -3 % 1 544 438 1 554 764 -10 326 -1 % -142 475 -8 % 2 433 048
Sum driftskostnader 1 323 512 1 301 953 21 559 2 % 10 955 276 10 878 370 76 905 1 % -19 902 -0,2 % 16 768 765
Driftsresultat 31 989 32 700 -711 -2 % 145 195 229 802 -84 607 -37 % -65 358 4 % 344 833
Finansinntekter 2 438 2 080 358 17 % 32 651 25 970 6 681 26 % -22 317 -41 % 34 035
Finanskostnader 1 451 3 609 -2 159 -60 % 14 226 29 267 -15 041 -51 % -12 306 -46 % 44 441
Finansresultat 987 -1 530 2 517 -165 % 18 425 -3 297 21 722 -659 % -10 010 -35 % -10 407
Ordinært resultat 32 976 31 170 1 806 6 % 163 619 226 504 -62 885 -28 % -75 368 4 % 334 427
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Skattekostnad 102 -7 109 -1569 % 208 -95 303 -320 % 250 -607 % -233
(Års)resultat 32 874 31 177 1 697 5 % 163 411 226 599 -63 188 -28 % -75 618 4 % 334 660
Herav endrede pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 32 874 31 177 1 697 5 % 163 411 226 599 -63 188 -28 % -75 618 4 % 334 660

August Akkumulert per August Akkumulert per August

august
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2016 2017 2017  hittil 2017
Helse Nord RHF 111,6 194,2 305,8 35,9 12 %
P-85 større prosjekt 0,0 0,0 0,0
Finnmark 415,6 95,0 510,6 299,0 59 %
UNN -88,8 1580,7 1491,9 559,4 37 %
NLSH 137,882 427,7 565,6 245,7 43 %
Helgeland 59,9 112,5 172,4 43,1 25 %
Apotek -1,9 3,0 1,1 0,4 36 %
HN IKT 46,9 89,9 136,8 100,6 74 %
SUM Helse Nord 681,2 2503,0 3184,2 1284,1 40 %
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Figur 9 Likviditet 2017 i Helse Nord. 
 
Personal  
Bemanning 
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar – august 2017 er 13.888, noe 
som er 351 høyere enn i 2016 for samme periode. 
 

 
Figur 10 Månedsverk Helse Nord 2014 - 2017 
 
Sammenlignet med 2016 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF hatt en 
økning i gjennomsnittlig antall månedsverk. Tallene i parentes er pr. juli 2017. 
Finnmarkssykehuset HF + 34 (42), Helgelandssykehuset HF + 38 (37), Helse Nord IKT 
HF + 6 (6), Nordlandssykehuset HF + 76 (64), Sykehusapotek Nord HF + 4 (4) og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 199 (197) månedsverk.  
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Økningen i månedsverk ble redegjort for i virksomhetsrapport nr. 5-2017, hvor 
økningen delvis er knyttet til nye tilbud ved flere av helseforetakene, dekking av vakante 
stillinger og større utbyggingsprosjekter. Hovedforklaringen bak økningen i variable 
månedsverk var økt aktivitet, økt konkurranse fra kommunesektoren og at utenlandske 
vikarer har fått bedret arbeids- og lønnsvilkårene i hjemlandet. Vi så at spesielt ved UNN 
og Finnmarkssykehuset har også innleie økt betydelig i samme tidsrom, både innleie av 
leger (UNN og Finnmarkssykehuset) og innleie av sykepleiere (UNN).  
 
Nye behandlingstilbud og endringer i arbeidsmarkedet er begge forhold som medfører 
vedvarende økt antall månedsverk. Endringer i arbeidsmarkedet for sykepleiergruppen 
kommer gjennom økt konkurranse i kommunal sektor og at arbeids- og lønnsvilkårene 
for sykepleiere i våre naboland har blitt betydelig forbedret. Det må bli satt inn 
ressurser for å få å øke utdanningskapasiteten, gjøre våre helseforetak til enda mer 
attraktive arbeidsplasser og «jobbe smartere» for bedre utnyttelse av våre 
sykepleiefaglige ressurser og helsefagarbeidere. 
  
 Samlede lønnskostnader utgjorde 747 mill. kroner i august 2017 og var 2,6 mill. lavere 
enn budsjettert. For perioden januar til august 2017 var samlede lønnskostnader 6,61 
mrd. kroner, noe som gir 29,3 mill. kroner høyere kostnad enn budsjettert.  
 
Sammenlignet med 2016 er lønnskostnadene 230,2 mill. høyere for gjeldende periode. 
Herav har fast lønn økt med 4 %, variabel lønn 4 % og pensjon/arbeidsgiveravgift er 
redusert med 5 % og offentlige tilskudd og refusjoner har økt med 2 %. Annen lønn har 
økt med 8 %. 
 
Akkumulert per august har innleiekostnadene vært 72,2 mill. kroner høyere enn 
budsjettert, hvorav 13,3 mill. kroner er knyttet til august måned. Sammenlignet med 
2016 er dette 30 % høyere for samme periode.  
 
