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Styresak 31-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 21. mars 2018: 
 

Sak 31-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 32-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

28. februar 2018 og 15. mars 2018 
Side  

Sak 33-2018 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til 
den samiske befolkning - prinsippdokument 

Side  

Sak 34-2018 Videreføring av migreringsprosjekt Helse Nord IKT HF, 
godkjenning 

Side  

Sak 35-2018 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 3 

Sak 36-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
styringsdokument, godkjenning 
Saken trekkes fra behandling i dette styremøtet. 

Side  

Sak 37-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten, 
oppfølging av styresak 129-2017 
Saken trekkes fra behandling i dette styremøtet. 

Side  

Sak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

Side  

Sak 39-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

Side  

Sak 40-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet,  
jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side  

Sak 41-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

Side  

Sak 42-2018 Virksomhetsrapport nr. 2-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 7 

Sak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 – 
henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 101-2017 

Side  

Sak 44-2018 Internrevisjonsrapport nr. 09/2017:  
Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering 
 
 
 

Side  
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Sak 45-2018 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 31 

Sak 46-2018 Referatsaker Side  
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

7. mars 2018 
  

 2. Brev fra Troms Fylkeskommune av 13. mars 2018 ad. 
Melding om vedtak - Uttalelse 
Kopi av brevet ettersendes. 

 32 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 20. mars 2018 ad. 
Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021 - 
strategidokument 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

Sak 47-2018 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 14. mars 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2018/121   Sætermo/Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2018 

 

Styresak 35-2018 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål og bakgrunn 
Forrige innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017 ble vedtatt av styret i Helse Nord 
RHF i styremøte 27. august 2014, jf. styresak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord 
2014-2017, oppfølging av styresak 19-2014. Strategien er nå gjenstand for fornyelse. 
 
Strategien skal følges av en regional handlingsplan. For å sikre fokus på konkrete 
milepæler, på roller og ansvar, og gevinstrealisering, vil arbeidet organiseres som et 
prosjekt med oppfølging i det regionale porteføljestyret. 
 
Det vises også til Oppdragsdokumentet 2018 til helseforetakene for konkrete mål 
innenfor anskaffelsesområdet. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Anskaffelsesstrategi 2018-2021 er utarbeidet i samarbeid med de innkjøpsansvarlige i 
helseforetakene. Planen har et høyt ambisjonsnivå.  
 
Målet er å redusere samlede innkjøpskostnader med 50 mill. kroner i 2018, stigende til 
400 mill. kroner kroner/år i 2021. Ved utgangen av fire-års-perioden tilsvarer dette en 
reduksjon på ca. 10 % av samlet innkjøpsvolum.  
 
Strategien får konsekvenser for hele anskaffelsesvirksomheten, ikke bare for 
innkjøpsfunksjonen. Dette fordrer at innkjøp får høy oppmerksomhet i ledelsen i hele 
foretaksgruppen. 
 
Handlingsplan og prosjektdirektiv vil bli forankret i foretaksgruppen.  
 
De viktigste elementene i strategidokumentene følger nedenfor:  
 
Produktråd 
For å gjennomføre gode anskaffelser, må klinikere involveres. Det er fagfolkene som 
kjenner behovet best, og er derfor viktige premissgivere for anskaffelsesområdet.  For å 
utnytte denne kompetansen best, og samtidig minimere belastningen på disse 
ressursene, er det avgjørende at disse kobles på anskaffelsesvirksomheten på en 
strategisk måte. Dette sikrer at det faglige behovet synliggjøres, og at ressursene som 
skal involveres gis et tydelig mandat, god rolleforståelse og forutsigbarhet.  
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Sykehusinnkjøp 
Sykehusinnkjøp HF er et felleseid nasjonalt helseforetak som leverer innkjøpstjenester 
tilbake til eierne. Vedlegg 3 viser overordnet funksjonsfordeling. Sykehusinnkjøp HF har 
ansvar for utarbeidelse av kategoristrategier samt etablering av avtaler i tråd med våre 
behov. Helseforetakene må sikre tilstrekkelig kompetanse knyttet til bestillerfunksjon, 
mottaksfunksjon, samt avtaleimplementering og -forvaltning av leveransene fra 
Sykehusinnkjøp HF. 
 
Innkjøpssystem 
Clockwork Logistics er foretaksgruppens vedtatte innkjøps- og logistikksystem. Helse 
Nord har i en rekke år vært den eneste regionen med felles løsning. Det foreligger ingen 
planer om utskifting av systemet i inneværende strategiperiode. 
 
