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Styresak 128-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 24. oktober 2018: 
 

Sak 128-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 129-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

26. september 2018 
Side  

Sak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 3 

Sak 131-2018 Budsjett 2019 Helse Nord RHF 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 22 

Sak 132-2018 Virksomhetsrapport nr. 9-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 34 

Sak 133-2018 Tertialrapport nr. 2-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 56 

Sak 134-2018 Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 97 

Sak 135-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2018, oppdatert utgave 
Dette saksdokumentet erstatter tidligere utsendt utgave.  

Side 117 

Sak 136-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2018 

Side  

Sak 137-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2018 

Side  

Sak 138-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2018 

Side  

Sak 139-2018 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Forslag til lovendringer i spesialisthelsetjenesteloven, 

pasient- og brukerrettighetsloven og 
prioriteringsforskriften - høringsuttalelse fra Helse 
Nord RHF  

Side  

Sak 140-2018 Referatsaker Side  
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

11. oktober 2018 
  

 2. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. 
budsjett 2019 - foretaksgruppen 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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 3. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. 
budsjett 2019 - Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. 
tertialrapport nr. 2-2018 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

Sak 141-2018 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 17. oktober 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2018 

 

Styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen,    

    rammer og føringer 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å: 
 redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2019 
 foreslå saldering av budsjett 2019 
 vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for 2019 
 redegjøre for helseforetakenes omstillingsutfordring for 2019  

 
Styresaken bidrar til å oppfylle Helse Nords strategi gjennom å gi presise 
rammebetingelser og føringer som grunnlag for god virksomhetsstyring. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Forslag til statsbudsjett 2019  
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte i Helse Nord RHF vil for 2019 
samles i følgende hovedområder: 
 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 IKT 
 Ressursutnyttelse og samordning 
 
I sum medfører forslag til statsbudsjett 2019 rammebetingelser omtrent som lagt til 
grunn i styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-
2026 (styremøte 20. juni 2018). Dette innebærer en realvekst på omlag 100 mill. kroner 
fra vedtatt budsjett 2018. Forslag til statsbudsjett 2019 medfører at budsjettopplegget 
for 2019 kan gjennomføres. Budsjettopplegget er stramt, og omstillingsbehovet i 
helseforetakene er betydelig.  
 
I forslag til statsbudsjett legges det til rette for en samlet vekst i pasientbehandlingen på 
1,7 % på nasjonalt nivå, noe høyere enn lagt til grunn i plan 2019-2022. Krav om at 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en 
årlig vekst som er høyere enn somatikk, videreføres.   
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Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Basisrammen til 
Helse Nord reduseres med 62 mill. kroner. I tillegg underreguleres aktivitetsavhengige 
inntekter med om lag 8 mill. kroner. Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 
68 mill. kroner for å gi rom til investeringer. Adm. direktør legger til grunn at nødvendig 
effektivisering i foretaksgruppen realiseres med bakgrunn i økonomiske resultatkrav og 
årlig omstillingsbehov.  
 
Forslag til Statsbudsjett 2019 legger til grunn at pensjonskostnadene videreføres fra 
nivå lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2018. Dette medfører en reduksjon av 
basisrammen på 141 mill. kroner, og en kostnadsreduksjon på om lag 129 mill. kroner 
fra vedtatt budsjett 2018. Som i justert budsjett 2018 er det i budsjettopplegget for 2019 
lagt til grunn at dette avviket håndteres sentralt i budsjettopplegget.  
 
Forventet lønns- og prisstigning er 2,9 %, men basisrammen justeres med vel 2,6 %. 
Dette skyldes at pensjonskostnader trekkes ut av grunnlaget for prisjustering, siden 
større endringer i disse kostnadene finansieres særskilt.   
 
Reduksjon i inntekter som følge av nasjonal inntektsmodell er i tråd med forutsetninger 
i plan. Oppdatering av kvalitetsbasert finansiering medfører en inntektsvekst på om lag 
16 mill. kroner som videreføres helseforetakene. I den nasjonale modellen er det ny 
logikk for håndtering av datakvalitet, og andre større endringer i innhold. Dette 
medfører behov for gjennomgang av intern modell. Adm. direktør legger til opp til at 
rammene for kvalitetsbasert finansiering kommuniseres administrativt til 
helseforetakene, når disse er klare.  
 
Fra 1. februar 2019 får helseregionene finansieringsansvar for nye legemidler til 
behandling av sjeldne sykdommer og veksthormonforstyrrelser. Basisrammen økes 
med 131,8 mill. kroner. Samtidig finansieres flere medisiner fra 2019 gjennom ISF1-
ordningen, og basisrammen reduseres som følge av dette. 
 
Det innføres betalingsplikt for kommuner for utskrivningsklare pasienter også innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Basisrammen 
reduseres med ca. 23 mill. kroner.  Endringer i finansieringsansvar medfører økt risiko i 
budsjettet.   
 
Forslag til prioritering  
I sum er det om lag 34 mill. kroner disponibelt for prioritering av RHF-styret. Dette 
består av: 
 Kostnader til nasjonale e-helsetiltak antas lavere (20 mill. kroner) enn forutsatt i 

styresak 82-2018. 
 Det ble satt av 5 mill. kroner til styrets disposisjon i styresak 82-2018. 
 3,8 mill. kroner er udisponert i opplegget i styresak 82-2018.  
 Ca. 5 mill. kroner er disponibelt som følge av prisjustering av sentralt tilbakeholdt 

basisramme.  
 
 

                                                        
1 Innsatsstyrt finansering 
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Adm. direktør foreslår å:  
 Beholde beløp til styrets disposisjon/oppfølging av utviklingsplan 5 mill. kroner  
 Sette av ytterligere 4 mill. kroner til styrets disposisjon for senere vurdering, 

herunder evt. krav i oppdragsdokument, vurdere styrking av hjerte-medisinsk 
avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF m. m., jf. styresak 137-2017 PCI i 
behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon, 
oppfølging av styresak 108-2017 (styremøte 13. desember 2017).  

 Styrke Finnmarkssykehuset HF med en engangsbevilgning for 2019 på 4 mill. 
kroner. 

 Diverse tiltak på 13,9 mill. kroner, jf. styresak 131-2018 Budsjett 2019 Helse Nord 
RHF. Av dette utgjør styrking av RHF-et om lag 5,1 mill. kroner. 

 Inntektspost knyttet til medfinansiering fra andre regioner reduseres med 3 mill. 
kroner for å redusere risiko i budsjettet.  

 Styrke KORSN2 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 0,27 mill. kroner  
 Styrke forskning/regionalt samarbeid om kliniske studier med 1,5 mill. kroner. 
 Styrke SKDE3 med to stillinger, 1 mill. kroner delårs-effekt 2019.  
 Sette av 2,7 mill. kroner til adm. direktørs disp. (samlet 5,7 mill. kroner).  
 
Oppdatering av inntektsmodell for psykisk helsevern og TSB ga store utslag for 
Finnmarkssykehuset. Styret vedtok i styresak 82-2018, vedtakets punkt 1 følgende:  
Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord 2019-2022, med rullering av 
investeringsplan 2019-2026, slik den nå foreligger. Styret ber adm. direktør om å vurdere 
hvorvidt konsekvensene av oppdateringen av inntektsmodellen for psykisk helsevern må 
kompenseres for Finnmarkssykehuset HF for å sikre den videre utviklingen av tilbudet i 
helseforetaket. 
 
Som oppfølging av dette vedtaket foreslår adm. direktør at helseforetaket gis et tilskudd 
for 2019 på 4 mill. kroner. Videre vurdering av dette tilskuddet gjøres i rullering av plan 
2020-2027, og det er allerede gitt tilsagn om 4 mill. kroner også i 2020. 
Finnmarkssykehuset HF styrkes i tillegg med 1,3 mill. kroner sammenlignet med 
planrammene i styresak 82-2018 som følge av innfasing av medikamentfritt tilbud i 
inntektsmodellen, jf. nedenfor.    
 
Øvrige endringer 
Medikamentfritt tilbud som ble etablert i starten av 2017 ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF har vært finansiert særskilt (overgangsordning). Aktiviteten i dette 
regionale tilbudet antas nå å være fanget opp i oppdatering av pasientstrømmer. 
Bevilgningen fases derfor inn i inntektsmodellen, ved at det gis en bevilgning i 
kostnadskomponenten til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, mens resterende 
finansiering skjer gjennom behovskomponent og mobilitetskomponent i modellen. Dette 
flytter basisramme fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til øvrige helseforetak 
sammenlignet med styresak 82-2018.  
 
  

                                                        
2 Kompetansesenter i smittevern Helse Nord  
3 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering  
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I styresak 82-2018 ble det holdt igjen 10 mill. kroner til oppfølging av styrets vedtak i 
styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 (styremøte 15. 
juni 2016) om etablering av sikkerhetsplasser innen psykisk helsevern. Adm. direktør 
foreslår at 10 mill. kroner bevilges Universitetssykehuset Nord-Norge HF for etablering 
av tilbudet i 2019. Adm. direktør kommer tilbake til videre oppbygning og finansiering 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF i rullering av plan 
2020-2024.  
 
I vedtatt budsjett 2018 var rammer til tiltak innenfor tidligere ordning Raskere tilbake 
budsjettert sentralt. Det fordeles 47,7 mill. kroner til videreføring av tiltak i 
helseforetakene i vedtatt ramme 2019. Det er holdt tilbake 5,5 mill. kroner i påvente av 
etablering av tilbud i Finnmarkssykehuset HF.     
 
Likviditet og kassakreditt  
Pensjonspremien i 2019 forventes å bli større enn pensjonskostnadene. Forslag til 
statsbudsjett legger opp til at dette i hovedsak løses gjennom bruk av opparbeidet 
premiefond i KLP og gjennom økt kassakredittramme i Norges Bank.  
 
Helse Nord RHF er innvilget lån til nye Narvik sykehus og nye Hammerfest sykehus med 
lånerammer for 2019 på henholdsvis 118 og 38 mill. kroner. I plan 2019-2022 var det 
ikke forutsatt låneopptak i 2019, slik at likviditetsreserven i 2019 styrkes.   
 
Investeringsrammer 
Adm. direktør foreslår å endre periodisering av investeringsrammer ved at rammer for 
etablering av nye sikkerhetspsykiatriplasser framskyndes og investeringsramme til 
samlokalisering med BUFETAT i Bodø flyttes til 2020.  
 
Styrets vedtak i styresak 105-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF - håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret, oppfølging av styresak 93-
2018 (styremøte 29. august 2018) om utløsning av P85-reserven for A-fløy ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (justert ramme 2018) og styresak 104-2018 
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-
2018 (styremøte 29. august 2018) om økt investeringsramme til Nordlandssykehuset 
Bodø (2020) er innarbeidet i investeringsplanen.  
 
Helseforetakenes omstillingsbehov 2019  
Omstillingsbehovet for 2019 er betydelig og anslått til størrelsesorden 255 mill. kroner 
for helseforetakene, om lag 1,3 % av foretaksgruppens budsjetterte omsetning i 2018.  
Helseforetakene er underveis i budsjettprosessen og har krav til endelig 
styrebehandling innen 14. desember 2018.   
 
Framskrivning av IKT-kostnader i foretaksgruppen viser en kostnadsøkning på 44 mill. 
kroner fra 582 mill. kroner i 2018 til 626 mill. kroner i 2019. Fram mot 2021 vil 
kostnadene øke med om lag 120 mill. kroner (ca. 20 %) fra 2018. Økningen kommer 
både som følge av nasjonale og regionale aktiviteter. IKT-kostnadenes relative andel av 
totalkostnader er på linje med/i underkant av øvrige regioner. Forventet 
kostnadsøkning er innarbeidet i helseforetakenes langtidsplaner.  
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Denne IKT-satsningen stiller store krav til omstilling og organisasjonsutvikling i 
helseforetakene for at tilhørende gevinstpotensial kan tas ut. 
 
Målt mot omsetning har Finnmarkssykehuset HF klart størst utfordring i Helse Nord 
(3,4 %), mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har lavest (1,1 %).  
 
Finnmarkssykehuset HF har en utfordring på om lag 63-70 mill. kroner for 2019 og har 
så langt tiltak for 58 mill. kroner. Helseforetaket har i 2018 hatt store utfordringer i 
gjennomføring av tiltak hvorav kun deler har sammenheng med forsinket innflytting i 
Kirkenes sykehus. Dersom ikke gjennomføringen forbedres betraktelig i 2019, vil 
helseforetaket ikke nå resultatkrav for 2019.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har om lag 81 mill. kroner i omstillingsutfordring 
for 2019, hvorav 20 mill. kroner gjelder interne prioriteringer. Resultatavvik i 
september 2018 isolert sett, er urovekkende. 
 
Nordlandssykehuset HF har en estimert omstillingsutfordring på 80-100 mill. kroner i 
2019, stigende til 140 mill. kroner i 2020.    
 
Helgelandssykehuset HF har utfordringer i størrelsesorden 31 mill. kroner for 2019.  
 
Medbestemmelse 
Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. juni 2018. 
Drøftingsprotokollen ble lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte 20. juni 2018, 
jf. styresak 97-2018/2 Referatsaker ad. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Plan 
2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026.  
 
Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2018.  
Protokoll fra drøftingsmøte legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Budsjett 2019 foretaksgruppen - rammer og føringer ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 11. oktober 2018, jf. RBU-sak 76-2018. Følgende 
vedtak ble fattet: Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om budsjett 
2019 foretaksgruppen – rammer og føringer til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Forslag til statsbudsjett 2019 er om lag som lagt til grunn, og helseforetakenes 
rammebetingelser endres ikke vesentlig fra forutsetningen i plan 2019-2022.  
 
Deler av disponibelt økonomisk handlingsrom benyttes til tilpasning av inntektsrammer 
innen psykisk helse for Finnmarkssykehuset HF, jf. styrets vedtak i styresak 82-2018, og 
andre mindre tiltak. Resterende beholdes ufordelt eller disponeres for å redusere risiko. 
Sentralt overskuddskrav opprettholdes i foreslått opplegg, noe som er en viktig 
forutsetning for gjennomføring av investeringsplanen.  
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Adm. direktør foreslår å videreføre krav til helseforetakene innenfor de særskilte 
satsningsområdene i statsbudsjettet, herunder reduksjon av unødvendig venting, bedre 
kvalitet og pasientsikkerhet og å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Dette vil inkluderes i oppdragsdokument 2019.  
 
Det er store økonomiske utfordringer i Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Det vises i denne sammenheng til styresak 
132-2018 Virksomhetsrapport nr. 9-2018. Resultatutviklingen viser at helseforetakene 
ikke gjennomfører planlagte tiltak eller at tiltakene har manglende økonomiske effekter.  
For å møte kostnadsøkningen som følger av investeringsplanen, er helseforetakene nødt 
til bedre gjennomføringsevnen og styring innenfor de økonomiske rammene som er gitt. 
IKT-satsningen stiller store krav til endring og organisasjonsutvikling slik at gevinster, 
både i form av bedre kvalitet og pasientsikkerhet, men også økonomiske, kan tas ut.  
Dersom resultatutviklingen på kort sikt ikke endrer seg, vil adm. direktør komme tilbake 
til eventuelle endringer i investeringsplanen ved rullering 1. halvår 2019. 
 
Sammenligninger med øvrige regioner og sammenligninger av egen utvikling over tid, 
viser negativ produktivitetsutvikling i Helse Nord. Adm. direktør vurderer at 
prioritering av mer ressurser til underliggende drift, utover forutsetningene i plan 2019-
2022, ikke vil løse foretaksgruppens utfordringer.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2019-2026 (styremøte 20. juni 2018). Denne skal ligge til grunn 
for virksomheten i 2019.  

 
2. Resultatkrav for 2019 vedtas i tråd med styresak 82-2018 slik:   
 

Helse Nord RHF/styrets disposisjon  + 163 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +   24 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF +   40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +     5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +  20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  + 1 mill. kroner    
Helse Nord IKT HF 0 mill. kroner 
Sum  +  253 mill. kroner 
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3. Inntektsrammer for 2019 fastsettes til (i 1000 kr): 

 
 

Basisramme 2019 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme Vedtatt budsjett 2018 1 425 398 217 660 1 539 011 4 861 888 3 012 203 1 345 372 12 401 532

Budsjettforliket 2018 1 915 1 915

Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert -33 000 -33 000

Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år 135 000 135 000

Avslutning prosjekter RHF -12 260 12 260 0

Kapitalkompensasjon UNN A-fløy -20 000 20 000 0

Kapitalkompensasjon Finnmark Alta -3 000 3 000 0

Forvaltning IKT EPJ 4 098 -508 -2 029 -1 106 -455 0

Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr 3 200 -503 -1 365 -839 -493 0

Utviklingsprosjekt Helgeland 6 145 -6 145 0

Utviklingsprosjekt Helgeland videreføring -4 000 4 000 0

Prosjekt "samvalg" 8 402 -8 402 0

Prosjekt "samvalg" videreføres -8 400 8 400 0

Klinisk farmasi 5 000 -787 -2 132 -1 311 -770 0

Pasientreiser 5 000 -1 479 -1 224 -1 454 -843 0

Styrking HF -15 000 2 493 6 137 4 193 2 178 0

Felleseide helseforetak 50 500 -50 500 0

Oppdatering inntektsmodell somatikk 1 831 -5 300 -35 3 504 0

Innfasing inntektsmodell somatikk -9 000 4 600 -3 500 6 400 1 500 0

Utdanning, innfasing inntektsmodell -100 -3 000 -10 000 10 000 3 100 0

Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/reserve sikkerhetspsykiatri 10 000 -10 000 -20 670 12 721 8 163 -214 0

Oppdatering inntektsmodell TSB 5 074 -2 955 -1 749 -371 0

Styrking Alta -7 000 7 000 0

Rådgiver samisk kompetanse, reversering -500 500 0

Registerdrift UNN -500 500 0

Nasjonal e-helse, e-helsedir 14 000 -14 000 0

Nasjonal e-helse, egne kostnader 5 000 -5 000 0

Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak 6 000 -6 000 0

Lis-utdanning, regional enhet -600 600 0

Legeberedskap ambulansefly Kirkenes -900 900 0

Regional AMK styrking -4 500 4 500 0

Senter regional pasientsikkerhet -1 000 1 000 0

Årlig pasientsikkerhetskonferanse -1 000 1 000 0

SANKS utekontor -1 800 1 800 0

Tolketjenester -2 100 2 100 0

Beredskap Svalbard -6 000 6 000 0

Trombektomi -6 000 6 000 0

PCI utvidelse -8 500 5 200 3 300 0

Fagrådssekretariat 1 500 -1 500 0

KLAR forbedring 1 500 -1 500 0

Utviklingsplan TSB (frigitte midler RHF) 4 160 -4 160 0

Adm. direktørs disp 3 000 -3 000 0

Kjøp privat TSB, endring fakturaflyt 74 700 -8 700 -22 400 -35 300 -8 300 0

Kjøp privat LAB, endring fakturaflyt 500 -78 -215 -131 -76 0

Reduserte pensjonskostnader, nivå RNB 2018 -12 940 -214 -19 921 -54 610 -34 816 -18 799 -141 300