Andel deltid i foretaksgruppen fortsetter å gå ned. Denne positive utviklingen er i 
hovedsak et resultat av flere heltidsstillinger blant leger, spesialsykepleiere, psykologer 
og drifts-/teknisk personell. Relativt sett i forhold til øvrige helseregioner er andel deltid 
lav i foretaksgruppen. 
 

 
Figur 11 Andel deltid i foretaksgruppen 2014 – 2017 (per august). Kilde: Helse Nord LIS.  
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Nærmere analyser viser klare forskjeller mellom helseforetakene og avdekker store 
utfordringer i arbeidet med å ha 100 % stillinger. Utfordringen ser ut til å være større 
desto lengere sør i landsdelen vi beveger oss. Av grafen under ser vi også at forskjellene 
mellom helseforetakene er gjeldende for alle de store yrkesgruppene.  

 
Figur 12 Andel deltid fast ansatte 2017 
 
Behovet for og konkurransen om helsepersonell vil øke i årene som kommer. Dette 
gjelder spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere. Det handler både om å rekruttere og 
beholde flere i disse yrkesgruppene, men også å mobilisere/utnytte 
arbeidskraftpotensiale blant alle de som jobber deltid i helseforetakene. 
 
Vi vet at det løpende er behov for ansatte å jobbe deltid på grunn av omsorgs- og 
utdanningspermisjoner. Det er også kjent at for å få dagens turnusordninger til å 
fungere optimalt med nødvendig bemanning i helgene, så blir bemanningsbehovet løst 
ved at noen jobber deltid. 
 
At så mange jobber deltid i helseforetakene øker risikoen for at vi taper i konkurransen 
med andre sektorer, at lønnskostnadene er på et for høyt nivå og at utfordringen med å 
ha tilstrekkelig bemanning vil øke i årene som kommer. 
 
Sykefravær  
Sykefraværet på sommeren har variert noe sammenlignet med 2016. Der fraværet har 
økt er dette knyttet til kort- og mellomlangt fravær. Nedgangen ved Nordlandssykehuset 
er knyttet til langtidsfraværet. 
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Figur 13 Sykefravær per helseforetak juli 2016 og 2017. Kilde: Helse Nord LIS.  
 
Det samlede sykefraværet i foretaksgruppen har en nedadgående trend pr. juli 2017. 
Dog er nivået høyere enn 2014. 
 
 

 
Figur 14 Sykefravær i foretaksgruppen per juli 2017. Kilde: Helse Nord LIS. 
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Møtedato: 27. september 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Bjørn Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 19.9.2017 
 

Styresak 96-2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, 

pasienttavler m. m.) 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Helse Nord er i front på utviklingen av digitale pasienttjenester i Norge.  
 
Min pasientjournal (en tjeneste hvor pasienter kan logge inn på den nasjonale 
helseportalen helsenorge.no og lese sin sykehusjournal) ble lansert 10. desember 2015 
som den første tjenesten i landet som gir pasienter nærmest full digital tilgang til egen 
journal i DIPS.  
 
97 % av pasientene som har brukt tjenesten sier at de vil bruke den senere, og 89 % vil 
anbefale den til andre (se vedlegg 1 for nærmere info). Pasientene bruker tjenesten både 
før og etter timen. Helse Vest innførte tjenesten året etter, og Helse Sør-Øst planlegger 
innføring i 2018.  
 
Dette viser at helseregionene kan samarbeide, og at tjenester kan gjenbrukes, dersom 
forutsetningene og rammebetingelsene er til stede og utviklingen følger nasjonale 
standarder og anbefalinger. Samarbeid om videre utvikling av digitale tjenester skal 
bidra til å løfte spesialisthelsetjenesten nasjonalt mot en mer moderne hverdag for 
pasienter og ansatte.  
 
Målet er å effektivisere sykehusets ressurser, forbedre pasientenes opplevelse og øke 
kvaliteten i helsetjenesten. Kartlegging av forbedringsområdene ble gjort av ansatte i 
alle fire helseforetak våren 2016 (vedlegg 2).  
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Figur 1 – Målbilde digitale pasienttjenester 
 
Helse Nords målbilde benyttes av de andre helseregionene og gir retning til den 
nasjonale satsingen på digitale innbyggertjenester (DIS) eid av Nasjonal IKT (NIKT) og i 
nasjonale strategiplaner. Basert på gevinstberegningene i Helse Nord, planlegger nå to 
av regionene innføring av digital, sentralisert brevløsning. 
 
Målbildet med gevinstberegninger og investeringsbehov for de enkelte tjenestene ble 
revidert i april 2017. De foreløpige prioriterte områdene er forbedring og 
kvalitetssikring av eksisterende digitale pasienttjenester samt anskaffelse/innføring av 
innsjekk-/utsjekk-løsning, inkludert kø-administrasjon for pasienter ved sykehusene. 
 
Disse tiltakene knyttet til videreutvikling av eksisterende tjenester er en del av 
samarbeidet med Direktoratet for e-helse og det felles nasjonale arbeidet via Nasjonal 
IKT HF, om å utvikle løsninger som kan benyttes til flere ulike formål som for eksempel 
«tilgang» på tvers og digital dialog fastlege-spesialist. 
 