Én av de kritiske suksessfaktorene er at all nødvendig informasjon samles på ett sted. 
For å lykkes med dette vil vi bl. a.:  
 Etablere integrasjonsgrensesnitt til felles regionale randsystemer 
 Se til at bestillerfunksjonene i helseforetakene har opplæring og kompetanse til bruk 

av systemene 
 Redusere andelen av faktura som går direkte til regnskapssystemet. 
 
Det vises til vedlegg 3 for nærmere beskrivelse av premisser for anskaffelsesstrategien, 
herunder arbeidsdelingen mellom Sykehusinnkjøp HF og helseforetakene. 
 
Forankring i foretaksgruppen 
Utkast til innkjøpsstrategi er behandlet i direktørmøte1 25. januar 2018 og 14. februar 
2018. Det ble gitt tilslutning til strategien, og innspillene er innarbeidet i vedlagte 
dokument og/eller utkast til handlingsplan.  
 
Strategidokumentet skal følges av en regional handlingsplan og et prosjektdirektiv som 
legger føringer for det videre arbeid. Helseforetakene blir invitert til å komme med 
innspill til handlingsplanen i april 2018. Den skal deretter legges frem både for 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud og direktørmøtet før endelig godkjenning. 
 
Styringsgruppen for prosjektet skal bestå av representanter fra et høyt ledelsesnivå i 
helseforetakene.  
 
Medbestemmelse 
Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021 - strategidokument vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. mars 2018. 
Protokollen fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
  

                                                        
1 Forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord 
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Adm. direktørs vurdering 
Det er grunn til å tro at foretaksgruppen innenfor innkjøpsområdet har betydelig 
potensiale for å redusere kostnader. Helse Nord gjør anskaffelser for mer enn 4 mrd. 
kroner/år. En stor andel av anskaffelsene skjer lokalt og uten samordning med øvrige 
helseforetak. Det antas et potensiale på en reduksjon på 10 % - det vil si en årstakt på 
inntil 400 mill. kroner i løpet av neste fire-års-periode.  
 
Flere av tiltakene i vedlagte strategidokument kjenner vi igjen fra Innkjøpsstrategi 2013-
2017. Erfaringen er at anskaffelsesområdet er komplekst, og at det er svært mange 
aktører involvert. 
 
En vesentlig forskjell er at deler av anskaffelsesområdet er virksomhetsoverdratt til 
Sykehusinnkjøp HF. Samarbeidet med helseforetakene har i første fase handlet om å 
håndtere daglig drift «as is», eller i tråd med samme praksis som før 
virksomhetsoverdragelse. Sykehusinnkjøp HF arbeider nå med å løfte foretaket inn i 
neste fase, det vil si rendyrke kategoristrukturene og gjennomføre nasjonale 
anskaffelser i tråd med planene som er mottatt fra helseforetakene. 
 
Det gjenstår fremdeles mye arbeid i helseforetakene for å legge til rette for overgangen 
til større andel nasjonale anskaffelser. Helse Nord er i den heldige situasjonen at 
foretaksgruppen allerede har et felles innkjøpssystem. Utfordringen er å sikre at en 
vesentlig større andel av våre anskaffelser kommer inn i innkjøpssystemet slik at vi har 
bedre kontroll på detaljer i egne anskaffelser i ett system.  
 
Etableringen av produktråd skal sikre faglig forankring i forkant og under 
kontraktsforhandlinger, som igjen vil legge til rette for større avtalelojalitet. Dette må 
skje innenfor rammer der det er aksept for at produktrådene tar beslutninger på vegne 
av felles interesser. 
 
Adm. direktør vil følge opp det videre arbeidet med møter med ledelsen i 
Sykehusinnkjøp HF våren 2018, og med direktørene for helseforetakene etter at deres 
respektive handlingsplaner er utarbeidet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner anskaffelsesstrategi 2018-2021 for Helse Nord. 

 
2. Styret ber adm. direktør redegjøre for fremdriften i arbeidet med strategien i 

tertialrapportene fremover. 
 