Legemiddel reversering finansieringsansvar -2 281 -6 183 -3 801 -2 234 -14 500

PET-senter faramsøyt Sykehusapotek Nord 1 000 -1 000 0

Forskningsmidler 33 000 -30 000 -3 000 0

Sum basisramme 2019 per juni 2018 1 612 758 162 206 1 510 381 4 780 632 2 962 717 1 320 953 12 349 647

Nasjonal inntektsmodell, avvik fra forutsatt juni 752 752

Realvekst  - avvik fra forutsatt juni 3 876 3 876

ABE-reform -62 017 -62 017

Prisjustering 2,9 pst eks pensjon 39 218 27 364 36 378 113 768 70 503 31 783 319 014

Prisjustering, underregulering -9 000 -9 000

Styrking kapitaltilskudd -21 037 3 100 8 208 7 556 2 173 0

Legemiddel reversering finansieringsansvar -63 -171 -105 -62 -400

Fordeling konsekvensjustering egenandeler 1 760 3 138 2 365 1 381 8 644

Tilbakeført ABE reformen  (fra kap 732.79) 68 488 68 488

Fordeling budsjettiltak legemidler -416 -1 127 -693 -407 -2 643

Barn som pårørende mot økt egenandel (2752.70) 956 791 940 545 3 231

Legemidler inn i ISF (732.76) -6 278 -17 015 -10 460 -6 148 -39 900

Økt ISF sats for poliklinisk helsevern og TSB (732.76) -3 113 -7 548 -5 425 -3 114 -19 200

Overflytting av legemidler fra trygdefinansiering (2751.70) 20 737 56 204 34 551 20 308 131 800

Seksuell helse (762.73) -100 -100

Utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern/TSB -3 479 -9 692 -7 259 -3 270 -23 700

Nye regler pasientskadeerstatning 1 500 -1 500 0

Innfasing tiltaksplan psykiatri i inntektsmodell 1 323 -5 053 2 368 1 362 0

Tilpasning psykisk helse, engangstilskudd -4 000 4 000 0

Etablering av sikkerhetsplasser psykisk helsevern -10 000 10 000 0

Midlertidig styrking utdanning Finnmark -960 960 0

Til styrets disp fra e-helsebudsjettpost -8 440 8 440 0

Klinreg 1 500 -1 500 0

Styrking SKDE, halvårseffekt 1 000 -1 000 0

Styrking KORSN -270 270 0

Internrevisjon 475 -475 0

Ads disp/tiltak RHF 3 185 -3 185 0

Tiltak innen tidligere "raskere tilbake" -47 709 2 155 26 163 12 312 7 079 0

Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett 1 640 236 119 332 1 568 402 4 958 568 3 069 370 1 372 583 12 728 492
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4. Investeringsrammer for 2018 og 2019 fastsettes til:   

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgi ft 804                                         0 -                 53 794                27 828          82 426              

Sykestuer Finnmark 9 900              9 900                

Kva l i tetsregis tre 31 977                                    31 977              

Nas jonalt senter for e-helseforskning 38 400                38 400              

Medis insk undersøkelse barnehus 1 300                  1 300            2 600                

Bedre psykisk helsehjelp i  barnevernet, pi lot Bodø 6 500            6 500                

Landsdekkende model l  for rettspsyk 500                                         500                   

Nettverk for forskning tvang 3 000                  3 000                

Ti l skudd ti l  turnustjeneste | estimat, fordeles  oppdragsdokument 111                                         0 815                 2 107                  1 735            881                 5 650                

SUM øvrig ramme 2019 33 392                                    -             10 715            98 601                37 364          881                 180 953            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Vedtatt ramme 2018 3 456              25 591                6 257            4 124              39 428              

Oppdatering model l  2019 ikke fordelt endel ig 14 728       544                 409                     743               476                 16 900              

SUM kvalitetsbasert finansiering 2019 -                                         14 728       4 000              26 000                7 000            4 600              56 328              

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nasjonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 998                  3 998                

Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens  s tyrking 3 292                  3 292                

Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 413                                      2 413                

Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 410                  2 410                

Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 4 061              4 061                

Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 917                  2 917                

Ufordelt Nas jonale tjenester -                    

Døvbl indesentre 44 000                                    7 910                  51 910              

SUM Nasjonale tjenester 2019 46 413                                    -             4 061              20 526                -               -                 71 000              

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Forskningsmidler, tidl igere innvi lget flerårige pros jekter 42 687                                    2 069              24 075                5 668            1 101              75 600              

Forskningsmidler, nye ti ldel inger, fordeles  senere -                    

SUM øremerket forskning 2019 42 687                                    -             2 069              24 075                5 668            1 101              75 600              

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 762 728 134 060 1 589 247 5 127 771 3 119 401 1 379 165 13 112 373
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Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 

byggelånsrenter Sum tidligere år 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 rest SUM

Sum Finnmarkssykehuset 165 000 284 500 605 000 700 000 750 000 366 000 50 000 50 000 50 000 0

UNN  

Utvikling rusbehandling 0

Utvikling psykiatri/Åsgård 0

Rehabilitering Narvik 0

Nye Narvik sykehus P50 71 000 59 000 54 000 138 000 566 000 731 000 571 000 80 000 2 270 000

A-fløy Tromsø P85 1 547 000 47 000 1 594 000

Tromsøundersøkelsen 20 000 5 000 5 000 30 000

Pasienthotell UNN Tromsø 328 000 328 000

Regionalt PET-senter P85 524 700 43 200 567 900

Kontoretasjer PET-senter 99 000 99 000

Datarom UNN Tromsø P85 96 300 96 300

Heliport UNN Harstad 0

Heliport UNN forsterkning 0

VAKe 0

Nødnett 0

ENØK 0

Tiltak i kreftplanen 0

Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) 45 000

Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) 

Økt ramme MTU Svalbard 0

MTU, ambulanser, rehab med mer 150 000 204 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Sum UNN 349 200 263 000 288 000 766 000 931 000 771 000 280 000 200 000 200 000 0

Nordlandssykehuset

Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 3 187 800 307 000 100 000 120 000 3 733 900

Prisjustering Bodø 19 100

Endret konsept Bodø 35 000 70 000

Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000 72 000

Modernisering NLSH, G-fløy P85 125 000 250 000

Modernisering NLSH, Vesterålen 1 063 200 1 070 000

Prisjustering Vesterålen 6 800

NLSH Lofoten 0

Heliport/akuttheis NLSH Bodø 18 200 18 200

VAKe 950 950

Nødnett 500 500

ENØK 12 800 5 000 10 000 27 800

Blodbestrålingsenhet 

MTU 40 000 10 000

Forskningslaboratorium 2 700

Helikopterlandingsplass Vesterålen 15 000 15 000

Tiltak i kreftplanen 0

MTU, ambulanser, rehab med mer 90 000 70 000 70 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

SUM NLSH 427 000 180 000 190 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0

SUM Helgelandssykehuset 132 500 77 500 95 000 100 000 450 000 760 000 750 000 140 000 50 000 0

SUM Helse Nord IKT 138 400 124 500 98 500 67 500 63 500 33 500 17 500 40 000 40 000

Sykehusapotek Nord 8 000 10 000 9 500 3 000 3 000 5 000 5 000 2 000 2 000

FRESK

SUM FRESK 144 000 112 000 129 000 95 000 35 000 0 0 0 0

Helse Nord RHF

Felles regionale IKT-prosjekt 80 000 19 700 59 500 88 000 57 000 71 000 58 000 50 000 50 000 50 000

Pasientens elektroniske innsyn i egen journal 38 000 38 000

Kompetansestyringssystem 0

MTU med videre 0

Medikasjon og kurve 0

Økte IKT investeringer 0

Omstillingsmidler/ENØK 0

Utlån til felleseide selskap 0 0 0

Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap 57 800 28 000 8 000 93 800

Reserver 0

Modernisering NLSH, G-fløy p 85

Regionalt PET-senter P85 0 0

Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85 48 500 48 500

Datarom UNN Tromsø P 85 0

Finnmarkssykehuset Hammerfest  P85 0 50 000 50 000 50 000 112 000 262 000

UNN Narvik P85 0 50 000 100 000 260 000 410 000

Helgelandssykehuset utvikling P85 500 000 500 000 500 000 1 500 000

UNN A-fløy Tromsø P85 0 0

UNN Åsgaard 100 000 200 000 300 000 600 000 1 200 000

Finnmarkssykehuset Kirkenes P85 0

Finnmarkssykehuset Hammerfest  P85 0

Helgelandssykehuset utvikling 0 0

NLSH Samlokalisering Bufetat 0 40 000 40 000

Sikkerhetspsykiatri 50 000 0 0 50 000

Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) 0

Sum Helse Nord RHF 47 700 166 000 178 000 157 000 221 000 530 000 750 000 850 000 1 150 000 0

Sum investeringsplan 1 411 800 1 217 500 1 593 000 1 968 500 2 553 500 2 565 500 1 952 500 1 382 000 1 592 000 0
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Bodø, den 17. oktober 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning 
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Utredning 
 
Hovedpunkter fra forslag til statsbudsjett 2019 
 
Særskilte satsningsområder i forslag til statsbudsjett 2019  
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte vil for 2019 samles i følgende 
hovedområder: 
 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 IKT 
 Ressursutnyttelse og samordning 

 
Økonomiske konsekvenser  
 
Vekst i bevilgninger er i tråd med våre forutsetninger i styresak 82-2018 Plan 2019-
2022, inklusive rullering investeringsplan 2019-2026.  Tabellen oppsummerer avvik fra 
våre planforutsetninger.   
 

 
 
Rammebetingelsene for helseforetakene vurderes å være marginalt bedre enn lagt til 
grunn i styresak 82-2018. Tabellen oppsummerer effekter for helseforetakene.  
 

 
 
Aktivitetsforutsetninger  
Forslag til statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,7 
% på nasjonalt nivå fra estimat 2018. Basisrammen økes med 138,9 mill. kroner mot 
forutsatt 135 mill. kroner for Helse Nord.  

Effekt forslag Statsbudsjett 2019 (i 1000 kr) Statsbudsjett Forutsatt plan Avvik

Lavere inntekt pensjon -141 300 -141 300 0

Nasjonal inntektsmodell -32 248 -33 000 752

Underregulering prisvekst -9 000 0 -9 000

Aktivitetsvekst 138 876 135 000 3 876

Ansvarsoverføring legemidler -14 900 -14 500 -400

ABE reformen, netto 6 471 0 6 471

Nye regler pasientskadeerstatningslov vedr.barn -1 500 -1 500

Seksuell helse -100 0 -100

Sum -53 701 -53 800 99

Endrede budsjettforutsetninger HF (i 1000 kr) Effekter Forutsatt plan Beløp

Kvalitetsbasert finansiering 16 900 0 16 900

ABE-reform aktivitetsbaserte inntekter 0,5 % -18 000 0 -18 000

Forventet kodeforbedring 0,3 % -11 000 0 -11 000

Økt ISF-sats 0,8 pst 27 000 0 27 000

Budsjettiltak legemidler -2 643 0 -2 643

Underregulering lab/rtg -5 000 0 -5 000

Sum endrede forutsetninger HF: 7 257 0 7 257
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Fra 2017 ble poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus inkludert i 
finansieringsordningen innsatsstyrt finansiering (ISF). For 2019 økes refusjonsandelen 
og basisrammen reduseres med 19,2 mill. kroner. Trekket fordeles til helseforetakene 
etter inntektsmodeller for psykisk helse og rus. Enhetsprisen for poliklinisk psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) mot rusmiddelavhengighet 
tilsvarer 2 743 kroner (økt med 17 % fra 2018).  
 
ISF-prisen i somatisk virksomhet justeres med 2,8 % til kroner 44,654,-. Justeringen 
består av lønns- og prisvekst (+2,9 %), redusert med ABE-reform (-0,5 %) og forventet 
kodeforbedring (-0,3 %), deretter korrigering for en for lav pris i 2018 (0,8 %-poeng). 
På nasjonalt nivå legger forslag til Statsbudsjett til rette for en vekst på 1,6 % fra 
estimat 2018 innen ISF.  
 
Utgiftene til laboratorie- og radiologitjenester har vist en sterk og vedvarende vekst 
over flere år. For å stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene underregulert. 
Refusjoner justeres i gjennomsnitt med 1,4 %.  
 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/ styrking av rammene  
Som foregående år pålegges sektoren et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. 
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 62,0 mill. kroner. ISF-prisen og polikliniske 
refusjonstakster reduseres også med 0,5 %. Dette innebærer et effektiviseringskrav på 
om lag 23 mill. kroner for helseforetakene samlet. Siden ISF-prisen justeres for en for 
lavt fastsatt pris i 2018 dempes effekten for helseforetakene til i størrelsesorden 8 mill. 
kroner.  
 
Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 68,5 mill. kroner for å gi rom til 
bl.a. investeringer.  
 
Erfaringene fra de siste årene er at budsjettforliket i Stortinget medfører at 
effektiviseringskravet skjerpes.  
 
Fritt behandlingsvalg 
Fritt behandlingsvalgreformen ble innført i 2015. Ordningen omfatter døgnbehandling 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt enkelte tjenester 
innen somatikk, herunder poliklinisk habilitering av barn og unge med medfødt eller 
ervervet hjerneskade. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere om 
rehabiliteringstjenester i ordningen kan bør inkluderes i ordningen fra 2019. 
 

Nasjonal inntektsmodell  
Helse Nord får en reduksjon i basisrammen på 32,2 mill. kroner ved oppdatering av 
nasjonal inntektsmodell mot forutsatt -33 mill. kroner.   
 
Oppdatering av befolkningsdata og sosiale kriterier medfører samlet reduksjon på om 
lag 28 mill. kroner, men resterende effekter er oppdatering av andre forhold i modellen, 
med svært uforutsigbar effekt (regnskapsandeler og andre oppdateringer).  
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Pensjonskostnader  
Pensjonskostnadene reduseres og Helse Nord får en samlet reduksjon av basisrammen 
på 141,4 mill. kroner. Kostnadene reduseres samlet med om lag 129 mill. kroner 
sammenlignet med våre budsjettforutsetninger. Differansen håndteres sentralt i 
budsjettopplegget for 2019.  
 
Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
Kvalitetsbasert finansiering videreføres nasjonalt på samme nivå som i 2018. 
 
Helse Nord kommer bedre ut enn i 2018 med en inntektsvekst på 16,9 mill. kroner. 
Sammenlignet med nasjonal inntektsmodell taper Helse Nord ca. 14 mill. kroner som 
følge av dårligere resultater på kvalitetsindikatorer sammenlignet med øvrige regioner.  
 
Den nasjonale modellen har vært brukt internt i Helse Nord, med noen mindre 
tilpasninger som følge av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå. Som følge av ny 
logikk for honorering av datakvalitet og andre større endringer i modellen, er det behov 
for en nærmere gjennomgang av intern modell. Adm. Direktør legger opp til at denne 
gjennomgangen foretas i løpet av oktober og resultater kommuniseres administrativt til 
helseforetakene. I foreløpige rammer i saken er bevilgning for 2018 prisjustert, mens 
økningen er holdt sentralt for senere fordeling.  
 
Styret har i tillegg fordelt ytterligere 5 mill. kroner i tråd med resultatene innen 
kvalitetsbasert finansiering, og dette foreslås videreført for 2019.  
 
Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,9 %, hvorav lønnsvekst 3,3 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,0 %. Basisrammen justeres imidlertid kun med vel 
2,6 %. Dette skyldes at pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen. Begrunnelsen 
for dette er at HOD kompenserer kostnadsøkninger innenfor pensjon særskilt.  
 
Adm. direktør foreslår at helseforetakenes inntektsrammer justeres med 2,6 pst. når 
pensjonskostnader holdes utenom. Det er da behov for å kompensere helseforetakene 
med 9 mill. kroner utover lønns- og priskompensasjon i forslag til statsbudsjett.  
 
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en 
styrking av kapitaltilskuddet til helseforetakene.  
 
Raskere tilbake 
Finansiering av tiltak innen ordningen «raskere tilbake» ble videreført i basisrammen 
fra 2018. I vedtatt budsjett 2018 var dette budsjettert sentralt og fordelt i justert 
budsjett 2018. I vedtatt budsjett 2019 fordeles mesteparten av tilskuddet til 
videreføring av tiltak i helseforetakene.  
 
Forskning 
Den øremerkede forskningsbevilgningen er om lag på samme nivå som 2018.  
 
Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes 
inntektsrammer nå. Bevilgninger vil som tidligere justeres våren 2019. UNN HF og 
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NLSH HF får deler av bevilgningen som økt basisramme og deler som øremerket 
tilskudd. Tildelingene er i arbeid og vil justeres noe frem til vedtatt budsjett.  
 
Helse Nord får ansvar for nettverk for forskning på tvang innen psykisk helsevern og 
tilføres 3 mill. kroner til formålet.  
 
Legemidler 
Helseregionene får overført finansieringsansvaret fra folketrygden for flere 
legemiddelgrupper fra 1. februar 2019. Legemiddelgruppene som foreslås overført er 
legemidler til behandling av sjeldne sykdommer (61 legemidler) og 
veksthormonforstyrrelser. Basisrammen øker med 131,8 mill. kroner.  
 
Legemidler overført i 2018 skal delvis finansieres av ISF fra 2019 og basisrammen 
reduseres derfor med 39,9 mill. kroner.  
 
Reversering av finansieringsansvar for legemiddel til alvorlig astma (-14,9 mill. kroner) 
videreføres som forutsatt i plan. Det er også lagt inn et reduksjon av rammen på 2,6 
mill. Kroner for oppnådde rabatter, dvs. en besparelse som dras inn.  
 
Alle transaksjonene knyttet til legemidler fordeles til helseforetakene basert på gjeldene 
inntektsmodell for somatikk.  
 
Utskrivningsklare pasienter 
Det innføres betalingsplikt for kommuner for utskrivningsklare pasienter innen psykisk 
helsevern og TSB fra 2019. Pris pr døgn er fastsatt til kr 4 885,-. Basisrammen 
reduseres med 23,2 mill. kroner som trekkes inn fra helseforetakene basert på 
inntektsmodellene for psykisk helsevern og TSB. Det er stor risiko knyttet til de 
økonomiske forutsetningene, og det antas at innføring av betalingsplikt vil synliggjøre 
ulike problemstillinger knyttet til samhandlingen med kommunene.  
 
Betalingsplikten knyttes til pasientens oppholdskommune, også for somatiske pasienter 
fra 2019. Utskrivningsklare medfører betydelige utfordringer for utnyttelse av 
kapasiteten i spesialisthelsetjenesten.  
  
Egenandeler 
Basisrammen økes med 8,6 mill knyttet til konsekvensjustering egenandeler. 
Egenandelene underreguleres og dette kompenseres gjennom økt basisramme. Økt 
bevilgning fordeles helseforetakene basert på inntektsmodellene.  
 
Det er også varslet økt aldersgrense for egenandeler fra 18 til 23 år innen BUP og til 30 
år i PUT (psykiatrisk ungdomsteam). Det har vært ulik praksis knytte til dette området 
og det vil komme egen høring på disse forslagene.  
 