Beskrivelse av prioriterte tjenester for perioden 2017-2019 
 
Innsjekk/utsjekk og kø-administrasjon  
Regionalt anskaffelsesprosjekt for digital innsjekk og utsjekk avsluttes i disse dager. 
Anskaffelsen har tatt utgangspunkt i erfaringer fra Nordlandssykehuset HF. Første 
implementering basert på ny fellesregional avtale vil være Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (A-fløyen) og Nye Kirkenes sykehus.  
 
Lokale tilpasninger, opplæring og prosedyrer er beskrevet i tilbudet fra leverandøren og 
presentert i egne møter. Tjenesten er beregnet å koste ca. 49 mill. kroner inkludert 
anskaffelsen og programledelse. Ved full realisering har tjenesten et gevinstpotensial på 
ca. 17 mill. kroner pr. år.  
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Forbedring og videreutvikling av dagens digitale tjenester 
Prosjektet Digitale pasienttjenester i nord har etablert tre tjenester på den nasjonale 
helseportalen helsenorge.no: Pasientjournal med Tilgangslogg og Henvisningsstatus. Ved 
prosjektets avslutning 31. januar 2017 gjenstod restleveransene Digital dialog om 
journal, Vise prøvesvar og Vise og dialog Timer. 
 
Tjenesten Timevisning er ferdig utviklet og pilotert ved to avdelinger i 
Nordlandssykehuset HF, mens tjenesten Timedialog krever en del utvikling og testing 
før implementering. Helseforetakene i Helse Nord har tidligere uttrykt ønske om å ta i 
bruk disse tjenestene, når de er ferdig utviklet og et regionalt prosjekt kan bistå 
innføringen med prosedyreutvikling og opplæring.  
 
Forberedelsene i 2016-17 viste at mindre endringer i praksis var nødvendig for å kunne 
vise timer digitalt. Det er hovedsakelig snakk om mindre korrigeringer i bruk av 
pasientens timebok i pasientjournalen. Kvalitetssjekken («rydding») er også en 
forutsetning for å sende timevarsel på SMS og for å ta ut potensialet for inn- og utsjekk. 
Direktoratet for e-helse har avsatt ressurser for å oppgradere timevisningstjenesten i 
Helse Vest til en nasjonal standard egnet for nasjonal skalering, men det er ikke klart om 
eller når Helse Nord må gå over til denne og hvor omfattende endringene vil være. 
Timetjenestene er beregnet å ha en kostnad på 4,8 mill. kroner og kan starte i 2018. 
 
Selv om dagens tjenester er i drift, er det flere områder som bør forbedres og 
videreutvikles. Nasjonale myndigheter har kommet med anbefalinger om Pasientjournal 
til helseregionene om å sørge for god informasjon til pasienter og brukere, bl. a. om 
hvilke deler av journalen som er tilgjengelig via helsenorge.no.1 Risikovurderinger har 
anbefalt tiltak for å ivareta utsatte grupper, særlig barn for under 12 år, der barnets og 
foreldrenes interesser ikke er sammenfallende.2 Evaluering av tjenestene viser at 
pasienter og brukere ønsker digital tilgang til flere dokumenter, særlig prøvesvar, og 
mulighet for å kommunisere digitalt med helsetjenesten.  
 
Arbeidet med forbedring av tjenestene kan starte umiddelbart. Forbedring av disse 
tjenestene er beregnet å ha utviklingskostnader på 28,5 mill., kroner. Dialogtjenesten vil 
gjenbrukes i digital dialog fastleger som er planlagt innført i regionen i 2018, samt timer.  
 
Tjenester som planlegges på senere tidspunkt 
Sentral digital brevløsning og varsler følger det nasjonale konseptarbeidet og blir løftet 
som sak ovenfor helseforetakene på et senere tidspunkt. Kvalitet og konsistens på 
innkallingsbrevene i Helse Nord er imidlertid et langsgående kvalitetssikringsarbeid 
som særlig brukerutvalgene i regionen er opptatt av. Ansatte som jobber med 
brevutsending i helseforetakene ønsker en digitalisering velkommen.3  
 
HOS-prosjektet gjorde en stor innsats med standardisering i regionen. Likevel er det 
fortsatt store forskjeller på ordlyd og vedlegg til innkallingsbrevene innad og mellom 
helseforetakene. For eksempel har Nordlandssykehuset HF erstattet vedlegget 
rettighetsbrevet med en setning med lenke (URL) til brevet og ber pasienten ta kontakt 
med helseforetaket, dersom hun/han ønsker å få tilsendt kopi.  
 

1 Brev til landets RHF om juridiske vurderingstemaer knyttet til elektroniske innsynstjenester i 
pasientjournal, av 15. september 2016.  
2 Risikovurderingsrapport elektronisk innsyn i barns journal, 30. januar 2017. 
3 Kartleggingsrapport 2016 

 

                                                        

Styremøte i Helse Nord RHF 
27SEP2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 23



Varsling og påminning om timer inngår i en helhetlig digital pasienttjeneste. SMS-
varsling om time er nå innført i de fleste sykehusene i Helse Nord, men tekst og 
tidspunkt for utsending (24-72 timer før timen) varierer innen og mellom 
helseforetakene. Den enkleste varslingen er tildeling eller påminning om time som er 
dagens praksis. Timevarsel er nært knyttet til den digitale timetjenesten hvor 
«ryddejobben» på helseforetakene er en forutsetning for begge tjenestene. For å kunne 
hente ut gevinstene av en digital timeløsning, må varslene tilpasses de ulike 
avdelingenes og pasientenes behov, for eksempel for forberedelser til timen.  
 