 
Bodø, den 14. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg:  
1. Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021, presentasjon versjon 0.99 
2. Kortsiktig handlingsplan, utkast 
3. Premisser for Anskaffelsesstrategi 2018-2021 
 
Vedleggene er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 21. mars 2018 

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 6

https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-21-mars-2018-2018-03-21


 

 

 

Møtedato: 21. mars 2018   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.3.2018 

 

Styresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr. 2-2018 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter februar 2018 
 
Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles 
i en noe redusert rapport. 
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider  

 
Tabell 1 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS  

 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 
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Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS 

 
Aktivitet 
Somatikk  
Antall dagopphold og polikliniske konsultasjoner ligger samlet 1,4 % over nivået i 2017. 
Innlagte døgnopphold ligger 1,3 % over 2017. Med unntak av Finnmarkssykehuset (-6,7 
%) har øvrige helseforetak vekst i døgnaktiveten. Nedgangen i Finnmark er knyttet til 
forsinkelser for oppstart i nytt sykehus. Universitetssykehuset Nord-Norge har en 
samlet nedgang for dag- og poliklinisk aktivitet på 2,5 %. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Samlet er det aktivitetsvekst innen TSB1, PHBU2 omtrent på samme nivå som 2017, 
mens det er en liten nedgang innen PHV3.  
 
Tallene viser stor aktivitetsnedgang i Finnmarkssykehuset. Dette forklares delvis med 
sykefravær og vakanser og andre spesielle forhold i starten av året. Det vil imidlertid 
også gjøres grundigere analyser for å klarlegge om det eventuelt gjøres feil i 
registreringer. 
 
Pakkeforløp  
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 66 % (november 2017 til 
februar 2018). 62 % av pasientene som har vært i pakkeforløp, avslutter forløpet uten 
kreftbehandling. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 TSB: tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer 
2 PHBU: psykisk helsevern barn/unge 
3 PHV: psykisk helsevern voksne 
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Økonomi 

 
Tabell 2 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2018. Kilde: Regnskap hittil i 2018 

 
Februar 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +0,3 mill. kroner, men viser et 
negativt budsjettavvik på -21,4 mill. kroner.  
 
Budsjettavvik pr. februar 2018 gjelder i all hovedsak Universitetssykehuset Nord-Norge. 
Helseforetaket har svikt i aktivitetsbaserte inntekter. Avvikene må analyseres nærmere, 
men skyldes trolig en kombinasjon av mangelfull koding og lavere aktivitet enn planlagt. 
Helseforetaket har også budsjettert med at mer komplett koding skal gi økte inntekter. 
Kostnader til lønn og innleie er også over budsjett.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge har budsjettert med et overskudd for 2018 som er 60 
mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Dette utgjør et avvik på om 
lag 5 mill. kroner hver måned. 
 
Det er bokført investeringer for 283 mill. kroner pr. februar 2018, tilsvarende 11 % av 
godkjente rammer.  
 
Likviditetsbeholdningen er noe lavere enn prognosen etter februar 2018. Dette er likt 
tidligere år hvor utbetalingene er noe høyere på starten av året. Pr. medio mars 2018 er 
likviditet i tråd med plan.  
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018. 
  
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
I februar 2018 har forbruket vært 13.839 månedsverk i foretaksgruppen. Den lave 
inngangsfarten i antall månedsverk for 2018 pr. januar 2018 har endret seg betydelig til 
februar 2018. For de to første månedene i 2018 har gjennomsnittlig månedsverk økt 
med ca. 165 (pr. januar 2018 100). Analyse av endringen vil bli gjennomgått i 
styremøtet. 
 
Sykefravær  
Sykefraværstallene er nå blitt rettet opp og vil inngå i rapporteringen heretter. Denne 
gangen blir sykefraværstall presentert for 2015, 2016 og 2017 (hele år) pr. helseforetak 
og varighet på sykefraværet (langtid versus korttid). Siden 2015 har sykefraværet gått 
ned 0,2 %-poeng i foretaksgruppen, og nedgangen er knyttet til langtidsfraværet. 
 

Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset 1,8 1,7 0,1 3,2 3,3 -0,1 -1,2 20,0

Nordlandssykehuset 2,3 0,4 1,9 3,9 0,8 3,1 4,5 5,0

UNN -19,3 3,3 -22,6 -12,0 6,7 -18,6 5,7 40,0

Finnmarkssykehuset 1,1 2,0 -0,9 3,5 4,0 -0,5 6,3 24,0

Sykehusapotek Nord -0,6 -0,6 0,0 -0,6 -1,2 0,6 -0,4 1,0

Helse Nord IKT 2,1 -0,6 2,7 4,0 -1,1 5,1 -1,9 0,0

Helse Nord RHF 12,9 15,5 -2,6 29,7 31,0 -1,3 46,0 186,0

SUM Helse Nord 0,3 21,7 -21,4 31,8 43,4 -11,6 58,9 276,0
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Heltidsarbeid 
Helseforetakene jobber løpende med å forsterke heltidskulturen. Fra 2014 til 2017 har 
andel heltid økt fra 75,2 til 77,3 %.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2018 til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 2-2018 
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Virksomhetsrapport 2-2018 
 
 

 
  

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 11



2 
 

Innhold 

Kvalitet .................................................................................................................................................... 4 

Aktivitet ................................................................................................................................................. 12 

Somatikk ............................................................................................................................................ 12 

Psykisk helsevern og rus .................................................................................................................... 12 

Pakkeforløp ....................................................................................................................................... 13 

Økonomi ................................................................................................................................................ 14 

Resultat ............................................................................................................................................. 14 

Investeringer og likviditet .................................................................................................................. 16 

Personal ................................................................................................................................................. 17 

Bemanning ........................................................................................................................................ 17 

Sykefravær ......................................................................................................................................... 17 

Heltidsarbeid ..................................................................................................................................... 19 

 

  

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 12



3 
 

Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager) februar 

58,8 -0,3  +0,8 

Fristbrudd februar 1,7 -0,3 p.p.   - 0,3 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk 114 937  1 564  
Alle kontakter - PHV 48 080  848  
Alle kontakter - PBHU 15 661 -24  
Alle kontakter - TSB 3 876 408  
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
Februar 2018 + 0,3 +21,7 -21,4 
Hittil i år +31,8 +43,4 -11,6 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 77,3 % 22,7 %  
Sykefravær 2017 2016 2015 

Prosent  8,4 % 8,4 % 8,6 % 

 
Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles 
i en noe redusert rapport for februar 2018. 
 
Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2018. Status for 
noen av disse områdene vil rapporteres månedlig.   
 
a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
b) Det skal ikke være fristbrudd. 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 %. 
e) Økonomisk resultat i tråd med plan. 
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 
 
Avviklede pasienter 

 
Tabell 1 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall 
fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR)   

 

 
Tabell 2 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR)  
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Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS 

 

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for februar 2018 på 58,8 dager som er over 
kravet om at gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
Sammenlignet med februar 2017 er ventetiden for avviklede pasienter uendret.  
Fristbruddene for avviklede er for februar 2018 på 1,7 %, som er 0,8 %-poeng under 
samme periode i 2017.  
 
Neste figur og tabell viser gjennomsnitt ventetid avviklede pasienter i dager og antall 
fristbrudd pr. fagområde. Forklaring til hvilke fagområder gis i styremøte.   
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Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS 

 
Med referanse til figur over, pekes det på fem fagområder som har gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede pasienter over det nasjonale kravet og har <10 avviklede 
fristbrudd. Det er femten fagområder som har gjennomsnittlig ventetid avviklede 
pasienter over det nasjonale kravet og > 10 avviklede fristbrudd (se tabell neste side).   
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Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd avviklede fordelt på 
fagområder. Kilde: HN LIS 
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Ventende pasienter 

 
Tabell 4 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd 
ventende, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR) 

 

 
Tabell 5 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for 
ventende(dager) andel og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS (NPR)  
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Figur 4 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 

 

 
Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 

 
Ventende pasienter er for februar 2018 på 55,2 dager som også er over kravet fra eier 
på 50 dager. Sammenlignet med februar 2017 er ventetiden for ventende pasienter 
redusert med fire dager.  
 
Fristbrudd for ventende pasienter er for februar 2018 0,8 % mot februar 2017 på 1,2 %.  
 
Neste figur og tabell viser gjennomsnitt ventetid ventende pasienter i dager og antall 
fristbrudd pr. fagområde. Forklaring til hvilke fagområder gis i styremøte.   
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Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS 

 
For ventende pasienter pekes det på åtte fagområder som har gjennomsnittlig ventetid 
over det nasjonale kravet, og har over ti avviklede fristbrudd: 
- Habilitering barn og unge 
- Fordøyelsessykdommer 
- Fysikalsk medisin og (re)habilitering 
- Øre-nese-hals sykdommer 
- Revmatiske sykdommer (revmatologi) 
- Ortopedisk kirurgi (inkl. revmakirurgi) 
- Øyesykdommer 
- Lungesykdommer 
  
Det er åtte fagområder som har gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter over det 
nasjonale kravet og under ti ventede som har gått i fristbrudd (se tabell 2).   
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Tabell 6 Gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager), andel og antall fristbrudd ventende fordelt på 
fagområder. Kilde: HN LIS  
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Aktivitet 
Somatikk  
Antall dagopphold og polikliniske konsultasjoner ligger samlet 1,4 % over nivået i 2017. 
Innlagte døgnopphold ligger 1,3 % over 2017.  