 
Andre forhold 
 
Lån til investeringer 
 

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse

side 16



 

I forslag til Statsbudsjett 2019 foreslås at Helse Nord RHF innvilges lån til Nye Narvik 
sykehus med en låneramme på 1 716 mill. 2019-kroner, tilsvarende 70 pst. av estimert 
prosjektkostnad. 
 

I forslag til Statsbudsjett foreslås det at Helse Nord RHF innvilges lån til Nye 
Hammerfest sykehus med en samlet låneramme på 1 893 mill. 2019-kroner, hvor 
universitetsdelen utgjør 200 mill. kroner. Lånerammen tilsvarer 70 pst. av estimert 
prosjektkostnad for sykehusdelen av prosjektet og 100 pst. av estimerte kostnader for 
universitetsdelen av prosjektet. Disse forutsetningene vil innarbeides i rullering plan 
2020-.  
 
Helse Nord RHF gis i 2019 lån til:  

 Nye Narvik sykehus 118 mill. kroner 
 Nye Hammerfest sykehus 38 mill. kroner  

 
I planforutsetningene for 2019 har det ikke vært forutsatt låneopptak allerede i 2019 
slik at likviditetsreserven styrkes med 156 mill. kroner i 2019.  
 
Adm. direktør legger opp til at helseforetakene tar opp lån i 2019 tråd med fremdriften i 
prosjektene med lånetilsagn.  
 
Kassakreditt 
Foreløpige anslag viser at pensjonspremien blir høyere enn pensjonskostnaden for 
2019. Dette er foreslått løst gjennom bruk av premiefond (tidligere års 
overskuddsbetalinger), og økt kassakredittramme i Norges Bank. Adm. Direktør vil 
komme tilbake til styret dersom det blir behov for justering av rammer for kassakreditt 
i helseforetakene.   
 
Nasjonale kompetansetjenester – Særskilt tilskudd 
Adm. direktør foreslår at øremerkede bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester 
fordeles mellom tjenestene på samme måte som i 2018. Dette innebærer at tilskuddene 
justeres med om lag 2,2 % som i forslag til Statsbudsjett.  
 
Nasjonalt senter for e-helseforskning 
Nasjonalt senter for e-helseforskning gis en bevilgning på 38,4 mill. kroner i forslag til 
Statsbudsjett 2019. 
 
Sykestuer 
Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres med 9,9 mill. kroner.  
 
Sykehusinnkjøp  
I forbindelse med arbeid med finansieringsmodell for helseforetaket fases dagens 
ordning med omsetningsgebyr ut i løpet av 2018/2019. Omsetningsgebyret betyr at 
leverandører må betale et gebyr til Sykehusinnkjøp basert på omsetning i avtalene. Når 
dette gebyret gradvis fjernes fra avtaler vil varekostnader i helseforetakene reduseres. 
Bortfall av gebyrinntekter vil i første omgang erstattes med rammefinansiering fra de 
regionale helseforetakene. Det trekkes derfor inn basisramme fra helseforetakene, som 
vil motsvares av lavere kostnader for helseforetakene.  
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Andre forslag til prioriteringer 
I sak 82-2018 ble det tatt høyde for en kostnadsøkning på 25 mill. kroner i forbindelse 
med nasjonale e-helsetiltak. Behovet for 2019 antas nå betydelig lavere og Adm. 
direktør har derfor foreslått å sette av 5 mill. kroner til nasjonale kostnader til e-
helsetiltak og å disponere vel 14 mill. kroner til andre tiltak (se egen styresak om RHF-
budsjett).  Videre ble det satt av 5 mill. kroner til styrets disposisjon, og i tillegg var 3,8 
mill. kroner udisponert i opplegget i sak 82-2018. Det er ytterligere ca. 5 mill. kroner 
disponibelt som følge av prisjustering av sentralt tilbakeholdt basisramme.  
 
I sum er det om lag 34 mill. kroner disponibelt for prioritering av RHF-styret:  
 

 Kostnader til nasjonale e-helsetiltak antas lavere (20 mill. kroner) enn forutsatt i 
sak 82-2018 . 

 Det ble satt av 5 mill. kroner til styrets disposisjon i sak 82-2018. 
 3,8 mill. kroner udisponert i opplegget i sak 82-2018.  
 ca. 5 mill. kroner disponibelt som følge av prisjustering av sentralt tilbakeholdt 

basisramme.  
 
 
 
Adm. direktør foreslår å:  
 

 Beholde beløp til Styrets disposisjon/oppfølging av utviklingsplan 5 mill. kroner  
 Sette av ytterligere 4 mill. kroner til styrets disposisjon for senere vurdering, 

herunder evt. krav i oppdragsdokument, vurdere styrking av hjerte-medisinsk 
avdeling ved UNN mm jfr. Styresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i 
Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon, oppfølging av styresak 
108-2017Styrke Finnmarkssykehuset med en engangsbevilgning for 2019 på 4 
mill. kroner. 

 Diverse tiltak 13,9 mill. kroner, jfr. styresak 131-2018 Budsjett 2019 Helse Nord 
RHF. Av dette utgjør styrking av RHF om lag 5,1 mill. kroner. 

 Inntektspost knyttet til medfinansiering fra andre regioner reduseres med 3 mill. 
kroner for å redusere risiko i budsjettet.  

 Styrke KORSN1 ved UNN med 0,27 mill. kroner  
 Styrke forskning/regionalt samarbeid om kliniske studier 1,5 mill. kroner  
 Styrke SKDE2 med 2 stillinger, 1 mill. kroner delårseffekt 2019.  
 Sette av 2,7 mill. kroner til Adm. Direktørs disp (samlet 5,7 mill. kroner).  

 
 
Oppdatering av inntektsmodell for psykisk helsevern og TSB ga store utslag for 
Finnmark. Styret vedtok i sak 82-2018, vedtakspunkt 1:  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord 2019-2022, med rullering av 
investeringsplan 2019-2026, slik den nå foreligger. Styret ber adm. direktør om å vurdere 
                                                        
1 Kompetansesenter i smittevern Helse Nord  
2 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering  
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hvorvidt konsekvensene av oppdateringen av inntektsmodellen for psykisk helsevern må 
kompenseres for Finnmarkssykehuset HF for å sikre den videre utviklingen av tilbudet i 
helseforetaket. 
 
Som oppfølging av dette foreslår Adm. Direktør at helseforetaket gis et engangstilskudd 
for 2019 på 4 mill. kroner. Adm. direktør legger opp til at tilskuddet vurderes på nytt i 
rullering plan 2020-2027. Finnmarkssykehuset styrkes i tillegg med 1,3 mill. kroner 
sammenlignet med planrammene i sak 82-2018 som følge av innfasing av 
medikamentfritt tilbud i inntektsmodellen, jf. nedenfor.    
 
Øvrige endringer 
Bevilgninger gitt til tiltaksplan for psykisk helsevern på til sammen 20 mill. kroner har 
vært fordelt særskilt (utenfor ordinær inntektsmodell). En vesentlig del av beløpet har 
vært finansiering av medikamentfritt tilbud som ble etablert i starten av 2017 ved UNN. 
Aktiviteten i dette regionale tilbudet antas nå å være fanget opp i oppdatering av 
pasientstrømmer. Bevilgningen fases derfor inn i inntektsmodellen, ved at det gis en 
særskilt bevilgning i kostnadskomponenten til UNN, mens resterende finansiering skjer 
gjennom behovskomponent og mobilitetskomponent i modellen. Dette flytter 
basisramme fra UNN til øvrige helseforetak sammenlignet med sak 82-2018.  
 
I sak 82-2018 ble det holdt igjen 10 mill. kroner til oppfølging av styrets vedtak i 
styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB om etablering av 
sikkerhetsplasser innen psykisk helsevern. Adm. Direktør foreslår at 10 mill. kroner 
bevilges UNN for etablering av tilbudet i 2019. Adm. Direktør kommer tilbake til videre 
oppbygning og finansiering ved UNN og NLSH i rullering av plan 2020-.  
 
Ordningen «raskere tilbake» opphørte fra 2018 og tidligere særskilt inntektsramme ble 
lagt til basisrammen. I vedtatt budsjett 2018 var ikke disse rammene fordelt til 
helseforetakene. Det fordeles 47,7 mill. kroner til videreføring av tiltak i 
helseforetakene i vedtatt ramme 2019. Det er holdt tilbake 5,5 mill. kroner i påvente av 
etablering av tilbud i Finnmarkssykehuset.     
 
Funksjonsfordelt basisramme fremkommer av tabellen 
 
 

 
 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter

Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalsum

Ambulanse 173 286                        304 513     213 757     132 878     457 886     1 282 319    

Pasientreiser 248 996                        206 020     244 792     141 984     27 102        868 894        

Psykisk helse 254 824                        947 088     785 226     253 343     104 072     2 344 552    

TSB (rus) 29 021                          145 407     29 416        34 829        119 900     358 572        

Somatikk 694 020                        2 884 532  1 414 278  696 043     693 169     6 382 041    

Overgangsordninger 42 914                          127 106     83 722        27 769        281 512        

Kapital 125 342                        343 903     298 178     85 738        119 514     972 676        

Felleskostnader/adm 237 927     237 927        

Totalsum 1 568 402                     4 958 568  3 069 370  1 372 583  1 759 569  12 728 492  
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Budsjett Helse Nord RHF (morselskap)  
 
Tabellen viser budsjettforslag 2019 for Helse Nord RHF. Aktivitetsbaserte inntekter 
bygger på Helse- og omsorgsdepartementets overslagsbevilgninger for Helse Nord. I 
endelig budsjett for foretaksgruppen vil aktivitetsbaserte inntekter kunne avvike fra 
dette tallet.  
 

 
 
 
Omstillingsutfordringer 2019 
Tabellen illustrerer omstillingsutfordringen for 2019 i forhold til budsjettert omsetning 
2018 (budsjett 2019 ikke ferdigstilte i helseforetakene).  
 

 
 
Målt mot omsetning har Finnmarkssykehuset klart størst utfordring i Helse Nord (3,4 
%), mens UNN har lavest (1,1 %)

Budsjett 2019 morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2017 Vedtatt budsjett 2018 Budsjettforslag 2019

Basistilskudd 11 878 481 12 401 532 12 728 492

Aktivitetsbasert inntekt 3 899 459 3 941 667 4 141 735

Annen driftsinntekt 516 321 428 690 481 015

Sum driftsinntekter 16 294 260 16 771 890 17 351 242

Kjøp av helsetjenester 15 597 632 16 078 322 16 634 072

Varekostnad 1 0 0

Lønnskostnader 107 473 111 928 116 988

Avskrivninger og nedskrivninger 12 228 11 648 12 143

Andre driftskostnader 335 626 430 992 467 039

Sum driftskostnader 16 052 961 16 632 890 17 230 242

Driftsresultat 241 299 139 000 121 000

Finansinntekt 106 168 91 000 86 000

Netto reversering av tidligere års nedskrivning (resultat datterforetak) 82 556

Annen finanskostnad -54 458 -44 000 -44 000

Årsresultat 375 564 186 000 163 000

Omstillingsbehov 2019

Sum omstillingsbehov          

(mill kroner)

Budsjetterte 

driftsinntekter          

(mill kroner) 2018

Omstillings-

behov i % av 

budsjetterte 

driftsinnteker

Finnmarkssykehuset HF 63                                                  2 077                                 3,0 %

UNN HF 81                                                  7 605                                 1,1 %

Nordlandssykehuset HF 80                                                  4 230                                 1,9 %

Helgelandssykehuset HF 31                                                  1 963                                 1,6 %

Sykehusapotek Nord HF -                                                 518                                    0,0 %

Helse Nord IKT -                                                619                                    0,0 %

Helse Nord RHF (eks kjøp av helsetjenester fra HF) -                                                1 898                                 0,0 %

Elimineringer (internt kjøp/salg) -                                                -1 125                               

Sum 255                                                17 785                               1,4 %
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Helseforetakene er i prosess og har krav om å styrebehandle budsjett og komplette 
tiltaksplaner innen 14. desember 2018.   
 
Finnmarkssykehuset har en utfordring på om lag 63-70 mill. kroner for 2019 og har så 
langt tiltak for 58 mill. kroner. Helseforetaket har i 2018 hatt store mangler i 
gjennomføring av tiltak hvorav kun deler har sammenheng med forsinket innflytting i 
Kirkenes sykehus. Dersom ikke gjennomføringen forbedres betraktelig i 2019 vil 
helseforetaket ikke nå resultatkrav for 2019.  
 
Finnmarkssykehuset har valgt å øke overskuddskravet utover kravet fra Styret i Helse 
Nord RHF fra 2019 for å generere likviditet og skape buffer i økonomien. For 2019 
utgjør internt overskuddskrav 8 mill. kroner.  
 
UNN HF har om lag 81 mill. kroner i omstillingsutfordring for 2019, hvorav 20 mill. 
kroner er relatert til behov for interne prioriteringer. Helseforetaket har ikke et internt 
overskuddsmål i 2019 utover resultatkravet fra Helse Nord RHF.  
 
Nordlandssykehuset har en estimert omstillingsutfordring på 80-100 mill. kroner i 
2019, når det tas høyde for usikkerhet med 30 mill. kroner. Av den samlede 
utfordringen er 45 mill. kroner knyttet til «inngangsfart» (forventet budsjettavvik i 
2018), økte kapitalkostnader og IKT-kostnader er en del av denne utfordringen. 
Utfordringen anslås i størrelsesorden 140 mill. kroner i 2020 inkl. risikobuffer på 30 
mill. kroner.    
 
Helgelandssykehuset har utfordringer i størrelsesorden 31 mill. kroner for 2019. 
Helseforetaket arbeider med tiltak for å løse utfordringen, men disse er ikke beskrevet 
pt.  
 
Sykehusapotek Nord HF har ingen større endringer i sine forutsetninger og har ingen 
omstillingsutfordring i 2019. Helseforetaket har tiltak for 0,3 mill. kroner for å realisere 
et internt mål om overskudd på 5 mill. kroner.  
 
Helse Nord IKT har ikke identifisert en direkte omstillingsutfordring, men jobber med 
kostnadseffektiviserende tiltak. Framskriving av IKT-kostnader viser en kraftig 
kostnadsøkning fra 2018 til 2019 på vel 45 mill. kroner.  
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Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trine B. Amundsen, 97 14 49 30  Bodø, 17.10.2018 

 

Styresak 131-2018 Budsjett 2019 Helse Nord RHF 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å behandle og vedta budsjett 2019 for Helse Nord 
RHF. 
 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering 
av investeringsplanen 2019-2026 (styremøte 20. juni 2018).  
 
Beslutningsgrunnlag 
Prioritering 
Budsjettopplegget videreføres som forutsatt i styresak 82-2018 med følgende forslag til 
endringer i tråd med styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og 
føringer:  
 
Lønns- og prisjustering 
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering for Helse Nord RHF som for 2019 utgjør 
39,2 mill. kroner. 
 
RHF-administrasjon 
Adm. direktør foreslå å bevilge 5,1 mill. kroner til styrking av driftsbudsjettet til RHF-
administrasjonen. Midlene skal hovedsakelig finansiere stilling rådgiver samisk 
helsetjeneste, lønnskostnader lærlinger, styrking av jobben rundt beredskap og økte 
driftskostnader i forbindelse med utvidelse av kontorlokaler i Sjøgata 10. 
 
Anskaffelse av nytt fødesystem 
Adm. direktør foreslår å bevilge 2,0 mill. kroner til anskaffelse av fødesystem, jf. styresak 
54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 1 (styremøte 25. april 2018).  
 
Anskaffelse av produksjonsstøttesystem Sykehusapotek Nord 
Adm. direktør foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner til anskaffelse av 
produksjonsstøttesystem for Sykehusapotek Nord HF, jf. styresak 54-2018 Budsjett 2018 
- justering av budsjett nr. 1 (styremøte 25. april 2018). 
 
SKDE 
Adm. direktør foreslår å sette av 1,6 mill. kroner til to forskerstillinger og utvidelse av 
kontorlokaler.  
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Utvikling FRESK 
Adm. direktør foreslår å bevilge 1,2 mill. kroner til utvikling av FRESK – Fremtidas 
systemer i klinikken. Midlene skal finansiere ulike delprosjekter som vil ha betydning for 
å lykkes med utvikling av arketyper, prosess og beslutningsstøtte i EPJ (og 
kvalitetsregistrene).  
 
Regional porteføljestyring 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,6 mill. kroner til etablering av regional 
porteføljestyring. Det er behov for etablering av et prosjekt- og porteføljekontor for å 
sikre rett prioritering samt best mulig gjennomføring og oppfølging av alle prosjekt som 
er nødvendige for å realisere Helse Nords strategier og overordnede målsettinger.  
 
Revidering og videreutvikling av styringssystem for informasjonssikkerhet 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til revidering og videreutvikling av 
styringssystem for informasjonssikkerhet for å ivareta krav og retningslinjer som følge 
av endret risikobilde og i henhold til lovendringer (innføring av nytt personverndirektiv, 
ny sikkerhetslov fra 1. januar 2019). 
 
Barents Helsesamarbeid 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til Barents Helsesamarbeid. 
 
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), ny teknologi 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til deltakelse i nasjonalt prosjekt for 
anskaffelse av ny teknologi til AMK-ene i regi av Nasjonal IKT HF. 
 
Ekspertpanel spesialisthelsetjenesten 
Helse Nord fikk gjennom Oppdragsdokument 2018 i oppgave å delta i nasjonal ordning, 
der pasienten med alvorlig livsforkortende sykdom kan få en ny vurdering av sine 
behandlingsmuligheter. Ordningen organiseres fra Helse Vest med deltakelse fra hvert 
RHF.  Adm. direktør foreslår å bevilge 0,3 mill. kroner til formålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse

side 23



 

Prosjekter Helse Nord RHF  
Følgende prosjekter planlegges i 2019, jf. tabell under: 

 
 
Prosjektene er i hovedsak nærmere omtalt i vedlegget. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2019 Helse Nord RHF vil bli drøftet med foretakstillitsvalgt og 
foretaksverneombud i Helse Nord RHF, den 22. oktober 2018. Protokoll fra 
drøftingsmøte legges frem ved møtestart. 
 
  

Prosjektnavn Budsjett 2019

FRESK 10 130 000kr    

Klinisk farmasi 9 405 000kr      

Styrets disposisjonskonto 9 000 000kr      

Kvalitetsmidler 6 911 178kr      

ADs disp 5 735 000kr      

Internasjonal helse 5 000 000kr      

Regional fagplan TSB 4 160 000kr      

Doman 3 000 000kr      

Utdanningsprogram 2 041 400kr      

Regional implementering av ny legespesialistutdanning 2018-2019 2 000 000kr      

Anskaffelse av nytt fødesystem 2 000 000kr      

Master i helseledelse 1 500 000kr      

Anskaffelse av produksjonsstøttesystem SANO 1 500 000kr      

KlinReg forskningsmidler 1 500 000kr      

Fagrådssekretariat 1 500 000kr      

KLAR forbedring 1 500 000kr      

Utvikling FRESK 1 200 000kr      

Nordområdesatsning 1 062 181kr      

Regional porteføljestyring 600 000kr          

Revidering og videreutvikling av styringssystem for informasjon 500 000kr          

AMK ny teknologi 500 000kr          

Pasientsikkerhet 350 000kr          

Samhandling for fastleger 292 166kr          

Sum 71 386 925kr    
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2019 for Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 17. oktober 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Budsjett 2019 Helse Nord RHF - nærmere informasjon 
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Nærmere om budsjett 2019 Helse Nord RHF. 
 