Når deler av tjenesten som for eksempel Pasientjournal og Henvisningsstatus er digitalt 
tilgjengelig, forventer pasientene tilsvarende at også Timer skal være det. I verste fall 
kan dette føre til at pasienter går glipp av viktig informasjon om timen, eller uteblir fra 
timen. Dette er en uheldig situasjon som svekker innbyggernes tillit til digitale 
pasienttjenester og som ikke reduserer oppgaver i helsetjenesten, fordi man må 
opprettholde to parallelle informasjonssystem.  
 
Dersom pasienter og brukere får mest mulig informasjon på helsenorge.no, kan 
helseforetakene forvente en nedgang i telefonhenvendelser. Digital dialog vil være 
enklere for pasienten og antakelig også for helsepersonell som skal behandle disse 
forespørslene «innimellom» andre oppgaver. Men samlet sett vil innføringen av disse 
tjenestene forbedre pasientens samhandling og relasjon med sykehusene i Helse Nord. 
 
Fremdrift 
Gjennomføringen krever avklaring med eksterne utviklingspartnere. Spesielt gjelder 
dette tilgang til utviklingsressurser i DIPS ASA, og at prosjektet ikke kommer i konflikt 
med ferdigstillelsen av DIPS Arena og andre innføringsaktiviteter i helseforetakene.  
 
Tidsplanen nedenfor (figur 2) må derfor vurderes løpende. Adm. direktør vil komme 
tilbake med en oppdatert plan, når alle avhengigheter er klarlagt, herunder også opp 
mot innføringen av DIPS Arena og medikasjon og kurve.  
                                                                   , 

 
Figur 2: Foreslått tidslinje for prioriterte prosjekt innenfor digitale pasienttjenester. Med forbehold om 
avhengigheter. 
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Sammenheng med andre strategiske dokument 
Første fase av digitale pasienttjenester hadde fokus på pasienters mulighet til å være en 
aktiv partner i egen behandling og oppfølging,  en viktig forutsetning for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.  
 
Verdien av digitale pasienttjenester øker for pasienter, så vel som for helsetjenesten, 
dersom de framstår som helhetlige og fullverdige tjenester. Digitalisering av informasjon 
og dialog mellom helsetjenesten og pasient er i tråd med Digitaliseringsrundskrivet fra 
2016: Forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal normalt skje 
gjennom digitale nettbaserte tjenester. Disse tjenestene skal være helhetlige, 
brukervennlige, trygge og universelt utformet. 
 
Videre satsing på digitale pasienttjenester støtter også opp under Helse Nords 
kvalitetsstrategi Det gode pasientforløp (2016-2020) med økt forutsigbarhet og trygghet 
i møte med spesialisthelsetjenesten.  
 
Digital dialog, eller en digital kanal for tilbakemelding til spesialisthelsetjenesten, vil 
utvikles som en integrert del av alle digitale pasienttjenester, der dette er 
hensiktsmessig. Digital dialog planlegges innført mellom fastleger og den kommunale 
helsetjenesten. I størst mulig grad bør innføringen av slike tjenester sees i sammenheng 
og etableres samtidig for å etterstrebe like rutiner og prosedyrer. 
 
Samarbeid om endringer 
Realisering av målbildet vil føre til endringer for pasienter og ansatte. Når 
arbeidsprosesser automatiseres og pasientene kan gjøre enkelte oppgaver selv, får 
helseforetakene frigjort kapasitet til å håndtere forventet økt aktivitet og mangel på 
helsepersonell. Utvikling av tjenestene må skje i samarbeid med helseforetakene, 
gjennom drøftinger med de ansatte, leverandører (EPJ/PAS) og helsenorge.no, og er 
avhengig av andre nasjonale utviklingsløp.  
 
Det er ressurskrevende og uhensiktsmessig å gjennomføre de enkelte tjenestene på 
hvert enkelt helseforetak. Helse Nord har god erfaring med regionale utviklings- og 
konsolideringsprosjekter, fagråd, forvaltning og drift. Et regionalt prosjekt vil bistå 
helseforetakene med å utvikle opplæring og prosedyrer i samarbeid med lokale 
innføringsprosjekt.  
 
Grensesnitt til andre aktiviteter 
Innføring av DIPS Arena samt medikasjon og kurve er de viktigste prosjektene i Helse 
Nord fremover som ivaretas av programmet FRESK4. Forbedring og videreutvikling av 
digitale pasienttjenester skal ikke true fremdriften i disse. Digitale pasienttjenester vil 
derfor arbeide under følgende rammebetingelser: 
1. Utvikling av digitale pasienttjenester skal ikke gå på bekostning av fremdrift i 

utviklingen av DIPS Arena.  
2. Det gjøres nærmere avklaring av om ansvaret for prosjekt Innsjekk/utsjekk og 

køadministrasjon skal legges til FRESK, eller til prosjekt Digitale Pasienttjenester. 
3. Prosessmodellering som berører pasientforløp i regi av FRESK, skal samkjøres med 

det nye prosjektet Digitale Pasienttjenester.  
4. Prosessmodellering som berører grensesnitt mot nasjonale tjenester gjøres i regi av 

prosjektet Digitale Pasienttjenester og i nært samarbeid med FRESK. 