 
Tabell 7 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR 

 
Med unntak av Finnmarkssykehuset (- 6,7 %) har øvrige helseforetak vekst i 
døgnaktiveten. Nedgangen i Finnmarkssykehuset er knyttet til forsinkelser for oppstart i 
nytt sykehus. Universitetssykehuset Nord-Norge har en samlet nedgang for dag- og 
poliklinisk aktivitet på 2,5 %.  
 
Psykisk helsevern og rus 
Uttrekk fra Helse Nord LIS for poliklinisk aktivitet (inkl. indirekte aktivitet) 
fremkommer av tabellene nedenfor. Samlet er det aktivitetsvekst innen TSB1, PHBU2 
omtrent på samme nivå som 2017, mens det er en liten nedgang innen PHV3.  
Tallene viser stor aktivitetsnedgang i Finnmarkssykehuset. Dette forklares delvis med 
sykefravær og vakanser og andre spesielle forhold i starten av året. Det vil imidlertid 
også gjøres grundigere analyser for å klarlegge om det eventuelt gjøres feil i 
registreringer. 
 

                                                           
1 TSB: tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer 
2 PHBU: psykisk helsevern barn/unge 
3 PHV: psykisk helsevern voksne 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring

Sum opphold+konsultasjoner 113 373 114 937 1,4 %

Totalt antall opphold somatikk 25 036 23 606 -5,7 %

herav

dagopphold poliklinikk 8 392 6 284 -25,1 %

dagopphold innlagte 3 040 3 545 16,6 % Samlet endring dag

heldøgnsopphold innlagte 13 604 13 777 1,3 % og poliklinikk:  

1,4 %

Polikliniske konsultasjoner 88 337 91 331 3,4 %
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Tabell 8 Psykisk helsevern voksne, barn og unge og rus. Kilde: Helse Nord LIS  

 
Rapport pr. mars 2018 vil kompletteres med døgnaktivitet.  
 
Pakkeforløp 
I oppdragsdokumentet for 2018 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 fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse 
i 2018, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.  
 
  

TSB poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 268               159               -40,7 %

UNN 1 750            2 297            31,3 %

NLSH 991               976               -1,5 %

Helgeland 459               444               -3,3 %

Sum 3 468            3 876            11,8 %

PHBU poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 2 670            2 497            -6,5 %

UNN 5 375            5 736            6,7 %

NLSH 4 919            4 948            0,6 %

Helgeland 2 721            2 480            -8,9 %

Sum 15 685         15 661          -0,2 %

PHV poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 7 543            6 478            -14,1 %

UNN 19 155         19 893          3,9 %

NLSH 12 765         12 720          -0,4 %

Helgeland 8 617            8 141            -5,5 %

Sum 48 080         47 232          -1,8 %
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Beskrivelse av OF-tider4:  

 
Figur 7 Andel fullførte pakkeforløp innen frist (november 2017 – februar 2018). Kilde: HN LIS 

 
Figuren over viser at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 66 %.  
 
62 % av pasientene som har vært i pakkeforløp, avslutter forløpet uten kreftbehandling. 

 
Figur 8 Fordeling av avsluttede forløp. Kilde: HN LIS 

 
Økonomi 
Resultat  
Februar 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +0,3 mill. kroner, men viser et 
negativt budsjettavvik på -21,4 mill. kroner.   
 
Budsjettavvik pr. februar 2018 gjelder i all hovedsak Universitetssykehuset Nord-Norge. 
Helseforetaket har svikt i aktivitetsbaserte inntekter. Avvikene må analyseres nærmere, 
men skyldes trolig en kombinasjon av mangelfull koding og lavere aktivitet enn planlagt. 
Helseforetaket har også budsjettert med at mer komplett koding skal gi økte inntekter. 
Kostnader til lønn og innleie er også over budsjettert.   
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018.  
 