Driftsbudsjett 2019 

 
For ytterligere forklaring, se avsnitt «Oppsummert driftsbudsjett». 
 

 
 
Bemanning i Helse Nord RHF  
 

 
 
I forhold til budsjett 2018, slik det ble vedtatt i styresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse 
Nord RHF, planlegges det med en økning på 1,8 årsverk for 2019. 
 
  

Vedtatt budsjett Forslag Realvekst

2018 2019

Styret 3 462                       3 549                     0

Internrevisjon 3 981                       4 555                     474

Brukerutvalg 5 712                       5 855                     0

Tillitsvalgte 6 067                       6 218                     -1

Adm RHF*) 89 319                     95 168                   3 616

SKDE 49 777                     55 726                   4 705

Prosjekter RHF*) 71 172                     71 657                   -1 294

Tjenestekjøp RHF 1 440 872               1 688 901             212 007

Sum 1 670 362               1 931 629             219 508                

Budsjett 2019 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2017 Vedtatt budsjett 2018 Budsjettforslag 2019

Basistilskudd 1 517 644 1 643 058 1 759 568

Aktivitetsbasert inntekt 137 706 66 111 70 435

Annen driftsinntekt 190 192 207 058 222 626

Sum driftsinntekter 1 845 541 1 916 228 2 052 629

Kjøp av helsetjenester 1 148 913 1 222 660 1 345 395

Varekostnad 1 0 0

Lønnskostnader 107 473 111 928 118 528

Avskrivninger og nedskrivninger 12 229 11 648 12 143

Andre driftskostnader 335 626 430 992 455 563

Sum driftskostnader 1 604 243 1 777 228 1 931 629

Driftsresultat 241 299 139 000 121 000

Finansinntekt 106 168 91 000 86 000

Annen finanskostnad -54 457 -44 000 -44 000

Årsresultat 293 010 186 000 163 000

Årsverk Helse Nord RHF Regnskap 2017 Vedtatt budsjett 2018 Plan 2019

RHF administrasjon 70,2 67,3 69,1

FRESK 13,0 13,0 12,0

SKDE 20,5 23,5 24,5

Sum 103,7 103,8 105,6
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RHF administrasjon:  
- Administrasjonsavdelingen er styrket med ett årsverk. 
- Stab (beredskap) er styrket med en 80% stillingshjemmel. Formålet med 

stillingen er å styrke jobben rundt beredskapsplanlegging og øvelser. 
SKDE 

- SKDE planlegger en økning med to forskerstillinger med halvårseffekt. Formålet 
med stillingene er å styrke området rundt arbeidet med å finne årsaker til 
uberettiget variasjon. 

Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 
Styret pekte i styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 
2019-2026 på Helse Nords fire viktigste mål i perioden. Nedenfor er det i korte trekk 
beskrevet hvordan det planlegges at budsjett 2019 skal bidra til å nå Helse Nords 
viktigste mål i perioden. 
 
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 
pasientbehandlingen. 
 
Kvalitetsstrategi  
Sammen med helseforetakene skal Helse Nord RHF arbeide fram konkrete 
handlingsplaner for å gjennomføre forbedringstiltakene vedtatt i Helse Nords regionale 
kvalitetsstrategi 2016–2020. Gjeldende kvalitetsstrategi ble vedtatt av styret i Helse 
Nord 16. desember 2015. 
 
De fire satsningsområdene er:  

 Pasientens helsetjeneste 
 Pasientsikkerhet 
 Kunnskapsforankring  
 Dokumentasjon og analyse av klinisk praksis 

 
Innsatsområder for 2019 blir:  

 Kvalitetssystem 
 Klinisk fagrevisjon 
 Pasienterfaringsundersøkelser (PREM) 
 Regionalt variasjonsprosjekt og nasjonal arbeidsgruppe for indikator og 

metodeutvikling (AIM) 
 Helse Nords forbedringspris 
 Kvalitetsmidler, "såkorn" 
 Videreføring av pasientsikkerhetsprogrammet 

 
Kvalitetssystem 
Det jobbes videre med utfordringer i Helse Nords felles kvalitetsstyringssystem, 
Docmap. Dette gjelder både den elektroniske løsningen og dagens organisering av 
arbeidet med styringsdokumenter, retningslinjer, prosedyrer og avvikshåndtering. 
  
Nasjonal IKT har på vegne av de fire helseregionene anskaffet en rammeavtale på 
løsning for enkel publisering av metodebøker. Det vil gjøres vurderinger av 
mulighetene som ligger i den nye løsningen. 
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Klinisk fagrevisjon 
Helse Nord RHF har ansvaret for gjennomføring av klinisk fagrevisjon og har sammen 
med utvalgte fagrevisorer, igangsatt arbeidet med utarbeidelse av revisjonsgrunnlag for 
klinisk fagrevisjon knyttet til skulderkirurgi og forstoppelse hos barn og unge. Arbeidet 
er noe forsinket, og gjennomføring av stedlig besøk vil trolig bli gjennomført vinter 
2019. Rapport(er) kan forventes våren 2019. 
 
I tillegg vil det i løpet av 2019 gjennomføres 1-3 nye kliniske fagrevisjoner i Helse Nord 
i henhold til årsplan.  
 
Nasjonalt læringsnettverk for kliniske fagrevisjoner er etter oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet etablert sammen med de øvrige regionale helseforetakene. 
Nettverket møtes 1-3 ganger pr år og ledes fra Helse Nord. 
 
Pasienterfaringsundersøkelser (PREM) 
Det har vært jobbet med å tilby en felles regional løsning for innhenting av 
pasienterfaringer i foretakene. Det er satt av midler for 2019 for utvikling av felles 
regional løsning. 
 
Regionalt variasjonsprosjekt og nasjonal arbeidsgruppe for indikator og 
metodeutvikling(AIM) 
Helse Nord har arbeidet for å redusere uønsket variasjon i helsetjenesten gjennom et 
regionalt variasjonsteam og AIM. I 2019 vil Helse Nord delta i AIM og arbeide videre 
med kvalitetssikring av indikatorer, samt bidra i forbedringsarbeidet i foretakene. Helse 
Nord viderefører arbeidet i variasjonsteamet med representant fra SKDE, og vil benytte 
HN LIS som verktøy for å belyse variasjon.  
 
Søkbare kvalitetsmidler, "såkorn" 
Det finnes små, men viktige kvalitetsprosjekter som starter på grunnplanet i klinikken 
og bidrar til kvalitetsforbedring nær pasientene. Disse har ofte et beskjedent behov for 
midler, men faller ikke inn under noen av de andre mulighetene for å søke finansiering. 
Ordningen startet i 2017 og vil bli evaluert i 2019. 
 
Helse Nords forbedringspris 
Helse Nord deler ut forbedringspris to ganger i året til gode prosjekter som har bidratt 
til forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Pasientsikkerhet 
Det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet avsluttes ved utgangen av 
2018. Det finnes 16 tiltakspakker hvorav 14 er aktuelle for spesialisthelsetjenesten. 
Foretakene har innført tiltakspakker på aktuelle enheter i høy grad og jobber fremdeles 
med å ta flere i bruk. Arbeidet med tiltakspakkene i foretakene fortsetter også etter 
2018.  
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Kjøp fra private  
Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å 
oppfylle Helse Nords ”sørge-for-ansvar” for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et 
viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. Budsjettet for 2019 ligger på samme 
nivå som for 2018.  
 
Kjøp av private helsetjenester knyttet til tidligere «Raskere tilbake» midler videreføres 
på samme nivå som i 2018. Totalt er rammen på 18 mill. kroner. 
 
Ny anskaffelse innen psykisk helse sluttføres i løpet av høsten 2018 med avtaleoppstart 
1.1.2019. Anskaffelsen har en total årlig økonomisk ramme på ca. 54,8 mill. kroner.  
 
Det legges opp til en økning av antall avtalespesialister jfr. styresak 70-2018 Regional 
plan for avtalespesialister 2018-2025. Helse Nord har ca. 86 avtalehjemler fordelt på 
lege- og psykologspesialister, dette inkluderer også avtalehjemler som per tiden står 
vakant.  
 
Doman 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2019 og har en budsjettramme 
på 3,0 mill. kroner. 
 
Utlandsbehandling 
Kjøp av helsetjenester i utlandet, inkludert protonbehandling, har en budsjettramme på 
13,0 mill. kroner for 2019.  
 
Fagrådssekretariat 
Helse Nord vil styrke fagrådenes rolle i spørsmål om faglig utvikling, regionale 
rutiner/prosedyrer og forvaltning av disse. En nødvendig forutsetning er at det 
etableres tilstrekkelig støttefunksjoner for fagrådene. For å sikre at fagrådene får 
tilstrekkelig faglig og merkantil støtte til å utføre sine oppgaver er det satt av en 
budsjettramme på 1,5 mill. kroner for 2019. 
 
Fagråd 
Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd innenfor områder som gynekologi, 
ortopedi, radiologi, kardiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin, 
hjerte, kreft, lunge, nyre, rus, hud, øye, ØNH og psykisk helsevern voksne/psykisk 
helsevern for barn og unge. Fagrådene har en budsjettramme på 0,9 mill. kroner for 
2019. 
 
Regional perinatalkomité 
Budsjett for regional perinatalkomité videreføres på samme nivå som for 2018.  
 
Nordområdesatsingen 
Prosjekt Nordområdesatsingen videreføres for å styrke det regionale helsesamarbeidet 
mellom landene i Barentsregionen gjennom nettverksbygging, konferanser og tilskudd 
til enkelt prosjekter. Budsjett for 2019 videreføres og har en ramme på 1,1 mill. kroner. 
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2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 
Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten   
En viktig informasjonskanal til pasientene er sykehusenes internettsider. I tre år har 
alle sykehusene i Norge samarbeidet i Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. 
Gjennom samarbeidet kan sykehusene i dag gi pasientene informasjon om diagnose og 
utredning/behandling på et helt annet nivå enn tidligere. Felles nettløsning skal i 2019 
fortsette arbeidet med å gi pasientene mer informasjon og å forbedre 
internettløsningen. 
 
Regionalt brukerutvalg 
Budsjettet for det regionale brukerutvalget videreføres i 2019.  
 
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 
Utdanningsprogram VOP/BUP 
Det planlegges å videreføre utdanningsprogrammene innen BUP (barne- og 
ungdomspsykiatri), VOP (voksenpsykiatri) og gynekologi på omtrent samme nivå som i 
2018. 
Innføring av Kompetansemodulen  
For å sikre innføring av kompetansemodulen legges det opp til å forlenge 
prosjektperioden til 1. mars 2019.  
 
Regional implementering av ny legespesialistutdanning 
Prosjektet videreføres i 2019 med en budsjettramme på 2,0 mill. kroner til siste fase av 
regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning. 

Det regionale implementeringsprosjektet skal sikre 
- Legeressurs til RegUT i implementeringsfasen, inkludert faglig støtte til det 

regionale implementeringsarbeidet og deltakelse i nasjonale arbeidsgrupper 
- Faglige ressurser til implementeringsarbeid og regional koordinering i 

foretakene 
- Drift av 29 regionale utdanningsutvalg i perioden 1. januar – 1. mars 2019 

Prosjektet avsluttes i henhold til styringsdokumentet 30. juni 2019. 
 
KLAR forbedring  
KLAR forbedring er et tverrfaglig initiativ mellom Kvalitet, HR og Fag for å kunne sørge 
for et mer helhetlig fokus på kontinuerlig forbedring av Kvalitet, Ledelse og 
Arbeidsmiljø gjennom Regionalt samarbeid.  
 
Internasjonal helse 
Arbeidet med Helse Nord RHFs tuberkuloseprosjekt i Malawi(HNTI) videreføres i tråd 
med beskrivelser og vedtak i Styresak 60-2017 Internasjonal helse – prosjekt. 
Det vektlegges å styrke lokal forskningskompetanse knyttet til aktive kliniske miljøer, 
spesielt relatert til kvinnehelse. Midler tildeles til doktorgradsprosjekter for fire 
klinikere som har fast arbeid ved College of Medicine.  
 
Midlene fra Helse Nord finansierer også, helt eller delvis, prosjektene til to stipendiater 
for studier på helseeffekter av miljøgifter. 
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4. Innfri de økonomiske mål i perioden. 
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle 
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og 
investeringer. 
 
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav. 
 
Det planlegges et sentralt overskuddskrav i Helse Nord RHF på 163 mill. kroner og i 
foretaksgruppen et samlet overskuddskrav på 253 mill. kroner. 
 
Oppsummert driftsbudsjett  

 
 
a) Styret 
Styrets budsjett er økt med 2,5 % lønns- og prisvekst for 2019. 
 
b) Internrevisjon 
Plan for internrevisjon 2019/20 vil bli vedtatt av styret i desember 2018, og vil danne 
grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2019.  
Budsjettrammen for 2019 er økt med 0,48 mill. kroner jfr. Styresak 95-2018 
Rekruttering av ny revisjonssjef. 

 
c) Regionalt brukerutvalg 
For 2019 er budsjettet prisjustert med 2,5 % og har en ramme på 5,9 mill. kroner. Av 
dette planlegges det med 4,5 mill. kroner i utbetaling til brukertilskudd. 
 
d) Konserntillitsvalgte/konsernverneombud 
KTV/KVOs budsjett for 2019 er lønns- og prisjustert med 2,5 % og forutsetter med 
uendret aktivitet fra 2018. 
 
Helse Nord har for tiden et konsernverneombud og fire konserntillitsvalgte. De 
tillitsvalgte representerer LO Stat, YS, UNIO, SAN og Akademikerne. 

 
  

Vedtatt budsjett Forslag Realvekst

2018 2019

Styret 3 462                       3 549                     0

Internrevisjon 3 981                       4 555                     474

Brukerutvalg 5 712                       5 855                     0

Tillitsvalgte 6 067                       6 218                     -1

Adm RHF*) 89 319                     95 168                   3 616

SKDE 49 777                     55 726                   4 705

Prosjekter RHF*) 71 172                     71 657                   -1 294

Tjenestekjøp RHF 1 440 872               1 688 901             212 007

Sum 1 670 362               1 931 629             219 508                
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e) Administrasjonen i RHF 
I sum planlegges det samlet med en økning på 1,8 årsverk i 2019 i forhold til plan 2018. 
Endringene er beskrevet tidligere i vedlegget under avsnitt «Bemanning i Helse Nord 
RHF». 
 
f) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Budsjettforslag 2019 for SKDE er basert på at inntektene videreføres på 2018 nivå når 
det gjelder nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.  
 
Helse Nord RHF har også ansvar for øremerkete midler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til fordeling mellom RHF-ene til felles infrastruktur for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er foreløpig budsjettert på samme nivå 
som for 2018. 
 
SKDE flytter til nye lokaler i november 2018 og planlegger med en økning på to 
forskerstillinger. For å ta høyde for økte kostnader er det lagt inn et forslag om en 
styrking på ca 1,6 mill. kroner i budsjettforslaget for 2019.  

 
g) Prosjekter i regi av RHF 
Følgende prosjekter planlegges i 2019, jf. tabell under. Prosjektene er i hovedsak 
nærmere omtalt tidligere i dokumentet. 
 

 

Prosjektnavn Budsjett 2019

FRESK 10 130 000kr    

Klinisk farmasi 9 405 000kr      

Styrets disposisjonskonto 9 000 000kr      

Kvalitetsmidler 6 911 178kr      

ADs disp 5 735 000kr      

Internasjonal helse 5 000 000kr      

Regional fagplan TSB 4 160 000kr      

Doman 3 000 000kr      

Utdanningsprogram 2 041 400kr      

Regional implementering av ny legespesialistutdanning 2018-2019 2 000 000kr      

Anskaffelse av nytt fødesystem 2 000 000kr      

Master i helseledelse 1 500 000kr      

Anskaffelse av produksjonsstøttesystem SANO 1 500 000kr      

KlinReg forskningsmidler 1 500 000kr      

Fagrådssekretariat 1 500 000kr      

KLAR forbedring 1 500 000kr      

Utvikling FRESK 1 200 000kr      

Nordområdesatsning 1 062 181kr      

Regional porteføljestyring 600 000kr          

Revidering og videreutvikling av styringssystem for informasjon 500 000kr          

AMK ny teknologi 500 000kr          

Pasientsikkerhet 350 000kr          

Samhandling for fastleger 292 166kr          

Sum 71 386 925kr    
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h) Kjøp av tjenester  
Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på områder med stor økonomisk 
betydning. Eksempler på dette er: 
 Luftambulansetjenesten 

Budsjettrammen for 2019 på 457,9 mill. kroner, noe som tilsier en økning fra 2018 
på 50,5 mill. kroner utover prisjustering på 2,5%. Økningen i rammen skyldes økte 
kostnader i forbindelse med nye ambulansehelikopter fra sommer 2018 og 
ambulansefly fra 2019, jfr. styresak 82-2018. 

 Nasjonalt nødnett 
Budsjettramme 2019 for nasjonalt nødnett er på 22,8 mill. kroner etter 
prisjustering. 

 Utenlandsbehandling 
Budsjettet for pasientbehandling i utlandet, inkludert protonterapi, er for 2019 på 
13,0 mill. kroner etter prisjustering på 2,5%.  

 Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen 
helsetjenesten og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Rammen 
for 2019 er foreslått styrket med 1,5 mill. kroner utover prisjustering på 2,5% og er 
på 135,4 mill.  

 Kjøp av private helsetjenester og avtalespesialister 
Rammen for 2019 videreføres på samme nivå som for 2018.  

 Regionsentre for døvblinde  
Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 54,5 mill. 
kroner, inklusive regionssenter på UNN med 10,8 mill. kroner. Dette er en 
videreføring av budsjett for 2018. 

 Felles IKT systemer 
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de 
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT. For 2019 er det en økning i 
kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer på 1,5 mill. kroner utover 
prisvekst på 2,5% som i hovedsak skyldes kostnader knyttet til oppgradering av 
intranettløsning for Helse Nord. 
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Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erik Arne Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2018 

 

Styresak 132-2018 Virksomhetsrapport nr. 9-2018 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter september 2018.  
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider  

 
Tabell 1 Ventetid og fristbrudd avviklede pasienter siste måned. Kilde: HN LIS  

 

 
Tabell 2 Ventetid og fristbrudd ventende pasienter siste måned. Kilde: HN LIS. 
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Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS 

 
Aktivitet  
Somatikk og psykisk helsevern og rus 
Antall døgnopphold er samlet om lag som i fjor (-0,1 %). Dag/poliklinikk er i sum økt 
med 3,1 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet, med unntak av 
Finnmarkssykehuset HF. Helgelandssykehuset HF øker mest (+5,1%), 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (+3,5 %) og Nordlandssykehuset HF (2,9 %). 
Finnmarkssykehuset HF har en reduksjon (-0,2%). Finnmarkssykehuset HF (-5,2 %) har 
også nedgang i døgnaktivitet -5,2 %), øvrige helseforetak har vekst.  
  