4 FRESK – Fremtidens Systemer i Klinikkene 
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5. Digital dialog5 utvikles som en integrert del av alle digitale pasienttjenester, der dette 
er hensiktsmessig. Dette bør samkjøres med innføring av digital dialog fastlege-
spesialist som etableres i 2018. 

6. Alle digitale tjenester skal tilfredsstille regionens krav til personvern og 
informasjonssikkerhet.  

7. Prosjektet skal involvere drift og forvaltning, de regionale fagrådene og 
brukerorganisasjonene. 

8. Utvikling av tjenestene er pragmatisk og følger regional og nasjonal prioritering og 
innføring av nasjonale komponenter (arkitektur).  

 
De fleste digitale pasienttjenester forutsetter varsling for å kunne ta ut sitt potensiale 
(Inn- og utsjekk, Timer). Forbedring og videreutvikling av nye tjenester vil skje i tett 
samarbeid med de andre helseregionene og Direktoratet for e-helse. Ambisjonen er å 
frembringe ferdige produkter som er velegnet til produksjonssetting i hele 
spesialisthelsetjenesten. Når og hvor disse skal produksjons settes i Helse Nord, må 
avstemmes med:  
1. Prosjektene DIPS Arena og medikasjon/kurve. Det er naturlig at FRESK planlegger 

innføring av enkelte tjenester som en del av de innføringsforløp programmet har 
ansvaret for. Hvilke tjenester dette gjelder, må avstemmes med det nye FRESK-
programmet, når det er etablert. 

2. Planlagt ressurspådrag i helseforetakene knyttet til innføringsløpene i FRESK. 
3. Samlet vurdering av ressurspådraget i Helse Nord IKT. 
 
Pilotering av enkelttjenester utviklet av Helse Nord kan også gjøres i andre 
helseregioner, f. eks. Helse Vest. Slikt samarbeid har tidligere vært gjennomført på 
forbedring av enkelte tjenester på helsenorge.no. 
 
Nasjonal samordning i regi av Nasjonal IKT HF og Direktoratet for e-helse, 
Nasjonal IKT (NIKT) har en felles satsing på digitale innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesten (DIS). I 2014 utformet NIKT Tiltak 2001: «Forprosjekt DIS» - et 
felles nasjonalt målbilde og veikart for digitale innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesten. I 2015 og 2016 videreutviklet man målbildet og utformet nye 
tjenester.  
 
Prosjekt DIS-2017 skal videreføre arbeidet med nasjonale digitale innbyggertjenester for 
spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal utvikle felles funksjonalitet på helsenorge.no for 
prioritert regional bredding, og sikre effektiv realisering av målbildet gjennom 
samarbeid og koordinering.  
 
En felles nasjonal kanal krever en kritisk masse med tjenester tilgjengelige i regionene 
for å understøtte målbildet. Situasjonen pr. 2017 er at det er ulik tilgang til tjenester 
avhengig av hvor innbyggeren geografisk bor. Det er ikke vedtatte konkrete tidsplaner 
for når landets innbyggere kan forvente likeverdige løsninger uavhengig av bosted. 
 
Målbildet innebærer at innbyggerne skal ha én inngang til helsetjenestene i digitale 
kanaler som dekker primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsenorge.no er vedtatt som 
nasjonal helseportal (se figur 3). Tjenestene har som mål å forenkle og effektivisere egen 
helsehverdag og gi grunnlag for bedre mestring og deltagelse i behandling og 
forebygging. 

5 Melding sammenlignbar, med elektronisk epost men bruksmessig noe annerledes 
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Figur 3. Illustrasjon strukturering av innholdet på helsenorge.no 
 
Tjenestene understøtter mål beskrevet i stortingsmeldingen Én innbygger – én journal, 
og i Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) som forventes videreført i Nasjonal 
e-helse strategi og handlingsplan (2017-2020). 
 
Nasjonale tjenester klar til prioritering. 
I regi av spesialisthelsetjenestens fellesprosjekt DIS foreligger det nå en rekke tjenester 
klar til pilotering. Helse Nord har foreløpig ikke prioritert pilotering eller innføring av 
disse tjenestene. Bakgrunnen er prioritering av ressurser knyttet til FRESK.  
 
Adm. direktør ønsker å fremme en styresak på et senere tidspunkt som beskriver 
nærmere hvilke planer som vurderes for å ta i bruk de nasjonale tjenester som er 
beskrevet i figur 4 nedenfor. 

 
Figur 4: Pågående aktiviteter innenfor nasjonalt fellesprosjekt «Digitale innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesten» 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27SEP2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 27



Det må arbeides videre med forankring og forståelse rundt tempo, utvikling og 
nytteverdi av pasientrettede tjenester nasjonalt. Regionene arbeider mot felles mål, og 
Helse Nord må innen rimelig tid ha en omforent plan for når disse skal piloteres og 
settes i drift. Alternativet er at Helse Nord RHF fremmer forslag om redusert 
aktivitetsnivå eller stopp av finansiering for videreutvikling av nasjonal tjenester.  
 