                                                           
4 OF1 betyr startforløp til start utredning, OF2 betyr utredningstid, OF3 betyr fra utredning til behandling 
og OF4 betyr total forløpstid 
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Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge har budsjettert med et overskudd for 2018 som er 60 
mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Dette utgjør et avvik på om 
lag 5 mill. kroner hver måned.  
 

 
Tabell 5 Resultat foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: Regnskap

Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset 1,8 1,7 0,1 3,2 3,3 -0,1 -1,2 20,0

Nordlandssykehuset 2,3 0,4 1,9 3,9 0,8 3,1 4,5 5,0

UNN -19,3 3,3 -22,6 -12,0 6,7 -18,6 5,7 40,0

Finnmarkssykehuset 1,1 2,0 -0,9 3,5 4,0 -0,5 6,3 24,0

Sykehusapotek Nord -0,6 -0,6 0,0 -0,6 -1,2 0,6 -0,4 1,0

Helse Nord IKT 2,1 -0,6 2,7 4,0 -1,1 5,1 -1,9 0,0

Helse Nord RHF 12,9 15,5 -2,6 29,7 31,0 -1,3 46,0 186,0

SUM Helse Nord 0,3 21,7 -21,4 31,8 43,4 -11,6 58,9 276,0

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Basisramme 1 009 092 1 007 802 1 290 0 % 2 019 702 2 019 702 0 0 %

Kvalitetsbasert finansiering 3 286 3 286 0 0 % 6 571 6 571 0 0 %

ISF egne pasienter 270 000 294 462 -24 461 -8 % 555 009 586 925 -31 916 -5 %

ISF-inntekt kostnadskrevende 

legemidler UTENFOR sykehus 13 976 16 918 -2 942 -17 % 40 973 43 704 -2 732 -6 %

Gjestepasienter 12 421 5 926 6 495 110 % 20 028 11 933 8 096 68 %

Laboratorie og radiologiske inntekter 25 528 28 034 -2 506 -9 % 57 711 56 156 1 555 3 %

Utskrivningsklare pasienter 4 637 3 209 1 427 44 % 7 842 5 480 2 363 43 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 3 056 516 2 540 493 % 5 978 1 031 4 946 480 %

Andre øremerkede tilskudd 31 260 31 254 6 0 % 62 902 67 020 -4 118 -6 %

Andre driftsinntekter 71 946 73 343 -1 397 -2 % 157 950 145 639 12 312 8 %

Sum driftsinntekter 1 445 202 1 464 749 -19 547 -1 % 2 934 666 2 944 161 -9 494 0 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 94 655 93 056 1 599 2 % 190 865 186 154 4 712 3 %

Kjøp av private helsetjenester 72 991 67 441 5 550 8 % 141 066 136 974 4 092 3 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i 

foretaksgruppen 129 717 130 293 -576 0 % 273 372 266 644 6 728 3 %

Innleid arbeidskraft 15 711 7 199 8 512 118 % 26 238 13 375 12 863 96 %

Fast lønn 685 954 687 137 -1 183 0 % 1 382 089 1 390 785 -8 696 -1 %

Overtid og ekstrahjelp 48 248 33 521 14 727 44 % 93 440 68 619 24 820 36 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 126 759 127 208 -449 0 % 253 128 253 828 -701 0 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 

arbeidskraft -36 503 -38 068 1 565 -4 % -78 701 -77 133 -1 567 2 %

Annen lønn 57 424 57 565 -141 0 % 109 632 113 879 -4 247 -4 %

Avskrivninger 59 858 65 890 -6 031 -9 % 119 702 131 742 -12 041 -9 %

Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %

Andre driftskostnader 189 996 209 430 -19 434 -9 % 393 549 411 200 -17 651 -4 %

Sum driftskostnader 1 444 809 1 440 671 4 138 0 % 2 904 379 2 896 067 8 312 0 %

Driftsresultat 393 24 077 -23 685 -98 % 30 287 48 093 -17 807 -37 %

Finansinntekter 2 084 921 1 162 126 % 4 290 1 843 2 447 133 %

Finanskostnader 2 191 3 279 -1 088 -33 % 2 794 6 557 -3 763 -57 %

Finansresultat -107 -2 357 2 250 -95 % 1 496 -4 714 6 210 -132 %

Ordinært resultat 286 21 720 -21 435 -99 % 31 783 43 379 -11 596 -27 %

Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %

Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %

Skattekostnad 0 6 -6 -100 % 0 -43 43 -100 %

(Års)resultat 286 21 714 -21 441 -99 % 31 783 43 422 -11 639 -27 %

Herav endrede pensjonskostnader utover 

forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %

Resultat justert for økte 

pensjonskostnader 286 21 714 -21 441 -99 % 31 783 43 422 -11 639 -27 %

Februar Akkumulert per Februar
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Investeringer og likviditet 
Det er bokført investeringer for 283 mill. kroner pr. februar 2018, tilsvarende 11 % av 
godkjente rammer.   