Samlet viser tallene en vekst i alle fagområder. Det er ulik utvikling i de ulike 
helseforetakene.  
 
Den gylne regel 
Samlet er ventetiden for psykisk helsevern og TSB kortere enn for somatiske fag, men 
ventetiden øker i psykisk helsevern og for TSB. Dette er ikke i tråd med målsettingen i 
den gylne regel. Følgende tiltak er identifisert for å lykkes å redusere ventetiden 
innenfor disse områdene: 
1. Implementere ny fagplan for TSB. Innebærer bl.a. klar styrking av det polikliniske 

tilbudet 
2. Etablere flere avtalespesialister innen psykisk helsevern 

• Planlagt økning antall spesialister ~50 % i løpet av 2019 
• Økt poliklinisk kapasitet vil ventelig bidra til kortere ventetider 

3. Implementere pakkeforløp for psykisk helsevern 
4. Etablere regionale døgnplasser i sikkerhetspsykiatrien 
 
Pakkeforløp  
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar til september 
2018 er på 66 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 
65 % for samme periode. 
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Økonomi 

 
Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2018. Kilde: Regnskap hittil i 2018 

 
September 2018 viser et positivt regnskapsresultat på +0,5 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på -22 mill. kroner.   
 
Det vises til styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 (styremøte 29. 
august 2018). Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: … Adm. direktør 
bes om å gi en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner i styremøte i oktober 2018. … 
Orientering om helseforetakenes tiltaksplaner gis i vedlegget til denne styresaken.  
 
Det er bokført investeringer for 1,33 mrd. kroner pr. september 2018. 
Finnmarkssykehuset HF har bokført større investeringer enn godkjent ramme, jf. 
prognostisert merforbruk på Kirkenes sykehus. Likviditeten er noe svakere enn 
planlagt, og forklares i hovedsak med svakere resultatutvikling enn budsjettert.   
 
Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord 
ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Det anslås et resultat i størrelsesorden 210-
230 mill. kroner. 
 
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Pr. september 2018 var det gjennomsnittlige forbruket 13.982 månedsverk i 
foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning på 102 månedsverk. Den gjennomsnittlige 
økningen pr. august 2018 var 98 månedsverk, sammenliknet med hittil i fjor. 
 
Sykefravær  
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. august 2018 er 8,5 %. For de åtte første 
månedene er sykefraværet identisk i perioden 2016-2018. Den marginale forskjellen er 
at mellomtidsfraværet har gått ned og langtidsfraværet litt opp. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Ventetid og fristbrudd ligger stabilt lavt sammenliknet med historiske tall. 
Sammenlignet med langsiktige krav fra eier om å komme under 50 dager i 
gjennomsnittlig ventetid og fjerning av fristbrudd, er det fremdeles arbeid som gjenstår.  
 
Helseforetakene har ulike utfordringer med hensyn aktivitetsutvikling og økonomi. 
Adm. direktør følger opp de aktuelle helseforetakene.  
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Adm. direktørs vurdering er at ledelsen og styret i helseforetakene tar den økonomiske 
situasjonen på høyeste alvor. Signalene er at det samme gjelder for tillitsvalgte. Alle 
helseforetakene har god oversikt over årsakene.  
 
Adm. direktør forventer at styrene i helseforetakene forsterker arbeidet med 
tiltaksgjennomføringen.  
 
Nærmere avviksanalyse vil bli lagt frem i styremøte 24. oktober 2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2018 til orientering.  
 
2. Styret tar informasjonen om ny prognose for overskudd 2018 til orientering, og ber 

adm. direktør senest i virksomhetsrapport nr. 11-2018 legge frem en vurdering av 
risiko for manglende måloppnåelse av resultatkravene for 2019. 

 
 
Bodø, den 17. oktober 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Virksomhetsrapport nr. 9-2018   
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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. 
 

Kvalitet Resultat  Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager) siste måned 

63,7  -3 

Fristbrudd siste måned 2,8 %  -0,2 p.p 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
  

Alle kontakter - somatikk 496 941 +14 411  
Poliklinisk aktivitet – 
PHV 

109 213 +735  

Poliklinisk aktivitet – 
PBHU 

48 976 + 3 119  

Poliklinisk aktivitet - TSB 13 493 + 928  
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
September 2018 +0,5 +27,6 -22,0 
Hittil i år +103,5 +208,5 -105 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 77,8 % 22,2 %  
Sykefravær jan - august 

2018 
jan-august 

2017 
Endring  

Prosent  8,5 % 8,5 % +0,0%  
Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord  
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 
 
Avviklede pasienter 

 
Tabell 2 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall 
fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 

 

 
Tabell 3 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)  
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Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 

 

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). 

 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for september 2018 på 63,7 dager. Krav fra 
eier er at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
Sammenlignet med september 2017 (66,7) dager) er ventetiden for avviklede noe 
lavere. Fristbruddene for avviklede er for september 2018 på 2,8 %, som er 0,2 % 
prosent poeng under september 2017 (2,6%).  
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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 anonymiserte data 

 

 
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 anonymiserte data) 
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Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). 

 

 
Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). 

 
Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for september 2018 på 58,9 dager som 
også er over kravet fra eier på 50 dager innen 2021. Sammenlignet med september 2017 
(58,5 dager) er ventetiden for ventende pasienter omtrent på samme nivå.  
 
Fristbrudd for ventende pasienter er for september 2018 1,0 % mot september 2017 på 
1,3 %. 
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Aktivitet 
Somatikk  
Antall døgnopphold er samlet om lag som i fjor (-0,1 %). Dag/poliklinikk er i sum økt 
med 3,1 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet, med unntak av FIN HF. 
Helgeland mest (+5,1%), UNN HF (+3,5 %) og NLSH HF (2,9 %). FIN HF har en reduksjon 
(-0,2%). Finnmark (-5,2 %) har også nedgang i døgnaktivitet -5,2 %), øvrige 
helseforetak har vekst.  
  

 
Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR 

 
Psykisk helsevern og rus 
I tabellene nedenfor vises antall polikliniske opphold slik disse telles i regelverket for 
innsatsstyrt finansiering.   
 
Samlet viser tallene en vekst i alle fagområder. Det er ulik utvikling i de ulike 
helseforetakene.  

 
Tabell 7 Polikliniske opphold PHV og TSB sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: Analysesenteret 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring

Sum opphold+konsultasjoner 482 530 496 941 3,0 %

Totalt antall opphold somatikk 110 371 113 843 3,1 %

herav

dagopphold poliklinikk 34 695 36 462 5,1 %

dagopphold innlagte 14 482 16 219 12,0 %

heldøgnsopphold innlagte 61 194 61 162 -0,1 % endring dag/poliklinikk samlet

3,1 %

Polikliniske konsultasjoner 372 159 383 098 2,9 %

TSB polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 799                   609                      -23,8 %

UNN 5 916                7 423                   25,5 %

NLSH 3 738                3 323                   -11,1 %

Helgeland 2 112                2 138                   1,2 %

Sum 12 565             13 493                 7,4 %

PHBU polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 7 308                7 322                   0,2 %

UNN 15 721             17 541                 11,6 %

NLSH 13 890             15 936                 14,7 %

Helgeland 8 938                8 177                   -8,5 %

Sum 45 857             48 976                 6,8 %

PHV polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 17 377             16 739                 -3,7 %

UNN 43 929             45 144                 2,8 %

NLSH 26 100             26 875                 3,0 %

Helgeland 21 072             20 455                 -2,9 %

Sum 108 478           109 213              0,7 %
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Den gylne regel 

 
Samlet er ventetiden for psykisk helsevern og TSB kortere enn for somatiske fag, men 
ventetiden øker i psykisk helsevern og for TSB. Dette er en utvikling som bekymrer oss 
Aktiviteten har utviklet seg i riktig retning i løpet av 2018. I psykisk helsevern for 
voksne har det vært stort press på døgntilbudet. Helse Nord har lyktes i å prioritere 
psykisk helsevern og TSB økonomisk. Det er etablert nye tilbud i regionen innen psykisk 
helsevern. Disse tilbudene er medikamentfritt, utviklingshemmede, sikkerhetspsykiatri 
og SIFER. I TSB har Helse Nord styrket avtalen om kjøp fra private og vi har styrket 
finansieringen av det polikliniske tilbudet 
 
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 ett av fem områder som er kritisk for måloppnåelse i 2018, stilt 
krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.  
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Figur 5 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid. Kilde: NPR 

 
Figur 6 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid i regionen. Kilde: NPR 
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar –september 
2018 er på 66 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 
65 % for samme periode. 
 
Økonomi 
Resultat  
September 2018 viser et positivt regnskapsresultat på +0,5 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på -22 mill. kroner.   
 

 
Tabell 8 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  

 
  

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

september september september hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset 5,3 1,7 3,6 15,6 15,0 0,6 8,2 20,0

Nordlandssykehuset -3,3 0,4 -3,7 -41,5 3,8 -45,3 -11,2 5,0

UNN -23,7 3,3 -27,0 -34,9 30,0 -64,9 -12,6 40,0

Finnmarkssykehuset 4,3 2,0 2,3 -0,6 18,0 -18,6 23,8 24,0

Sykehusapotek Nord -0,7 -0,3 -0,4 6,6 1,9 4,7 4,3 1,0

Helse Nord IKT 0,4 -0,1 0,5 10,6 0,3 10,3 4,1 0,0

Helse Nord RHF 18,1 15,5 2,6 147,6 139,5 8,1 195,6 186,0

SUM Helse Nord 0,5 22,6 -22,0 103,5 208,5 -105,0 212,2 276,0
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Det vises til styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 (styremøte 29. 
august 2018). Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: … Adm. direktør 
bes om å gi en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner i styremøte i oktober 2018. … 
I det følgende gis det en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner. 
 

 
Tabell 9 Avvik fra styringskrav for FIN HF, UNN HF og NLSH HF. 

Helseforetakene har rapportert tiltaksplaner. Disse vises som vedlegg i denne saken.  
 
Finnmarkssykehuset – avvik pr. september på -18,6 mill. kroner. 
Inntekter:           26,9 mill. kroner lavere enn budsjett 
Kostnader:           8,3 mill. kroner høyere enn budsjett 
Finansres.:         16,6 mill. kroner bedre enn budsjett 
 
Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet nye tiltak i Hammerfest, gjennomgått og 
risikovurdert tiltaksplanene i august hvor disse ble nedjustert med 10 mill. kroner. I 
budsjettarbeidet for 2019 utarbeider klinikkene ytterligere tiltak for å nå 
budsjettkravene. Det forventes ikke at foretakets gjennomgang av nye tiltak vil være 
tilstrekkelig til at styringsmålet for 2018 vil bli innfridd. 

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge: Avvik pr. september på -64,9 mill. kroner.  
Inntekter:          182,8 mill. kroner lavere enn budsjett 
Kostnader:         110,7 mill. kroner lavere enn budsjett 
Finansres.:            7,2 mill. kr. bedre enn budsjett 
 
Budsjettavviket har forverret seg ytterligere med -27 mill. kroner i september til et 
negativt budsjett på -64,9 mill. kroner.  Per september er DRG-aktiviteten 6,4 % lavere 
enn forutsatt.  ISF-inntektene er om lag 100 mill. kroner lavere enn budsjett hittil i år.   
 
Nordlandssykehuset: Avvik pr. september på -45,3 mill. kr. 
Inntekter:              4,8 mill. kroner lavere enn budsjett 
Kostnader:          42,8 mill. kroner høyere enn budsjett 
Finansres.:            2,3 mill. kroner bedre enn budsjett 
 
Nordlandssykehuset har per september 2018 et budsjettavvik på -45,5 mill. kroner. 
Avvik i september måned er -3,7 mill. kroner.  
 
Hovedårsaken til lavere inntekt enn plan er for lave ISF-inntekter på 4,3 mill. kroner. På 
kostnadssiden er det fortsatt merforbruk på innleie og vikarer.  Det er iverksatt tiltak av 
kortsiktige karakter og tiltak med noe lengre horisont.   
 Videreføring av etablerte strakstiltak, samt utvikling og iverksettelse av nye 

kostnadsbegrensede tiltak innen korte frister.  
 Intensivere arbeidet med styring av bemanningsplaner, normer og forbruk målt mot 

beste praksis innenfor og utenfor eget foretak.   
 Endringer i styringsstruktur    
  

Finnmarkssykehuset -18,6 9,0 24,0 -15,0

UNN HF -34,9 0,0 40,0 -40,0

Nordlandssykehuset -45,3 -50,0 5,0 -55,0

Foretak
Avvik per 

september
Prognose

Resultat-

krav
Avvik
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Tiltaksplaner for kortsiktige tiltak utarbeides i klinikker og stabsavdelinger, og arbeidet 
med videre tilpasning for 2019/2020 pågår. 
 
Styret i Nordlandssykehuset vil innen 31.12.2018 få seg forelagt en økonomisk 
omstillingsplan for 2019  
  
Det forventes ikke at foretakets gjennomgang av nye tiltak vil være tilstrekkelig til at 
styringsmålet for 2018 vil bli innfridd. 
 
Det gjennomføres felles oppfølgingsmøte med helseforetakene 23.oktober 2018. 
  
Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord 
ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Det anslås et resultat i størrelsesorden 210-
230 mill. kroner.  
  

 
Tabell 10 Resultat pr. september 2018. Kilde: ØBAK. 

 
  

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

Basisramme 1 064 331 1 064 320 11 0 % 8 993 138 8 998 905 -5 767 0 %

Kvalitetsbasert finansiering 3 350 3 411 -61 -2 % 29 846 29 863 -17 0 %

ISF egne pasienter 274 699 302 983 -28 284 -9 % 2 435 743 2 562 406 -126 663 -5 %

ISF-inntekt kostnadskrevende 

legemidler UTENFOR sykehus 13 402 12 125 1 277 11 % 158 568 166 486 -7 919 -5 %

Gjestepasienter 11 979 9 295 2 685 29 % 82 512 77 605 4 907 6 %

Laboratorie og radiologiske inntekter 23 617 27 194 -3 577 -13 % 207 911 210 133 -2 222 -1 %

Utskrivningsklare pasienter 3 975 2 604 1 372 53 % 34 040 26 044 7 996 31 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 1 140 571 569 100 % 9 453 4 974 4 480 90 %

Andre øremerkede tilskudd 38 576 45 711 -7 134 -16 % 295 314 372 864 -77 551 -21 %

Andre driftsinntekter 77 377 78 303 -926 -1 % 638 036 651 125 -13 089 -2 %

Sum driftsinntekter 1 512 448 1 546 517 -34 068 -2 % 12 884 561 13 100 406 -215 845 -1,6 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 94 397 91 061 3 336 4 % 839 902 816 462 23 440 2,9 %

Kjøp av private helsetjenester 63 792 70 615 -6 823 -10 % 646 545 653 314 -6 769 -1,0 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i 

foretaksgruppen 135 921 144 370 -8 449 -6 % 1 202 391 1 227 124 -24 732 -2,0 %

Innleid arbeidskraft 25 965 12 511 13 454 108 % 184 768 81 820 102 948 125,8 %

Fast lønn 716 169 718 505 -2 336 0 % 5 965 974 5 997 516 -31 541 -0,5 %

Overtid og ekstrahjelp 53 625 44 052 9 573 22 % 436 581 395 529 41 052 10,4 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 116 130 119 023 -2 894 -2 % 1 023 925 1 031 228 -7 303 -0,7 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 

arbeidskraft -39 365 -37 522 -1 843 5 % -385 796 -345 370 -40 425 11,7 %

Annen lønn 62 234 70 914 -8 681 -12 % 464 925 491 302 -26 377 -5,4 %

Avskrivninger 65 757 67 063 -1 306 -2 % 558 625 609 919 -51 294 -8,4 %

Nedskrivninger 0 0 0 0 % 419 419 0 0,0 %

Andre driftskostnader 216 723 220 992 -4 269 -2 % 1 845 989 1 911 179 -65 190 -3,4 %

Sum driftskostnader 1 511 346 1 521 585 -10 239 -1 % 12 784 249 12 870 442 -86 192 -0,67 %

Driftsresultat 1 102 24 932 -23 830 -96 % 100 312 229 965 -129 653 -56,4 %

Finansinntekter 2 678 921 1 756 191 % 24 564 8 293 16 271 196,2 %

Finanskostnader 3 105 3 279 -174 -5 % 21 220 29 507 -8 287 -28,1 %

Finansresultat -427 -2 357 1 930 -82 % 3 344 -21 214 24 558 -115,8 %

Ordinært resultat 675 22 575 -21 899 -97 % 103 656 208 751 -105 095 -50,3 %

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

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

Skattekostnad 0 19 -19 -100 % 0 282 -282 -100,0 %

(Års)resultat 675 22 556 -21 918 -97 % 103 656 208 468 -104 813 -50,3 %

Herav endrede pensjonskostnader utover 

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

Resultat justert for økte 

pensjonskostnader 675 22 556 -21 918 -97 % 103 656 208 468 -104 813 -50,3 %

September Akkumulert per September
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Investeringer og likviditet 
Det er bokført investeringer for 1,33 mrd. kroner per september. Finnmarkssykehuset 
har bokført større investeringer enn godkjent ramme, jf. prognostisert merforbruk på 
Kirkenes sykehus.  

 
Tabell 11 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. 

 
Likviditeten er noe svakere enn planlagt, og forklares i hovedsak med svakere 
resultatutvikling enn budsjettert.   
  

 
Figur 7 Likviditet foretaksgruppen. Kilde: Regnskap 

 
  

Sept 

Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %

(mill kr) 2002-2017 2018 2018  hittil 2018

Helse Nord RHF 179,1 145 324 33,2 10 %

P-85 større prosjekt 47 47

Finnmark 111 165 276 343,3 125 %

UNN 544 349 893 453,1 51 %

NLSH 109 427 536 403,1 75 %

Helgeland 120 133 253 39,9 16 %

Apotek 0 8 8 1,3 16 %

HN IKT 51 138 190 60,4 32 %

SUM Helse Nord 1114,0 1411,8 2525,8 1334,2 53 %
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Personal  
Bemanning 
Pr. september var det gjennomsnittlige forbruket 13.982 månedsverk i foretaksgruppen. 
Dette tilsvarer en økning av 102 månedsverk. Den gjennomsnittlige økningen per 
september var 98 månedsverk 
 

 
Figur 8 Månedsverk Helse Nord 2015 – 2018. Kilde: HN LIS 

 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 16, 
Universitetssykehuset Nord-Norge + 36 og Nordlandssykehuset + 49. Ved øvrige foretak 
er det kun mindre variasjoner.  
  
Samlede lønnskostnader utgjorde 935 mill. i september 2018 og var 7 mill. høyere enn 
budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 38 mill. høyere enn budsjettert og 202,5 mill. 
høyere enn for samme periode i fjor. 
  
Innleiekostnadene var 13,5 mill. høyere enn budsjettert i august 2018. Hittil i år er 
innleiekostnadene 103 mill. høyere enn budsjettert og 27,4 mill. høyere enn for samme 
periode i fjor. 
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Sykefravær  
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppa per august 2018 er 8,5 %. For de 8 første 
månedene er sykefraværet identisk i perioden 2016 - 2018. Den marginale forskjellen 
finner vi ved at mellomtidsfraværet har gått ned og langtidsfraværet litt opp. 
 