Helseregionene har en felles avtale om å dele drifts- og vedlikeholdskostnader, 
uavhengig av om tjenesten er i tatt i bruk i den enkelte region.  
 
Historikk tidligere kostnader  
Arbeidet i DIS startet i 2014. Helse Nord RHF har i perioden bidratt med 13 % av 
samlede kostnader til finansiering av prosjektet, se tabell 1. Tjenester utviklet i DIS er 
innført samtidig med innføring av de mer spesifikke tjenestene for pasienter i Helse 
Nord. 
 

 2014 2015 2016 2017 
Prosjektportefølje Faktisk Faktisk Faktisk Prognose 
(20010) Digitale 
innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesten 9 281 194 -81 539 6 804  
(20020) DIS – 2015  25 000 000 6 450  
(20030) DIS 2016   23 559 125  
(20040) DIS 2017    20 000 000 
Helse Nord RHFs bidrag 
av dette 1 300 000 3 250 000 3 100 000 2 600 000 

Tabell 1: Tidligere kostnader NIKT/Dir. e-helse knyttet til Digitale innb.tj. i spes.h.tj.   
 
Helse Nord og Helse Vest er pådrivere i utviklingen av digitale helsetjenester. Begge 
regionene har investert ca. 50 mill. kroner i sine regionale prosjekter i tillegg til sin 
andel av nasjonale kostnader. Dette er kostnader som har stor gjenbruksverdi for andre 
regioner. 
 
Det er naturlig å se tilsvarende utvikling i de andre helseregionene. Dersom dette ikke 
inntreffer, er det nærliggende at Helse Nord og Helse Vest ber de to andre regionene 
dekke deler av utviklingskostnadene, når de tar i bruk tjenestene.  
 
Organisering 
Prosjektet Digitale Pasienttjenester planlegges organisert med styringsgruppe bestående 
av Helse Nord RHF, helseforetakene, de tillitsvalgte samt programleder for det 
fremtidige FRESK-programmet.  
 
Nærmere antall og sammensetning avklares i forbindelse med etablering av mandat og 
prosjektdirektiv.  
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Økonomi 
Videreutvikling av eksisterende tjenester 
Utviklingskostnadene for forbedring av tjenestene er beregnet til 28,5 mill. kroner.  
 
Forventet kontantstrøm som følge av investeringen for mindre videreutvikling av 
eksisterende digitale løsninger fremgår av tabell 2:  
 
Kost/nytte         
          
Kost (i MNOK) År 0 År 1 År 2 År 3 
Prosjekter utviklingskost 0,0 18,5 2,3 0,0 
Programledelse inkl. 
prosjektledere/deltakere 0,0 2,7 2,7 0,0 

Mottaksprosjekter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringskost utstyr/systemer 0,0 0,0 0,0 0,0 
Uspesifisert 0,0 1,9 0,2 0,0 
Sum 0,0 23,1 5,2 0,0 
          
Nytte (i MNOK) År 0 År 1 År 2 År 3 
 - P2 Mindre videreutvikling* 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 
          
Nettoresultat planlagt 0,0 -23,1 -5,2 0,0 

Tabell 2: Forventet kontantstrøm, eksklusive driftskostnader direktoratet for e-helse og drift av 
integrasjonsgrensesnitt Helse Nord IKT HF. 
 
Innsjekk/utsjekk og kø-administrasjon 
Digital løsning for innsjekk og utsjekk er etablert som et regionalt anskaffelsesprosjekt, 
der leverandør velges nå i september 2017. Det vil være behov for lokale 
mottaksprosjekt som sørger for lokale tilpasninger, opplæring og prosedyrer etter hvert 
som helseforetakene tar tjenesten i bruk. Tjenesten er beregnet å koste omlag 49 mill. 
kroner inkludert anskaffelsen. Ved full realisering har tjenesten et gevinstpotensial på 
17 mill. kroner i året.  
 
Samlet investeringsbehov for en begrenset videreutvikling av digitale innbyggertjenester 
Samlet fremmes det i denne styresaken en begrenset videreføring av digitale 
innbyggertjenester samt innføring av innsjekk/utsjekk og kø-administrasjon ved 
helseforetakene på samlet 77,5 mill. kroner med en forventet gevinst på 17 mill. kroner i 
året. 
 
Aktivitetene inngår i en rekkefølge i en langsiktig plan, som på sikt forventes å ha stort 
potensiale for økt brukertilfredshet, bedre logistikk og lavere kostnader. Det er særlig 
tjenesten digitale brev og varsler som har forventet stor effekt (se vedlegg 3). 
 
Forholdet til langsiktig investeringsplan og gevinstberegninger 
I styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 
(styremøte 23. mai 2017) er videre satsing på digitale pasient tjenester inkludert med 
196 mill. kroner i perioden 2017-2022. Det er ikke tatt hensyn til prosjektkostnader til 
implementering i sykehusene. Rammen på 77,5 mill. kroner er innenfor rammen 
skissert i langsiktig investeringsplan.  
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Det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å gi nærmere beskrivelser av kostnader for 
drift ved helsenorge.no. For de tjenester som Helse Nord har innført i regionen, er 
kostnadene i dag 7,5 mill. kroner til Direktoratet for e-Helse. I tillegg er kostnadene for 
drift ved Helse Nord IKT HF i dag ca. 3 mill. kroner.  
 