 
Tabell 10 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. 

 
Likviditetsbeholdningen er noe lavere enn prognosen etter februar 2018. Dette er likt 
tidligere år hvor utbetalingene er noe høyere på starten av året. Likviditetsbeholdningen 
er pr. 12. mars 2018 i tråd med prognosen, men likviditetssituasjonen må følges videre i 
lys av resultatutvikling og fremdrift i investeringsprogrammet.  
 

 
Figur 9 Likviditet 2017 i Helse Nord. 

 
  

Februar 

Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %

(mill kr) 2002-2017 2018 2018  hittil 2018

Helse Nord RHF 239,1 186,9 426,0 2,9 1 %

P-85 større prosjekt 47,0 47,0

Finnmark 110,6 205,0 315,6 75,3 24 %

UNN 544,2 304,2 848,4 136,2 16 %

NLSH 108,561 427,0 535,6 54,2 10 %

Helgeland 120,4 132,5 252,9 3,4 1 %

Apotek 0,0 8,0 8,0 0,0 0 %

HN IKT 51,2 138,4 189,6 11,0 6 %

SUM Helse Nord 1174,0 1449,0 2623,0 283,0 11 %

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

Likviditet 2018 - Helse Nord (i 1000 kr)

Budsjett

Regnskap

Limit kassakreditt

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 26



17 
 

Personal  
Bemanning 
I februar 2018 har forbruket vært 13.839 månedsverk i foretaksgruppen. Den lave 
inngangsfarten i antall månedsverk for 2018 pr. januar 2018 har endret seg betydelig til 
februar2018. For de to første månedene i 2018 har gjennomsnittlig månedsverk økt 
med ca. 165 (pr. januar 100). 
 

 
Figur 10 Månedsverk Helse Nord 2015 – 2018. Kilde: HN LIS 

 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 25, 
Universitetssykehuset Nord-Norge + 70 og Nordlandssykehuset + 70. Ved øvrige 
helseforetak er det kun mindre variasjoner.  
 
Samlede lønnskostnader utgjorde 898 mill. kroner i februar 2018 og var 23 mill. kroner 
høyere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 22,5 mill. kroner høyere enn 
budsjettert og 65,8 mill. kroner høyere enn for samme periode i fjor. Innleiekostnadene 
var 8,5 mill. kroner høyere enn budsjettert i februar 2018. Hittil i år er 
innleiekostnadene 12,8 mill. kroner høyere enn budsjettert og 7,3 mill. kroner høyere 
enn for samme periode i fjor. 
 
Sykefravær  
Sykefraværstallene er rettet og vil inngå i virksomhetsrapporteringen heretter. Denne 
gangen blir sykefraværstall presentert for 2015, 2016 og 2017 (hele år) pr. helseforetak 
og varighet på sykefraværet (langtid versus korttid).  
 
Det er planlagt at tilsvarende statistikk/analyse blir presentert hvert tertial og i årlig 
melding. I øvrige måneder vil løpende overordnet statistikk og særskilte fokusområder 
bli presentert. 
 
Siden 2015 har sykefraværet gått ned 0,2 %-poeng i foretaksgruppen, og nedgangen er 
knyttet til langtidsfraværet. 
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Figur 11 Sykefravær i foretaksgruppen2015-2017.. Kilde: Helse Nord LIS. 

 
Sykdomsbildet med hensyn til fordelingen mellom lengden på sykefraværet er 
tilnærmet lik ved sykehusene. Helgelandssykehuset skiller seg positivt ut med et samlet 
lavere sykefraværsnivå enn øvrige sykehus. 
 

 
Figur 12 Sykefravær per foretak 2015 - 2017 
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Heltidsarbeid 
Helseforetakene jobber løpende med å forsterke heltidskulturen. Fra 2014 til 2017 har 
andel heltid økt fra 75,2 til 77,3 %.  
 