 
Figur 9 Sykefravær i foretaksgruppen jan-august 2016 - 2018. Kilde: Helse Nord LIS. 

 
Helgelandssykehuset har fortsatt det laveste sykefraværet i foretaksgruppen og er 
innenfor styringsmålet 7,5 %.  Finnmarkssykehuset har et fravær tilsvarende i 2016 
etter å ha redusert både kort- og langtidsfraværet fra ifjor. Nordlandssykehuset 
opprettholder reduksjonen i nivået fra 2016 til 2017 og har et sykefravær på 8,5 % for 
de åtte første månedene i 2018.  
 
 

 
 Figur 10 Sykefravær pr. helseforetak, jan – juli 2016 – 2018 
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Vedlegg 1 Innspill tiltak fra FIN HF, NLSH HF og UNN HF. 
 
Tiltak Finnmarkssykehuset HF  
 
Utdrag fra foretakets virksomhetsrapport 9-2018: 
 
Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet for september 2018. Statusrapporteringen 
gjøres med utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 101/2017 
Budsjett 20182025, samt reviderte tiltaksplaner.   
Finnmarkssykehuset HF har planlagt tiltak for 68 mill. i 2018. Pr september er det 
realisert tiltak for 23,1 mill., som utgjør 34 % av totalt budsjett før risikojustering på 68 
mill. Effekt av risikojustert budsjett er 44 %.  

  
Klinikk psykisk helsevern og rus har effekt av planlagte tiltak pr september og det er 
tiltakene på å øke gjestepasientinntekter og reduksjon i stillinger som gir best effekt.   
Klinikk Kirkenes har god effekt av strakstiltak som er iverksatt tidligere, men effekten 
for tiltakene for NKS vil ikke gi noen effekt før klinikken er flyttet inn i NKS. Så snart 
klinikk Kirkenes er flyttet inn i NKS vil de kunne iverksette tiltakene som var satt opp i 
tiltaksplanen som ble vedtatt i styresak 101/2017. Det er god grunn til å tro at 
klinikkens tiltak vil gi effekt når de er flyttet inn.   
Klinikk Prehospital har god effekt av planlagte tiltak pr september. Det er tiltakene om 
innføring av pasienttransportbil, overtakelse av lærlinger og legevaktstelefon som gir 
god effekt.   
Service, drift og eiendom har også god effekt av planlagte tiltak pr september. Service, 
drift og eiendom har også tiltak som er knyttet opp mot NKS som ikke gir effekt før man 
flytter inn i nytt bygg, men bøter på dette med strakstiltak som er utarbeidet og 
iverksatt i juni måned og viser god effekt pr september.   
Klinikk Hammerfest la frem forslag til revidert tiltaksplan for styret i mai. Klinikken 
kostnadsberegnet effekt av revidert tiltaksplan pr. august og er i gang med iverksetting 
nå i september måned. De reviderte tiltakene for klinikken er som følger:  
Redusere varekostnader og andre kostnader: 

 Elektive pasienter kan få resepter på forhånd slik at medisinene er klare 
postoperativt. Da slipper avdelingen å sende medikamenter med pasientene. 
Estimert helårseffekt på 0,1 mill.    

Redusere innleie og overtid  
 Benytte seg av bemanningsbyrå som man har avtale med i forhold til å rekruttere 

utenlandske spesialister innenfor radiologi. Estimert helårseffekt på 1,8 mill.  
 Videreutvikle allerede standardiserte pasientforløp, spesielt proteseprosedyre. 

Ha spesielt fokus på reduksjon av liggedøgn. Estimert helårseffekt på 0,23 mill.   
 Samarbeid på sommeren mellom Gyn og Kir/ort sengepost – gjelder fra 2019. 

Estimert helårseffekt på 0,15 mill.   
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 Dagkirurgen bemannes med én person i hele hovedferieperioden (samme 
tidsperiode som det er redusert aktivitet på Operasjon) på 8 uker. Estimert 
helårseffekt på 0,07 mill.  

  
Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken  

 Årsturnus for Kir/ort sengepost og poliklinikk skal samkjøres. Det innebærer at 
dersom det er lav aktivitet på poliklinikken, vil de ansatte jobbe på sengeposten. 
Estimert helårseffekt på 0,2 mill.  

 Tilpasse årsverk slik at det samsvarer med aktiviteten. Estimert helårseffekt på 
0,15 mill.  

 Stenge dagkirurgisk aktivitet én dag pr uke fra høsten 2018. Estimert helårseffekt 
på 0,23 mill.  

 Stenging av femdagersposten. Gjøre en analyse av bemanningsplan på medisinsk 
sengepost for å synliggjøre hvor mange stillinger som kan reduseres. Tar 
utgangspunkt i 6 stillinger til en kostnad på 570 000 pr stilling = helårseffekt på 
3,4 mill. Helg er ikke tatt med i beregningene og det er derfor knyttet usikkerhet 
ift helgebemanning.   

 Total helårseffekt av reviderte tiltak er beregnet til 6,3 mill.  
 Vurdering av tiltak   
Tiltaksplanen for klinikkene med forventet negativt avvik er risikovurdert og justert 
ned. Det er utarbeidet tiltak i kjernevirksomheten på totalt 64,7 mill. Disse tiltakene er 
risikovurdert og justert ned til 52,6 mill. Klinikk Kirkenes, Hammerfest og psykisk 
helsevern og rus har en prognose som viser -62,9 mill. i avvik. Dette betyr at klinikkene 
må ha tiltak tilsvarende 62,9 mill., og ytterligere tiltak på 10,3 mill. må utarbeides og 
implementeres for å drifte innenfor budsjettrammer. Det forventes at klinikk 
Prehospital og Service, drift og eiendom vil gå i balanse i 2019 og trenger dermed ikke 
utarbeide tiltak.   
Klinikk Kirkenes har revidert sin tiltaksplan og kommet opp med nye tiltak som skal 
erstatte de tiltakene som ble justert ned ved ny risikojustering av tiltakene. Det har 
klinikken gjort gjennom tiltak om økte inntekter på fagområdet på ernæringsfysiologi.   
Tiltakene til klinikk Hammerfest er også risikojustert og tatt ned. Klinikken har i den 
forbindelse utarbeidet nye tiltak som beskrevet i kapitlet over. Tiltakene som ikke har 
gitt effekt pr. september ble tatt ut av tiltaksplanene og nye tiltak som klinikken hadde 
utarbeidet ble lagt inn som erstatning for de tiltakene som ble tatt bort.   
Klinikk psykisk helsevern og rus har også fått redusert planlagt effekt av tiltakene sine 
etter risikojusteringen. De jobber med å finne nye tiltak for å erstatte det som er tatt ned 
i forbindelse med budsjettprosessen.   
 
Nordlandssykehuset HF 
Utdrag fra foretakets virksomhetsrapport 9-2018: 
Foretaksledelsen har drøftet og iverksatt de første av flere resultatforbedrende tiltak for 
å bremse den negative resultatutviklingen. Hovedtrekkene i dette er: 

1. Alle klinikker og staber har levert innspill til strakstiltak som på kort sikt skal gi 
en kostnadsreduksjon i driften. De etablerte strakstiltakene videreføres og nye 
kostnadsbegrensede tiltak skal utvikles og iverksettes innen kort tid. Klinikkene 
og stabene er pålagt å gjennomføre risikovurderinger og lov og avtalefestet 
behandling av tiltak før iverksettelse.     

2. Arbeid med styring av bemanningsplaner, normer og forbruk intensiveres. Dette 
skal måles mot beste praksis innenfor og utenfor eget foretak. Arbeidet er 
omfattende og vil gjelde for om lag 300 enheter. Det vil kreve mye ressursinnsats 
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fra den enkelte klinikk, økonomiavdelingen, HR avdelingen og fra den 
medisinskfaglige kompetansen i foretaksledelsen. 

3. Endring av styringsstruktur. Startet prosess med sikte på endringer i 
klinikkmodellen/styringsmodellen fra 01.01.2019. 

• Dialog-/drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten gjennomføres 
fortløpende. 

• Prognosen for 2018 opprettholdes på -45 mill. kroner. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Utdrag fra foretakets sak 74/2018 Tertialrapport 2. tertial 2018 med Kvalitets- og 
virksomhetsrapport, vedlegg 3 
 
Tiltak  
Som tidligere nevnt er det ikke realistisk at vi klarer vårt eget overskuddskrav i 2018 og 
prognosen per september et at vi skal klare kravet fra RHF-et på 40 millioner kroner. 
For å oppnå dette resultatet er det helt nødvendig å ta grep om økonomistyringen de 
siste månedene i året. Det er satt i gang flere tiltak som skal bremse kostnadsutviklingen 
fremover. Ved gjennomgang av tiltakene var det diskutert hvorvidt det bør innføres full 
reise-, innkjøp- og ansettelsesstopp. Beslutningen inntil videre er at alle klinikkene 
styrer tiltakene hver for seg, slik at vi ikke iverksetter unødvendige kontrollmekanismer 
i oppfølgingen.  
 
Et av tiltakene som er diskutert er full ansettelsesstopp. Fordelen med tiltaket er at det 
er ekstremt effektivt. På den andre siden er det stor mangel av personale i enkelte 
klinikker som gjør arbeidshverdagen utfordrende for de som jobber der. Risikoen vil 
være økt antall sykemeldinger og økt innleie. Det er derfor enighet om at alle, også de 
klinikker/senter som ikke har merforbruk, er svært restriktive med nyansettelser.  
Etter en runde med hva som er konsekvensene av full stopp av innleie fra firma ble det 
besluttet at også dette skal holdes på et minimum. Ved full stopp må aktiviteten på 
enkelte klinikker tas ned og effektene vil dermed utebli.  
 
Det tredje tiltaket som er igangsatt er mindre overtid. Alle disse tre første tiltakene 
handler om å øke fokuset på planlegging og å ta en ekstra runde på graden av 
nødvendighet før vi leier inn personale.  
 
I tillegg må alle klinikker/senter vurdere innkjøpsstopp som varer fra nå og ut 2018. 
Dette vil da gjelde både reisekostnader, forbruksartikler og andre driftskostnader.  
I OPIN klinikken, hvor det er størst utfordringer med mangel på personale, er det 
igangsatt et prosjekt for å finne løsninger på utfordringen. For den langsiktige løsningen 
er studieplassene til spesialsykepleierne (ABIKO) fylt opp. Samtidig må det rekruttering 
til på et område som er mangelvare i hele helse Norge. For å imøtekomme denne 
problemstillingen er det også et stort behov for fokus på oppgaveglidning og hvorvidt 
det er mulig å bruke annet personell til samme oppgaver.  
 
Et av fellestiltakene i 2018 er å få ned strykninger. Arbeidet er dessverre ikke kommet 
veldig langt, men bør ha god økonomiske effekt. Kostnadene som berøres er personal-, 
utstyrs og pasientreisekostnader. 
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Styresak 133-2018 Tertialrapport nr. 2-2018 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2018 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene og krav i oppdragsdokumentet. Styret i Helse Nord RHF 
har i styremøtet 26. september 2018 behandlet styresak 121-2018 Virksomhetsrapport 
nr. 8-2018 som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for første tertial 2018. Økonomi, 
aktivitetsdata og bemanning har derfor begrenset plass i tertialrapporten. 
 
Bakgrunn/fakta 
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 
2- 2018.  
 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord i 2. tertial 2018 var 57,3 
dager, med variasjon mellom helseforetakene fra 56 til 59 dager. Dette er en nedgang fra 
1. tertial 2018 på 0,8 dager. Det er pasienter innen somatikk som venter lengst.  
 

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i andre og i første tertial i 2018 og i andre tertial i 2017. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
 

Ingen fristbrudd 
Målet om ingen fristbrudd er ikke nådd i Helse Nord. Ved utgangen av 2. tertial 2018 var 
andel fristbrudd for avviklede pasienter 2,0 %, det samme som i 1. tertial 2018, og 0,2 % 
lavere enn nasjonalt. Fortsatt er det høyere andel fristbrudd innen psykisk helse for 
voksne og for barn og unge enn for somatikk og TSB. Antall fristbrudd i 2. tertial 2018 
var 664, noe som er en reduksjon på 238 sammenlignet med 2. tertial i 2017. 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har både høyest antall og andel.  
 

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2018 T2

Gj. ventetid 

avviklede 2018 T1

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T2

Finnmarkssykehuset HF 54,5 57,0 55,6 -2,5 -1,0

Helgelandssykehuset HF 51,5 53,7 54,5 -2,3 -3,1

Nordlandssykehuset HF 61,1 61,8 62,0 -0,6 -0,8

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 58,0 57,9 59,1 0,1 -1,1

Helse Nord RHF 57,3 58,1 58,5 -0,8 -1,2
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Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede i 2. tertial og i 1. tertial i 2018 og i 2. tertial i 2017. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av 
de 26 kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på 
helseforetaksnivå skal reduseres.  
I 2. tertial 2018 var 63 % av pakkeforløpene for kreft i Helse Nord gjennomført innen 
standard forløpstid. Dette er 1 % lavere enn gjennomsnittet i landet, og en nedgang fra 
1. tertial 2018. 
 
Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å 
holde korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær 
over 10 %.  
Tabellen nedenfor viser at helseforetakene fremdeles har et høyt sykefravær ut fra 
styringsmålet på 7,5 %. Konkrete tiltak pr. helseforetak, som etterspurt i forbindelse 
med tertialrapporteringen, presenteres i rapporten.  
 

 
 
Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes aktivitet. 
Helseforetakene rapporterer at de aller fleste tiltakspakkene som er relevante for 
avdelingene er innført som en del av ordinær drift.  
 
 
  

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T2

Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T1

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T2

Finnmarkssykehuset HF 82 94 144 -12 -62

Helgelandssykehuset HF 165 244 330 -79 -165

Nordlandssykehuset HF 265 250 227 15 38

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 152 201 201 -49 -49

Helse Nord 664 789 902 -125 -238
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Redegjørelse for nytteverdien av regionale og nasjonale prosjekt 
Alle helseforetak har rapportert på de prosjekter som er nevnt i Oppdragsdokument 
2018 (Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT HF der det er relevant for 
tjenesteleverandør). Helseforetakene redegjør for gjennomførte aktiviteter.  
 
Vurderingen av nytteverdi varierer, hvilket forteller at denne type tilbakemelding bør 
struktureres bedre i senere oppdragsdokument. Helseforetakenes tilbakemelding kan 
kort sammenfattes slik: 
1. Innføring av felles kliniske system: Ett av sykehusforetakene er konkret på arbeid med 

gevinstrealisering, to andre nevner konkrete eksempler der nytteverdi er realisert. 
2. Virksomhetsoverdragelse «Pasientreiser uten rekvisisjon»: Tre av sykehusforetakene 

melder at administrasjonskostnadene er gått opp, det fjerde sier at det er for tidlig å 
vurdere. Administrasjonen vil følge opp saken for å finne årsak til manglende 
gevinstrealisering. 

3. Kliniske farmasøyter: Ansettelsene pågår. Sykehusforetakene mener det er for tidlig å 
si noe mer konkret om nytteverdi. Sykehusapotek Nord HF melder at det arbeides 
med flere tiltak for å realisere gevinstuttak for sykehusene. 

4. Innkjøp: Ingen sykehusforetak konkretiserer nytteverdi. Det er trolig 1 år for tidlig. 
Sykehusapotek Nord HF melder om stor nytteverdi, særlig av 
legemiddelinnkjøpssamarbeidet. 

5. Sak- og arkivsystem: Prosjektet er forsinket.  
6. Kompetansemodul: Alle helseforetak melder om at innføring pågår. Ett 

sykehusforetak melder om systematisk oppfølging fra og med 1. september 2018. 
 
Konklusjon 
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid.  
 
De utvalgte tiltakene i kvalitetsstrategien fortsetter, og følges opp av Helse Nord RHF.  
Pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes etter 2018. Helse- og omsorgsdepartementet 
har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en plan som skal sikre videreføring av 
arbeidet i pasientsikkerhetsprogrammet og en fortsatt samordnet, målrettet og nasjonal 
innsats for bedre pasientsikkerhet. Helse Nord vil delta i dette arbeidet.  
 
Resultatene for fristbrudd og ventetid viser at ventetiden er under 60 dager i Helse 
Nord, og andel fristbrudd for avviklede pasienter er 2,0 %.   
 
Sykefraværet er samlet sett i regionen høyere enn styringskravet på 7,5 %, men det er 
stor variasjon innad i regionen og innad i helseforetakene. Sykefraværet er lavest i sør i 
Helgelandssykehuset HF og høyest lengst nord i Finnmarskssykehuset HF. Helse Nord 
RHF har nylig opprettet et HMS- nettverk som vil ledes av Helse Nord RHF med 
representanter fra alle helseforetakene. Nettverket vil kunne bidra til 
erfaringsutveksling på tvers av helseforetakene og initiere felles regionale prosjekter, 
med mål om å redusere sykefraværet.  
 
  

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse

side 58



 

Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2018 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2018. Protokoll fra drøftingsmøte 
legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 2-
2018 i møte, den 8. november 2018. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for 
styret i etterkant. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2018 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det iverksettes tiltak i helseforetakene for 

å redusere sykefraværet i foretaksgruppen. 
 

3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at styringsmålet for pakkeforløpene 
oppfylles. 

 
 
Bodø, den 17. oktober 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Tertialrapport nr. 2-2018, utkast 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter. Tertialrapporten er en viktig del av den totale styringen for å 
nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen mellom våre plandokumenter. 
 

 
Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord 
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Om rapporten 
Tertialrapportene for 2018 er en del av tertial- og årlig melding for 2018. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2018 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2018. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametere 
som skal rapporteres til eier pr. 2. tertial 2018.  
 
Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene 
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.  
 
Tallene og figurene presentert i tertialrapporten er basert på ulike datakilder. Nasjonale 
kvalitetsindikatorer er fra helsenorge.no, hvor data oppdateres en tertial senere. Derfor 
vises kvalitetssikrete og endelige data fra 1. tertial 2018. 
Når det gjelder pakkeforløp kreft, ventelistedata og aktivitetsdata det finnes flere 
indikatorer som rapporteres også for 2. tertial 2018, særlig basert på data NPR og 
Helsedirektoratets sentral dashbord. Disse oppdateres månedlig. Disse datakildene 
inneholder ferske, men foreløpige data fra de siste tre måneder, hvor det kan forventes 
noe små endringer/justeringer. Rapportering og korreksjon fra sykehusene kan påvirke 
disse tallene. 
Nøyaktig datakilde og tidsperiode til hver tabell eller figur finnes alltid oppgitt i 
forklaringsteksten under hver tabell/figur. 
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1 Sammenstilling av indikatorer  
Tabellene (Tabell 1 og Tabell 2) viser siste oppdaterte og publiserte tall fra helsenorge.no.  