Forankring i helseforetakene 
Direktørmøte 5.-6 september 2017, sak 108 – med følgende oppsummering: 
Det vises til tidligere behandling i direktørmøtet. Konseptet er videre bearbeidet. 
Tilbakemeldingen fra foretaksdirektørene er at digitale innbyggertjenester, i den form det 
er presentert i denne saken, settes på «hold». Det gjelder bortsett fra 
innsjekk/utsjekksløsningen og noe videreutvikling av eksisterende løsninger, på grunn av 
økonomi og flere store prosjekter som går samtidig (FRESK). En evt. bearbeidet sak (om 
øvrige tjenester) kommer tilbake til direktørmøtet i oktober. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 22. august 2017 orientert om arbeidet med innføring av digitale løsninger, jf. sak 72-
2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, pasienttavler). Følgende ble 
referatført: 
• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
• Samarbeidsmøtet ber om at de ansattes perspektiv tas med i det videre arbeidet med 

innføring av digitale løsninger, jf. innsynsprosjektet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord har vært tidlig ute med å ta i bruk elektroniske tjenester både internt i 
sykehus og i dialog med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten. Det er fremdeles 
stort potensiale for å utvide bruken av digitale tjenester. Regional forankring er en 
forutsetning for at nasjonal utvikling av tjenestene.  
 
Adm. direktør fremmer i denne styresaken forslag til en begrenset videreføring av 
satsingen på digitale helsetjenester som vil løfte Helse Nord og spesialisthelsetjenesten i 
Norge noen skritt videre inn i den digitale fremtiden. Dette er i tråd med den generelle 
samfunnsutviklingen og publikums forventning.  
 
Sykehusene åpnes mer og mer opp for pasientene. Fremtidsbildet er at behandling skal 
ytes, når pasienten har anledning, med en stor grad av transparens, valgfrihet og 
åpenhet. Interessene til pasienter som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse skal 
fortsatt ivaretas. Adm. direktør er trygg på at gjennomføringen av prosjektet blir et 
viktig bidrag til realisering av pasientens helsetjeneste, jf. målbildet til statsråden. 
 
Foreløpige beregninger viser potensiale for vesentlig effektivisering av interne 
arbeidsprosesser, hvis Helse Nord velger å gå videre med digitalisering av 
arbeidsprosessene. Nytteverdien vil komme til uttrykk i form av frigjøring av ressurser 
som kan nyttes til andre formål, herunder økt aktivitet. I denne styresaken foreslås det i 
første omgang en forbedring og videreutvikling av eksisterende tjenester.  
 
Tjenestene som er foreslått vil styrke samhandlingen med kommunehelsetjenesten og 
med private aktører. Tilbakemelding fra brukerrepresentanter er at tiltakene er 
etterspurt, og kommer til å bidra til økt pasienttilfredshet.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner videreføring av prosjekt digitale 

pasienttjenester innenfor en ramme på 77,5 mill. kroner. Av disse går 49 mill. kroner 
til å realisere Innsjekk/utsjekk og køadministrasjon og 28,5 mill. kroner til videre 
utvikling av eksisterende løsninger. 

 
2. Styret forutsetter at fremdriften i prosjektene avstemmes i nært samarbeid med 

innføringen av DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve. 
 
3. Fordelingen av likviditet forutsettes oppdatert ved revisjon av strategisk plan i 2018. 
 
4. Styret forutsetter at det videre arbeid koordineres med andre aktiviteter og at 

utarbeidelse av konkrete gevinstplaner skjer i nært samarbeid mellom 
helseforetakene og deres tillitsvalgte og vernetjenesten.  

 
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den samlede innsatsen over tid balanseres 

mellom de fire helseregionene. 
 
 
Bodø, den 19. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Brukerundersøkelse Pasientens innsyn i egen journal, rapport av 27. januar 2017  
2. Erfaringsrapport: Utfordringer og muligheter i pasientforløp fra henvisning er 

mottatt til utskrivning fra sykehus (juni 2016) 
3. Notat ad. Fremtidige tjenester som ikke omfattes av denne saken, men som 

representerer en videre utvikling av samhandlingen med pasienter 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017 
 
 
Utrykt vedlegg: 
Revidert investeringskalkyle pr. 14. september 2017 
Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. Off.lov § 23, 1. ledd. 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 19.9.2017 
 

Styresak 102-2017/3 PET-senter - totale kostnader for investering og 

drift, oppfølging fra styremøte 23. mai 2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2018-2025 i styremøte 23. mai 2017. Under behandling av denne 
styresaken ba styret om å få lagt frem en styresak i et senere styremøte som redegjør for 
de totale kostnader for investering og drift av PET-senteret ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø.  
 
Spørsmålet ble senere fulgt opp i styresak 92-2017 Eventuelt, sak A (styremøte 30. 
august 2017). 
 