 
Figur 13 Andel heltid i foretaksgruppen 2014 – 2017 

 
Det er klare forskjeller mellom helseforetakene. Ved Finnmarkssykehuset og 
Universitetssykehuset Nord-Norge er andel heltid langt høyere enn ved 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Det er også ved de nordligste sykehusene 
at andel heltid har økt mest. Nordlandssykehuset kan vise til en positiv trend.  

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 29



20 
 

 
Figur 14 Andel heltid per sykehus 2014 - 2017 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Rune Sætermo, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2018 

 

Styresak 45-2018/3 Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018 

Saksdokumentene var ettersendt.  
 
 
Formål 
I denne saken legges frem for styret i Helse Nord RHF anskaffelsesplan 2018 for 
Sykehusinnkjøp HF. Planen viser foretakets oppdrag for foretaksgruppen Helse Nord i 
2018. Saken legges fram til orientering. 
 
Anskaffelsesplanen viser alle planlagte anskaffelser på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå 
i regi av Sykehusinnkjøp HF. Planen skal gi helseforetakene en sikkerhet for at meldte 
innkjøpsbehov blir dekket, og når det forventes at helseforetakene skal bidra med 
fagpersonell inn i de ulike anskaffelsesprosessene.  
 
Bakgrunn 
2018 er det første året med en helhetlig, nasjonal innkjøpsplan for Sykehusinnkjøp HF. 
Framdrift i planarbeidet har vært preget av at det er første gang en slik plan etableres, 
der bl. a. innmelding av prosjekter ved inngangen til 2018 har vist seg å ta 
uforholdsmessig lang tid fra helseforetakenes side.  
 
Ad-hoc behov vil melde seg i løpet av planperioden. Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord 
vil levere på disse behov såfremt divisjonen har tilstrekkelig kapasitet. 
 
Vurdering 
Planen er et resultat av dialog med hvert helseforetak og fremstiller innkjøpsbehovene 
helseforetakene har klart å identifisere pr. 31. januar 2018.  
 
Sykehusinnkjøp HF yter i tillegg bistand til Helse Nord RHF ved kjøp av eksterne 
helsetjenester og pasientreiser.  
 
Noen helseforetak gjennomfører anskaffelser med egne ressurser. Disse aktivitetene går 
ikke frem av planen.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Anskaffelsesplan 2018 gir foretaksgruppen en god og forutsigbar oversikt over oppdrag 
gitt til Sykehusinnkjøp HF i dette året.  
 
 
Vedlegg:  Anskaffelsesplan 2018 Sykehusinnkjøp HF 
 
Vedlegget er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 21. mars 2018 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-29/012       Bodø, 14.3.2018 

 

Styresak 46-2018/2 Brev fra Troms Fylkeskommune av 13. mars 2018 

ad. Melding om vedtak - Uttalelse 

    Kopi av brevet var ettersendt. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 32



Fylkesordføreren 
 

 
 

 

Besøksadresse Telefon   Telefaks Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  
Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 

 

Til alle mottakere  

 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

17/4633-32 Line Samuelsen 033&15 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

21523/18 77 78 80 11   13.03.2018 

 

 

Melding om vedtak - Uttalelse 

 

Fylkestinget i Troms har i møte 13. mars 2018 behandlet sak 3/8: Uttalelser. De underrettes 

herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Helse Nord RHF må ta ansvar for å gjenvinne tilliten. 

 

Troms fylkesting vil uttrykke sterk bekymring for at den senere tids utvikling og åpne 

konflikt i Helseregion 4, Helse Nord RHF, undergraver den fundamentale og nødvendig 

fag- og tillitskjeden spesialisthelsetjenesten er avhengig av. Fylkestinget mener at 

situasjonen er uholdbar. 

 

Fra fastlege til lokalsykehus og til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er det en 

faglig kjede og en tillitskjede, som gjør at den nordnorske befolkning har et likeverdig 

helsetilbud med resten av landet. Dette gjelder også pasienter med svært alvorlige 

sykdomstilstander. 

En vedvarende konflikt vil kunne bryte ned den tilliten som er møysommelig bygget 

opp gjennom de siste 50 år.  

Helse Nord Regionalt Helseforetak må snarest ta grep for å ivareta samarbeidet mellom 

Helse Nord og UNN, slik at UNN er sikret videreutvikling som Nord-Norges eneste 

universitetssykehus. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Werner Hansen 

fylkesordfører 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Brev sendt: 

- Styreleder i Helse Nord RHF Marianne Telle 

- Helse Nord RHF 

- KS Troms 

- Media 
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