 
Fargekoder: beige = mål ikke oppnådd; grønt = mål oppnådd; lilla: standard/målverdi for indikator er ikke 
fastsatt nasjonalt. Positivitet; L=lavere verdi er best, H=høyere verdi er best 

Oppdatering KPI_gruppe Kode
Tall for 1. tertial 2018

Årsdata for 2017

P
o

s
i
t
i
v
i
t
e
t

K
P

I
 
s
t
a
n

d
a
r
d

Helse Midt-

Norge RHF

Helse Nord 

RHF

Helse Sør-

Øst RHF

Helse Vest 

RHF

Hele 

landet

Helgelands

ykehuset 

HF

Finnmarkss

ykehuset 

HF

Nordlands

ykehuset 

HF

Universitet

ssykehuset 

Nord-

Norge HF

tertialvis Somatik N-162a Andel dialysepasienter som har hjemmedialyse H 70 16,5 24,3 25,8 12,4 22 0 25 22,1 27,6

årlig Graviditet og fødselN-159a Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt inntil utgangen av 12. uke S-L 0 94,7 92,5 84,3 96,3 88,5 90,5 86,7 89,8 97,1

årlig Graviditet og fødselN-159b Selvbestemt abort gjennomført kirurgisk inntil utgangen av 12. uke S-L 0 5,3 7,5 15,7 3,7 11,5 9,5 13,3 10,2 2,9

tertialvis Hjerte- og karsykdommerN-016a Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel trombolysebehandling H 20 17 12,2 17 19,8 17,1 8,3 3,2 19,7 11,5

tertialvis KreftbehandlingN-093a Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - teritalvis H 70 74,84 69,42 58,86 57,52 61,53 datafeil datafeil 85,1 60,27

tertialvis KreftbehandlingN-094a Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 47,1 68,1 58,9 63 59,5 41,7 71,4 65,4 75,5

tertialvis KreftbehandlingN-095a Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 44,8 58,9 45,6 59,1 49,6 68,4 20 67,4 54,1

tertialvis KreftbehandlingN-096a Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 82,8 69,7 71,5 69,5 72,4 56,5 63,6 71,8 75,5

tertialvis KreftbehandlingN-117a Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel pakkeforløp gjennomført innen standard H 70 71 69,1 63,1 68,6 65,9 60,8 61,8 71,8 70,4

tertialvis KreftbehandlingN-120a Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 68,4 33,3 56,2 61,9 56,9 datafeil datafeil 54,5 25

tertialvis KreftbehandlingN-122a Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 75 91,7 41,6 56,7 55,7 datafeil datafeil datafeil 92,9

tertialvis KreftbehandlingN-131a Pakkeforløp for føflekkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 91,3 75,7 92,6 93 91,8 datafeil datafeil 0 73,3

tertialvis KreftbehandlingN-135a Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid H 70 83,3 73,8 73,5 74,3 74 63,6 77,8 62,5 78,6

tertialvis KreftbehandlingN-136a Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 75,9 76 43,4 66,7 54,2 datafeil datafeil datafeil 81

tertialvis KreftbehandlingN-139a Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 84,21 78,94 78,78 74,19 78,51 datafeil datafeil datafeil 69,23

tertialvis KreftbehandlingN-140a Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 70,7 51,7 59,5 58,8 60,5 0 datafeil 55,6 52,9

tertialvis KreftbehandlingN-141a Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid -tertialvis H 70 83,9 71,8 84,8 89,5 84,8 datafeil 100 71,4 60,9

tertialvis KreftbehandlingN-142a Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 100 95,8 37,5 73,3 60,1 datafeil datafeil 0 100

tertialvis KreftbehandlingN-143a Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer H 70 79,8 83,5 77,1 84 79,3 81,4 87,9 79,7 85,7

årlig Legemidler N-148a Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus S-L 0 18,4 15,7 17,9 15,3 17,2 16,3 15,8 20 13,2

tertialvis PHV-BU N-026a Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - i Velg H 100 81,7 88,5 83,1 86,6 84,4 0 0 0 0

tertialvis PHV-BU N-049a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger vurdert innen ti (10) dager H 100 83,3 97,5 97,9 99,2 95,7 99 96,8 98,6 96

tertialvis PHV-BU N-050a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) – andel til behandling innen 65 dager H 100 96,4 99,5 99,5 100 99,2 98,5 98,6 100 100

tertialvis PHV-BU N-051a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge (PHBU) - antall dager L 50 56,3 52,6 51 44,1 50,4 54,7 46,5 55,8 52,2

tertialvis PHV-BU N-052a Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern (PHBU) - andel av fristbrudd L 0 34 1 0,3 0 7,5 2,5 1,6 0,9 0

tertialvis PHV-BU N-053a Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i psykisk helsevern (PHBU) - andel L 0 8,1 2,7 0,6 0,1 1,7 8,9 6,3 0 0

tertialvis PHV-V N-027a Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV) - i Velg behandlingssted på H 100 89,2 91,7 86,1 86,5 90,1 0 0 0 0

tertialvis PHV-V N-054a Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne (PHV) - andel brudd på L 0 2,7 4,3 1,6 2,4 2,2 1,2 0,6 13,1 2

tertialvis PHV-V N-055a Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 93,1 67,7 80,4 77 79,2 65,6 85,7 88,6 90,2

tertialvis PHV-V N-055b Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 1 dag H 40 56,2 34,2 22,2 24,5 28,2 34,4 25 25,7 49,8

tertialvis PHV-V N-057a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel L 0 1,7 5 0,4 0,4 1,1 1,5 8,1 9,8 1,3

tertialvis PHV-V N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel fristbrudd L 0 0,2 5,1 0,2 0,3 0,8 0 3,6 10,4 0

tertialvis PHV-V N-059a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern voksne (PHV) - Antall dager L 50 49,7 48,9 47,1 39,9 46,3 40,2 53 58 38,6

tertialvis PHV-V N-083a Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni -  Voksne med schizofreni som har fått H 100 8,1 12,5 33 38,7 27,4 0 44,4 0 11,3

tertialvis PHV-V N-083d Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni - Antall mangler registrering eller ukjent L 0 155 119 200 112 587 4 5 29 81

tertialvis PHV-V N-092a Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne H 100 12,2 81 88,4 90,4 78,5 78,9 97,4 79,2 80,7

tertialvis PHV-V N-107a Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne (PHV) L 3 13,5 10,6 17,4 18 16,1 0,8 0,9 12,8 13,9

tertialvis Somatik N-005a Hoftebrudd operert innen 48 timer H 100 92,1 91,3 87 94,3 89,5 96,9 86,1 92,8 89,7

tertialvis Somatik N-005b Hoftebrudd operert innen 24 timer H 80 62,2 65,9 53,3 61,3 57,3 71,9 58,3 67,5 65,4

tertialvis SykehusoppholdN-001a Korridorpasienter - andel pasienter plassert på korridor L 0 2,2 1,4 1,7 1,6 1,7 1,9 0,3 0,9 1,7

tertialvis SykehusoppholdN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84,2 85,2 84 84,2 84,2 88,3 92,7 86,7 81,4

tertialvis SykehusoppholdN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84,2 85,2 84 84,2 84,2 88,3 92,7 86,7 81,4

tertialvis SykehusoppholdN-002b Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 1 dag H 40 42,1 60,1 53,9 55,1 53,1 62,2 64,1 69,1 52,9

tertialvis SykehusoppholdN-006a Utsettelse (strykninger) av planlagte operasjoner - andel utsettelser L 0 6,6 6 6 5,7 6 5,1 8,1 8,5 4,3

tertialvis SykehusoppholdN-025a Oppdaterte ventetider innenfor for fysisk helse - i Velg behandlingssted på helsenorge.no H 100 82,5 84,7 88,4 84,5 86 0 0 0 0

tertialvis SykehusoppholdN-070a Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd L 0 0,3 0,7 1,1 1 1,1 2,2 0,7 0,6 0,3

tertialvis SykehusoppholdN-071a Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall dager L 50 56,5 58,7 59 64,2 59,5 54,5 56,2 62,2 59,2

tertialvis SykehusoppholdN-072a Brudd på vurderingsgarantien i somatisk helsetjeneste - Andel brudd L 0 2,9 3,1 2 2,6 2,4 0,8 3,4 3,1 3,9

tertialvis SykehusoppholdN-073a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd L 0 1,7 1,8 1,6 2,5 1,9 3,6 0,8 2 1,3

tertialvis TSB N-028a Oppdaterte ventetider innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - i Velg H 100 90,2 84,9 92,4 89,3 90,9 0 0 0 0

tertialvis TSB N-060a Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel brudd L 0 3,9 1,3 1,8 1,3 1,9 2 0 1,2 1,1

tertialvis TSB N-061a Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen sju (7) dager H 100 89,4 77,8 77,1 78,8 79,1 78,6 70,4 80,9 84,7

tertialvis TSB N-061b Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen en (1) dag H 40 28,9 28,1 34,9 31,7 32,5 16,7 23,2 37,6 28,6

tertialvis TSB N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling (TSB) - Andel fristbrudd L 0 0 4,8 1,4 1,2 1,6 0 13 0 0

tertialvis TSB N-063a Fristbrudd for pasienter som har startet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel L 0 1,2 3,4 1,1 0,8 1,3 0 6,3 0 1,6

tertialvis TSB N-064a Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Antall dager L 50 30,2 36,7 37,2 32,7 35,5 27,3 39,6 36,7 29,8

tertialvis TSB N-147a Avbrudd i behandling i TSB - andel avbrutte opphold for pasienter over 18 år i døgnbehandling L 0 11,6 2,8 8,9 13,5 9,8 0 0 0 0

tertialvis TSB N-147d Avbrudd i behandling i TSB - manglende rapportering om avslutningstype L 0 4,1 75,2 72 49,2 57,9 100 100 100 100
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Tabell 1 Sammenstilling av somatiske indikatorer regionalt og nasjonalt, oppdaterte tall fra 1. tertial 2018 
(årstall fra 2017) for Helse Nord og resten av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig publisering. 

 

 

Oppdatering

KPI_grupp

e_navn_H

N

Kode
Tall for 1. tertial 2018

Årsdata for 2017

P
o

s
it

iv
e

M
å
l Helgelandsykehuse

t HF
Helse Finnmark HF

Nordlandsykehuse

t HF

Universitetssykeh

uset Nord-Norge 

HF

Helse Midt-Norge 

RHF
Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Hele landet

tertialvis Hjerte- og karsykdommerN-016a
Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel 

trombolysebehandling 
H 20 % 8,3 3,2 19,7 11,5 17,0 12,2 17,0 19,8 17,1

tertialvis KreftbehandlingN-093a
Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - teritalvis
H 70 % datafeil datafeil 85,1 60,3 74,8 69,4 58,9 57,5 61,5

tertialvis KreftbehandlingN-094a
Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 41,7 71,4 65,4 75,5 47,1 68,1 58,9 63,0 59,5

tertialvis KreftbehandlingN-095a
Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 68,4 20,0 67,4 54,1 44,8 58,9 45,6 59,1 49,6

tertialvis KreftbehandlingN-096a
Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal 

anbefalt forløpstid - tertialvis
H 70 % 56,5 63,6 71,8 75,5 82,8 69,7 71,5 69,5 72,4

tertialvis KreftbehandlingN-117a
Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel 

pakkeforløp gjennomført innen standard pakkeforløpstid
H 70 % 60,8 61,8 71,8 70,4 71,0 69,1 63,1 68,6 65,9

tertialvis KreftbehandlingN-120a
Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil 54,5 25,0 68,4 33,3 56,2 61,9 56,9

tertialvis KreftbehandlingN-122a
Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil datafeil 92,9 75,0 91,7 41,6 56,7 55,7

tertialvis KreftbehandlingN-131a
Pakkeforløp for føflekkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil 73,3 91,3 75,7 92,6 93,0 91,8

tertialvis KreftbehandlingN-135a
Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal 

anbefalt forløpstid
H 70 % 63,6 77,8 62,5 78,6 83,3 73,8 73,5 74,3 74,0

tertialvis KreftbehandlingN-136a
Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil datafeil 81,0 75,9 76,0 43,4 66,7 54,2

tertialvis KreftbehandlingN-139a
Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen 

maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil datafeil 69,2 84,2 78,9 78,8 74,2 78,5

tertialvis KreftbehandlingN-140a
Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid 

- tertialvis
H 70 % datafeil 55,6 52,9 70,7 51,7 59,5 58,8 60,5

tertialvis KreftbehandlingN-141a
Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid -tertialvis
H 70 % datafeil 100,0 71,4 60,9 83,9 71,8 84,8 89,5 84,8

tertialvis KreftbehandlingN-142a
Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil 100,0 100,0 95,8 37,5 73,3 60,1

tertialvis KreftbehandlingN-143a
Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer

H 70 % 81,4 87,9 79,7 85,7 79,8 83,5 77,1 84,0 79,3

tertialvis PHV-BU N-026a
Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for barn 

og unge (PHBU) - i Velg behandlingssted på helsenorge.no
H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 88,5 83,1 86,6 84,4

tertialvis PHV-BU N-049a
Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger 

vurdert innen ti (10) dager
H 100 % 99,0 96,8 98,6 96,0 83,3 97,5 97,9 99,2 95,7

tertialvis PHV-BU N-050a
Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) – andel til behandling 

innen 65 dager
H 100 % 98,5 98,6 100,0 100,0 96,4 99,5 99,5 100,0 99,2

tertialvis PHV-BU N-051a
Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge 

(PHBU) - antall dager
L 50,0    54,7 46,5 55,8 52,2 56,3 52,6 51,0 44,1 50,4

tertialvis PHV-BU N-052a
Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk 

helsevern (PHBU) - andel av fristbrudd
L 0 % 2,5 1,6 0,9 0,0 34,0 1,0 0,3 0,0 7,5

tertialvis PHV-BU N-053a
Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i 

psykisk helsevern (PHBU) - andel fristbrudd
L 0 % 8,9 6,3 0,0 0,0 8,1 2,7 0,6 0,1 1,7

tertialvis PHV-V N-027a
Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for 

voksne (PHV) - i Velg behandlingssted på helsenorge.no
H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 89,2 91,7 86,1 86,5 90,1

tertialvis PHV-V N-054a
Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne 

(PHV) - andel brudd på vurderingsgarantien
L 0 % 1,2 0,6 13,1 2,0 2,7 4,3 1,6 2,4 2,2

tertialvis PHV-V N-055a
Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - 

Andel epikriser sendt innen 7 dager
H 100 % 65,6 85,7 88,6 90,2 93,1 67,7 80,4 77,0 79,2

tertialvis PHV-V N-055b
Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - 

Andel epikriser sendt innen 1 dag
H 40 % 34,4 25,0 25,7 49,8 56,2 34,2 22,2 24,5 28,2

tertialvis PHV-V N-057a
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i psykisk 

helsevern voksne (PHV) - Andel fristbrudd
L 0 % 1,5 8,1 9,8 1,3 1,7 5,0 0,4 0,4 1,1

tertialvis PHV-V N-058a
Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern 

voksne (PHV) - Andel fristbrudd
L 0 % 0,0 3,6 10,4 0,0 0,2 5,1 0,2 0,3 0,8

tertialvis PHV-V N-059a
Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern voksne (PHV) - 

Antall dager
L 50       40,2 53,0 58,0 38,6 49,7 48,9 47,1 39,9 46,3

tertialvis PHV-V N-083a
Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni -  

Voksne med schizofreni som har fått individuell plan 
H 100 % 0,0 44,4 0,0 11,3 8,1 12,5 33,0 38,7 27,4

tertialvis PHV-V N-083d
Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni - 

Antall mangler registrering eller ukjent status for 
L 0 % 4,0 5,0 29,0 81,0 155,0 119,0 200,0 112,0 587,0

tertialvis PHV-V N-092a
Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til 

psykisk helsevern for voksne
H 100 % 78,9 97,4 79,2 80,7 12,2 81,0 88,4 90,4 78,5

tertialvis PHV-V N-107a
Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk 

helsevern for voksne (PHV)
L 3 % 0,8 0,9 12,8 13,9 13,5 10,6 17,4 18,0 16,1

tertialvis Somatik N-005a
Hoftebrudd operert innen 48 timer

H 100 % 96,9 86,1 92,8 89,7 92,1 91,3 87,0 94,3 89,5

tertialvis Somatik N-005b
Hoftebrudd operert innen 24 timer

H 80 % 71,9 58,3 67,5 65,4 62,2 65,9 53,3 61,3 57,3

tertialvis SykehusoppholdN-001a
Korridorpasienter - andel pasienter plassert på korridor

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

tertialvis SykehusoppholdN-002a
Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel 

epikriser sendt innen 7 dager
H 100 % 88,3 92,7 86,7 81,4 84,2 85,2 84,0 84,2 84,2

tertialvis SykehusoppholdN-002b
Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel 

epikriser sendt innen 1 dag
H 40 % 62,2 64,1 69,1 52,9 42,1 60,1 53,9 55,1 53,1

tertialvis SykehusoppholdN-006a
Utsettelse (strykninger) av planlagte operasjoner - andel 

utsettelser
L 0 % 5,1 8,1 8,5 4,3 6,6 6,0 6,0 5,7 6,0

tertialvis SykehusoppholdN-025a
Oppdaterte ventetider innenfor for fysisk helse - i Velg 

behandlingssted på helsenorge.no
H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 84,7 88,4 84,5 86,0

tertialvis SykehusoppholdN-070a
Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk 

helsetjeneste - Andel fristbrudd
L 0 % 2,2 0,7 0,6 0,3 0,3 0,7 1,1 1,0 1,1

tertialvis SykehusoppholdN-071a
Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall 

dager
L 50,0    54,5 56,2 62,2 59,2 56,5 58,7 59,0 64,2 59,5

tertialvis SykehusoppholdN-072a
Brudd på vurderingsgarantien i somatisk helsetjeneste - 

Andel brudd 
L 0 % 0,8 3,4 3,1 3,9 2,9 3,1 2,0 2,6 2,4

tertialvis SykehusoppholdN-073a
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i 

somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd
L 0 % 3,6 0,8 2,0 1,3 1,7 1,8 1,6 2,5 1,9

tertialvis TSB N-028a
Oppdaterte ventetider innenfor tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - i Velg behandlingssted på 
H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 90,2 84,9 92,4 89,3 90,9

tertialvis TSB N-060a
Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - Andel brudd
L 0 % 2,0 0,0 1,2 1,1 3,9 1,3 1,8 1,3 1,9

tertialvis TSB N-061a
Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling - epikrise sendt innen sju (7) dager
H 100 % 78,6 70,4 80,9 84,7 89,4 77,8 77,1 78,8 79,1

tertialvis TSB N-062a
Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling 

(TSB) - Andel fristbrudd
L 0 % 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 4,8 1,4 1,2 1,6

tertialvis TSB N-063a
Fristbrudd for pasienter som har startet tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel fristbrudd
L 0 % 0,0 6,3 0,0 1,6 1,2 3,4 1,1 0,8 1,3

tertialvis TSB N-064a
Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - Antall dager
L 50,0    27,3 39,6 36,7 29,8 30,2 36,7 37,2 32,7 35,5

tertialvis TSB N-147a
Avbrudd i behandling i TSB - andel avbrutte opphold for 

pasienter over 18 år i døgnbehandling
L 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 2,8 8,9 13,5 9,8

tertialvis TSB N-147d
Avbrudd i behandling i TSB - manglende rapportering om 

avslutningstype
L 0 % 100,0 100,0 100,0 100,0 4,1 75,2 72,0 49,2 57,9

årlig Graviditet og fødselN-159a
Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt inntil 

utgangen av 12. uke
S-L 0 % 90,5 86,7 89,8 97,1 94,7 92,5 84,3 96,3 88,5

årlig Graviditet og fødselN-159a
Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt inntil 

utgangen av 12. uke
S-L 0 % 90,5 86,7 89,8 97,1 94,7 92,5 84,3 96,3 88,5

årlig Graviditet og fødselN-159b
Selvbestemt abort gjennomført kirurgisk inntil utgangen av 

12. uke
S-L 0 % 9,5 13,3 10,2 2,9 5,3 7,5 15,7 3,7 11,5

årlig LegemidlerN-148a
Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske 

sykehus
S-L 0 % 16,3 15,8 20,0 13,2 18,4 15,7 17,9 15,3 17,2

tertialvis Somatik N-162a
Andel dialysepasienter som har hjemmedialyse

H 70 % 0,0 25,0 22,1 27,6 16,5 24,3 25,8 12,4 22,0
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Tabell 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2018 (årstall fra 2017) for Helse Nord og resten 
av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig publisering. 