Videre behandlet styret styresak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017 i styremøte 14. juni 2017. Styret fattet 
følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om 
eventuelle konsekvenser av forsinkelser i PET-senteret, så snart disse foreligger. 
 
Dette vedtakspunktet ble fulgt opp i styresak 90-2017/4 PET-senter - konsekvenser av 
forsinkelser, oppfølging av styresak 74-2017 (styremøte 30. august 2017). Her ble styret 
orientert om merkostnad på ca. 12 mill. kroner for 2018 knyttet til at 
valideringsprosessen for godkjenning av fremstilling av radiofarmaka er vesentlig mer 
komplisert enn først forutsatt. Denne endringen er å forstå uavhengig av forsinkelsen på 
byggeprosjektet. 
 
Det ble videre informert om at adm. direktør vil komme tilbake til styret med en egen 
orientering om oppdatert kalkyle for investeringskostnader. 
 
Nåsituasjon investeringskostnader 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 135-2016 Byggeprosjekter 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk 
av p85-rammen i styremøte 23. november 2016. Styret vedtok følgende: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig ramme for PET-senteret i Tromsø til 567,9 

mill. kroner. 
 

2. Styret godkjenner å frigjøre hele differansen mellom p50-rammen og p85-rammen på 
43,2 mill. kroner til finansiering av prosjektet.  
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3. Styret godkjenner at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra 
investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet på til 
sammen 23,7 mill. kroner inngår i finansieringen av kostnader som overstiger p85-
rammen. 
 

4. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF omdisponerer 8,0 mill. 
kroner fra egne midler til full finansiering av prosjektet. 

 
Styret ble i styresak 74-2017 orientert om at prosjektet vil ferdigstilles innenfor en p85-
ramme på 567,9 mill. kroner.  
 
Pr. inngangen til september 2017 er kalkylene gjennomgått på nytt. Følgende ny 
informasjon foreligger:  
 
Konsekvens av syv ukers forsinkelse:        2,5 mill. kroner 
Merkostnader laboratorieutstyr:        2,5 mill. kroner   
Valideringsprosess; interiør/bygg:  ~10,0 mill. kroner 
Diverse:  ~   1,0 mill. kroner 
Økt finansieringsbehov:    ca. 16,0 mill. kroner 
 
Oppdaterte kalkyler aktivitet, inntekter, bemanning etter 2018 
I arbeidet med gjennomgang av forutsetningene for drift- og investeringskostnadene har 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i august/september 2017 gjort en ny 
gjennomgang av forutsetningene som lå til grunn i forprosjektet i 2014 innenfor: 
A. Bemanningsplan 
B. Forutsetninger for vedlikeholds- og servicekostnader på utstyr 
C. Konsekvenser av at PET MR tas inn i driftskonseptet. 
D. Eventuell flytting av mobil enhet fra Tromsø til Bodø 
 
De foreløpige vurderingene viser at bemanningsbehovet øker fra 34,5 til 40 stillinger.  
 
Behovet for PET både innenfor radioaktiv diagnostikk og behandling må oppdateres, og 
eventuelle konsekvenser for bærekraftsanalysene for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF må håndteres. 
 
Utgangspunktet er at driftskonseptet må tilpasses de økonomiske rammebetingelsene 
som er lagt i langsiktig plan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
PET-senteret et avansert bygg, hvor utviklingen av teknologi skjer parallelt med 
bygging. 
 
Utredningen startet våren 2011 med påfølgende vedtak av idé- og konseptfasen i 2013, 
forprosjektet i 2014, og byggestart i 2015. Teknisk prøvedrift av bygget er satt til 2. 
desember 2017 med påfølgende klinisk prøvedrift etter overtagelse av bygget i mars 
2018.  
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Årsaken til behovet for å utløse P85-rammen i november 2016 var utfordringer knyttet 
til medisinsk trykkluft og gassforsyning kombinert med samtidig produksjon av isotoper 
til forskning og FDG1. Erfaringen så langt er at prosjekteringen ikke i tilstrekkelig grad 
har tatt høyde for kompleksitet og renhetskravene som stilles til denne aktiviteten. 
Gjennomføringsfasen har derfor vært mer krevende enn forutsatt.  
 
Det er svært uheldig at prosjektet nå melder om overskridelse på ca. 16 mill. kroner.  
 
I henhold til investeringsreglementet, i tilfeller hvor p85-rammen er stilt til 
helseforetakets disposisjon, skal overskridelser utover dette håndteres innenfor 
helseforetakets fastsatte ramme for investeringer (reduksjon av HF-styrets 
disposisjonskonto eller andre planlagte investeringer i helseforetaket). 
 
Adm. direktør foreslår å avvente behandlingen av tertialrapport for byggeprosjekter i 
styret i Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 4. oktober 2017. Adm. direktør vil 
deretter legge frem for styret en nærmere orientering om hvordan investeringsrammer 
og driftsbudsjett for PET-senteret blir håndtert i forbindelse med budsjett 2018. 
 

1 1 FDG: Fludeoxyglukose; et radiofarmaka som inngår i behandling med PositronEmisjonsTomografi 
(PET) 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-71/012        Bodø, 19.9.2017 
 

Styresak 103-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

20. september 2017 
Saksdokumentet legges frem ved møtestart. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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