Fargekoder: grønt = beste måloppnåelse i regionen/landet; rødt = laveste måloppnåelse i regionen/landet (uavhengig 
av om målet er nådd eller ikke, slik at rødt ikke indikerer at målet ikke er nådd).  
(Dersom det er bare ett HF som har måltall, da ser vi alltid grønt, uansett måloppnåelse – gjelder særlig pakkeforløp kreft for 
kreftformer hvor utredning/behandling er sentralisert). 

Positivitet; L=lavere verdi er best, H=høyere verdi er best 

 
 

2 Pasientens helsetjeneste  
 
Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2017. Gjennomsnittlig 
ventetid skal være under 50 dager innen 2021. ) 
 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede i Helse Nord i 2. tertial 2018 var 57,3 dager, med 
variasjon mellom helseforetakene fra 56 til 59 dager. Dette er en nedgang fra 1. tertial 
på 0,8 dager. Det er pasienter innen somatikk som venter lengst.  
 
Ved utgangen av 2. tertial har UNN en gjennomsnittlig ventetid på 59 dager for avviklede 
pasienter. For pasienter som fortsatt ikke er tatt til behandling er ventetiden 56 dager.  
 
Finnmarkssykehuset Hammerfest har en gjennomsnittlig ventetid på 58 dager, mens 
Kirkenes har 53 dager innen somatikk. Innen TSB er gjennomsnittlig ventetid 45 dager, 
innen voksenpsykiatri 47 dager og for barn/unge 49 dager. 
 
Nordlandssykehuset har så langt i 2018 ikke redusert ventetiden sammenlignet med 
2017. Ventetid for avviklete ligger høyere i Nordlandssykehuset enn snittet for landet, 
mens ventetid for ventende ligger lavere. Administrerende direktør har jevnlig 
gjennomgang av utvikling på ventetid i sine fellesmøter med klinikksjefenes ledergruppe 
i tillegg til at det er tema i oppfølgingsmøte med den enkelte klinikk.  
 
Ventetiden for avviklede pasienter i Helgelandssykehuset var pr august 2018 56 dager, 
og for perioden januar til august 54 dager.  
 

Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr fagsektor fra januar 2016 
til august 2018 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter mellom januar 2014 – august 2018 i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

 
Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i perioden januar 2017 – august 2018 i 
Helse Nord pr helseforetak. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i andre og i første tertial i 2018 og i andre tertial i 2017. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
 
 

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2018 T2

Gj. ventetid 

avviklede 2018 T1

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T2

Finnmarkssykehuset HF 54,5 57,0 55,6 -2,5 -1,0

Helgelandssykehuset HF 51,5 53,7 54,5 -2,3 -3,1

Nordlandssykehuset HF 61,1 61,8 62,0 -0,6 -0,8

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 58,0 57,9 59,1 0,1 -1,1

Helse Nord RHF 57,3 58,1 58,5 -0,8 -1,2
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Ingen fristbrudd  
Målet om ingen fristbrudd er ikke nådd i Helse Nord. Ved utgangen av 2. tertial var andel 
fristbrudd for avviklede 2,0 %, det samme som i 1. tertial, og 0,2 % lavere enn nasjonalt. 
Fortsatt er det høyere andel fristbrudd innen psykisk helse for voksne og for barn og 
unge enn for somatikk og TSB. Antall fristbrudd i 2. tertial var 664, noe som er en 
reduksjon på 238 sammenlignet med 2. tertial i 2017. Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset har både høyest antall og andel.  
 
UNN har lavest andel fristbrudd i regionen med 1,1 %, noe som tilsvarer mellom 20 og 
40 fristbrudd pr. måned. Det arbeides kontinuerlig med å redusere fristbrudd, som et 
ledd i satsingen på kontinuerlig forbedring. Temaet er på agenda i direktørens 
tavlemøter og på møter i klinikkene.  
 
Finnmarkssykehuset kan vise til den laveste andel fristbrudd siden 2015 med 1,6 %. 
Klinikk Kirkenes har fortsatt den laveste andelen, og innfrir målet om ingen fristbrudd i 
juli. Det er fortsatt noe feilregistrering, og det gjennomføres opplæring og gjennomgang 
av rutiner for å bedre dette. 
 
Nordlandssykehuset har ikke nådd styringskravet om ingen fristbrudd. I begynnelsen av 
2015 var andelen på nesten 15 % og det er siden da jobbet målrettet med ulike tiltak for 
å redusere andel fristbrudd. Både i 2017 og samlet for 1.tertial 2018 var andel 
fristbrudd blant avviklede 2,3 %. I 2. tertial 2018 er andelen økt til 2,8 %. For august er 
det særlig kirurgisk ortopedisk klinikk som har økt betydelig i antall avviklede 
fristbrudd, noe som skyldes kapasitetsproblem innenfor ortopedi i forbindelse med 
ferieavvikling og sykefravær. Administrerende direktør har jevnlig gjennomgang av 
dette i fellesmøter med klinikksjefenes ledergruppe. I tillegg er det tema i 
oppfølgingsmøte med den enkelte klinikk. Foretaket vil arbeide videre med reduksjon av 
fristbrudd både for ventende og avviklede. 
 
Andelen fristbrudd ved Helgelandssykehuset var 2,8 % i 2. tertial, noe som tilsvarer 165 
avviklede fristbrudd. Ved utgangen av august 2018 var det og 17 ventende fristbrudd. 
Sykehusenhetene har tiltaksplaner for å redusere fristbrudd. 
 
 
 

 
Tabell 4 Antall fristbrudd avviklede i 2. tertial og i 1. tertial i 2018 og i 2. tertial i 2017. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T2

Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T1

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T2

Finnmarkssykehuset HF 82 94 144 -12 -62

Helgelandssykehuset HF 165 244 330 -79 -165

Nordlandssykehuset HF 265 250 227 15 38

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 152 201 201 -49 -49

Helse Nord 664 789 902 -125 -238
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Figur 5 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2016 – august 2018 i Helse Nord pr 
fagsektor. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 

 
Figur 6 Utvikling i antall fristbrudd for avviklede pasienter i perioden 1. tertial 2015 – 2. tertial 2018 i Helse 
Nord pr helseforetak pr tertial. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
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Figur 7 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter pr helseforetak tertialvis i perioden 1. tertial 2015 
– 2. tertial 2018 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

 
Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter pr fagsektor tertialvis i perioden 1. tertial 2015 – 
2. tertial 2018 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 2017  
Helse Nord rapporterte i 1. tertial rapport at Helse Nord RHF avventer å rapportere med 
tallverdier til dialog med HOD har avklart om dette kravet vil bli justert. Status per 2. 
tertial er at dette er nå er avklart med HOD, og kravet opprettholdes.  
 
Helse Nord RHF har via arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) illustrert 
en rekke utfordringer med indikatoren «Tid til tjenestestart». AIM anbefalte derfor at 
man velger andre indikatorer for tid til tjenestestart når formålet er å måle forbedring i 
tilbudet til pasientene i form av kortere ventetid til nyttig helsehjelp. For eksempel vil 
målepunkter i de etablerte pakkeforløpene være bedre egnet som mål på tid til 
tjenestestart. 
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Statistikk for alle de utvalgte tjenestene som er inkludert i indikatoren, viser at Helse 
Nord kom ut med lavest tid til tjenestestart av alle regionene for 1. tertial 2018. Median 
tid til tjenestestart per 1. tertial er ikke redusert sammenlignet med 2017. Tall for 2. 
tertial 2018 er ikke publisert. 

 
Figur 9 Tid til tjenestestart for helseforetak i Helse Nord. 4 siste tertial. Kilde: Helsedirektoratet 

Figur 1 viser tid til tjenestestart for helseforetakene i Helse Nord fra 1. tertial 2017 til 1. 
tertial 2018. Det er liten endring fra 2017 til 2018.  
 
 
Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert 
planlagt tid). Overholde minst 95 % av avtalene innen 2021.  
Rapportering for 1. tertial 2018 viste at ved utgangen av april hadde 13 % av 
pasientavtalene passert planlagt tid. Ved utgangen av august 2018 hadde 13,5 % av 
avtalene passert planlagt tid. Til sammenligning ligger snittet i landet under 10 %. Helse 
Nord kommer dårligst ut av regionene for dette styringsmålet for 2018. Det er kun UNN 
og Helgelandssykehuset som har rapportert om konkrete tiltak for å oppnå 
styringsmålet. De andre helseforetakene har kun rapportert på status.  
 
UNN hadde 14,6 % pasientavtaler som hadde passert planlagt tid ved utgangen av 
august 2018. UNN opplyser at ny rapporteringsfunksjon i HN LIS gir en god oversikt 
over resultatene for hvert fagområde og avdeling, noe som er til stor hjelp i deres 
forbedringsarbeid. Indikatoren er forholdsvis ny og lite kjent. Dette vil de følge opp i 3. 
tertial med oppdatert informasjon til klinikkene. UNN opplyser videre om at styringsmål 
på at minst 95 % av pasientavtalene skal gjennomføres innen planlagt tid, synes innen 
rekkevidde. 
 
Nordlandssykehuset hadde 12,3 % pasientavtaler som hadde passert planlagt tid ved 
utgangen av august 2018. NLSH opplyser om at de arbeider mot styringsmålet. 
 
Helgelandssykehuset hadde 12,3 % pasientavtaler som hadde passert planlagt tid ved 
utgangen av august 2018. Helgelandssykehuset opplyser om at de i gjennomsnitt har 
overholdt 88 % av pasientavtalene og har ikke endret seg i forhold til i 2017. Rapport 
utviklet av RHF i HN LIS er publisert på foretakets dashboard i HN LIS.  
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Finnmarkssykehuset hadde 14,4 % pasientavtaler som hadde passert planlagt tid ved 
utgangen av august 2018. FIN melder at de totalt sett overholder 85 % av sine 
pasientavtaler innen planlagt tid. Finnmarkssykehuset opplyser om utfordringer 
spesielt innen øre-nese-hals, og innen psykisk helsevern barn og unge hvor andelen er 
78 %.  I september ble det besluttet å opprette klinikkvise forbedringsteam for å følge 
opp at foretaket oppfyller målet om å overholde pasientavtalene. 
 
 
Følge opp anbefalingene i rapporten fra de regionale helseforetakene til HOD 
«Overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag», og redegjøre 
for denne oppfølgingen innen 1. mai. En viktig forutsetning for overgang til faglig 
likeverdige, men rimeligere legemidler er at helsepersonell har tilstrekkelig 
informasjon om legemidler på forskrivningstidspunktet.  
 
Sykehusapotek Nord følger opp rapportens anbefalinger i samarbeid med 
helseforetakene, herunder leveranse av legemiddelstatistikk, samarbeid i 
legemiddelkomiteene og oppfølging av LIS-avtalene gjennom de lokale LIS-kontaktene. 
Videre gis det informasjon om gjeldende LIS-avtaler enten gjennom utarbeidelse av 
basislister eller gjennom lokalt samarbeid. 
 
Dette er tema på fagsjefmøtene, og blir fulgt opp av fagsjefene i helseforetakene på ulike 
måter. Ved UNN formidler fagsjef oppdaterte oversikter over LIS-anbud til aktuelle 
avdelinger og klinikksjefer. Ved Finnmarkssykehuset er alle leger som det siste året har 
skrevet ut resepter på Embrel, Simponi, Humira eller Cimzia, blitt tilskrevet direkte med 
anmodning om å vurdere bytte av legemiddel. 

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset sørger for at informasjon om nye/ 
endringer i LIS-avtaler blir formidlet til klinikkene. Helgelandssykehuset har fortsatt 
noen utfordringer med å få til ønsket grad av bytte til biotilsvarende ved 
pasientadministrert behandling, og vil fra oktober følge dette opp med utsending av 
månedlig statistikk/status for byttegrad. 

 

Pasientreiser 
Øke bruken av Mine pasientreiser (digitaliseringsgrad) til 55 % i Helse Nord.  
 
Etter tertialoppfølgingen i juni ble kravet økt til 60 % for resten av 2018. Dette slik at 
Helse Nords krav i enda større grad støtter opp om det nasjonale.  
 

  
 
Samlet for Helse Nord viser tallene for august at vi ligger på 65,6 % digitaliseringsgrad 
pr 30.08 – noe som viser at også det reviderte målet for 2018 er oppnådd. Nasjonalt 
ligger tallet på 73,4 %. For foretakene fordeler dette seg som følger: 
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Finnmarkssykehuset: 64,1 %   
 
Unn HF: 68,7 % 
 
Helgelandssykehuset: 59 % 
 
Nordlandssykehuset: 68,1 % 
 
 

2.1 Somatikk  
 
Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt 
hjerneinfarkt. 
 
Her rapporteres data fra 1. tertial 2018.  
Nasjonalt ligger andelen som får trombolyse på 17,1 %. I Helse Nord er andelen 12,2 %; 
11,5 % ved UNN, 3,2 % ved Finnmarkssykehuset, 19,7 % ved Nordlandssykehuset og 8,3 
% ved Helgelandssykehuset.  
 
Andelen ved UNN Tromsø var 13,6 %, UNN Narvik 10,0 % og UNN Harstad 3,4 %. For å 
få gitt behandling innen angitte tidsfrister arbeides det med forbedring av logistikk 
rundt pasienttransport, registrering og mottak av pasienter ved ankomst.  
 
Ved Finnmarkssykehuset er det i 1. tertial registrert 18 pasienter med hjerneslag ved 
klinikk Hammerfest og 11 pasienter ved klinikk Kirkenes. Kun én av disse fikk 
trombolyse. Det kan være faglige grunner til at pasienter ikke får trombolyse, eller at de 
ankommer sykehuset for sent i forhold til tidsintervallet for å få trombolyse. Klinikkene 
følger faglige nasjonale retningslinjer for hvilke pasienter som skal ha trombolyse, og 
prosedyrene er revidert. Klinikkene skal gjennomgå aktuelle pasientforløp og sikre at 
eventuelle avvik gjennomgås.  
 
Ved Nordlandssykehuset er det store forskjeller mellom lokasjonene. Andelen som har 
fått trombolyse er 11 % i Bodø, 18 % i Lofoten og 24 % i Vesterålen.  Spesielt i Bodø er 
dette en betydelig reduksjon fra tidligere, og det planlegges gjennomgang av 
pasientforløpene fra denne perioden for å se om det er mulig å identifisere årsaken eller 
om det er tilfeldig variasjon. 
 
Helgelandssykehuset har også forskjeller mellom sykehusene, med 19 % i Sandnessjøen, 
10 % i Mosjøen og 9 % i Mo i Rana. 
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Figur 10. Andel pasienter 18 år og over innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med 
trombolyse (akutt) p/helseforetak i Helse Nord og i hele landet fra 2011 til 2018 tertialvis. Kilde: 
Helsedirektoratet, det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet 

Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, 
denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  
 
Siste data på helsenorge.no er fra 2016, og rapportert i 1. tertialrapport 2018. I 
pakkeforløp for hjerneslag registreres andelen pasienter som har fått trombolyse innen 
40 minutter, og for 2. tertial var andelen nasjonalt 71,6 %, og i Helse Nord 52,9 %. 
Tallene er foreløpig unøyaktige, da det er stor forsinkelse i registreringen1. 
Helseforetakene har tatt utgangspunkt i egne registreringer når de har rapportert.  
 
Ved UNN var det i 2. tertial 71,4 % av pasientene som fikk trombolyse innen 40 
minutter.  
Ved Finnmarkssykehuset var det kun en pasient som fikk trombolyse, og denne fikk det 
innen 40 minutter. 
Nordlandssykehuset har variasjon mellom sykehusene; i Bodø og Lofoten har alle 
pasienter som fikk trombolysebehandling fått dette innen 40 minutter, mens i 
Vesterålen fikk kun 20 % av de som ble behandlet med trombolyse behandling innen 40 
minutter. Forsinkelsen i Vesterålen har vært i etterkant av CT- undersøkelsen, og dette 
vil bli fulgt opp internt med gjennomgang av rutinene. 
Ved Helgelandssykehuset er andelen 47 %; henholdsvis 38 % i Sandnessjøen, 75 % i 
Mosjøen og 67 % i Mo i Rana. 
 
 
Gi hjemmedialyse til minst 30 % av dialysepasientene.  
 
Ved utgangen av 1.tertial 2018 (siste tilgjengelige data) var andelen pasienter med 
hjemmedialyse i Helse Nord 24,3 %. Dette er litt høyere enn landet som helhet, hvor 
andelen var 22 %. Samtidig er dette lavere andel enn tidligere i Helse Nord, men det er 
snakk om få pasienter og prosentandelen kan derfor variere mye. 
UNN hadde en andel på 27,6 %, Finnmarkssykehuset 25 % og Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset (rapporterer samlet) hadde 22,1 %. 
                                                        
 
1 Median tid til registrering i pakkeforløp for hjerneslag er nasjonalt 5-71 dager, i Helse Nord 10-55 dager. 
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Helseforetakene har rutiner for å tilby pasientene hjemmedialyse som første 
behandlingsalternativ ved behov for dialyse. For de fleste vil dette være 
peritonealdialyse, men det er også et mål å øke tilbudet om hjemmehemodialyse. 
 

 
 
Figur 11. Andel pasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse (siste dag i tertialet) p/helseforetak 
i Helse Nord og i hele landet fra 2016 til 2018 tertialvis. Kilde: Helsedirektoratet, det nasjonale 
kvalitetsindikatorsystemet 

 
 
Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av 
de 26 kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på 
helseforetaksnivå skal reduseres.  
 
I 2. tertial 2018 var 63 % av pakkeforløpene for kreft i Helse Nord gjennomført innen 
standard forløpstid. Dette er 1 % lavere enn gjennomsnittet i landet, og en nedgang fra 
1. tertial. 
 
Det er variasjon i regionen fra 55 til 65 %; Helgelandssykehuset 55 %, 
Finnmarkssykehuset 58 %, UNN 65 % og Nordlandssykehuset 65 %. Det er også 
variasjon mellom de ulike kreftformene slik det fremkommer i tabellen, men i flere av 
forløpene er det få pasienter som gir store prosentvise utslag. 
 
UNN arbeider med forbedring og reorganisering av forløpene. Det har vært utfordringer 
knyttet til trippeldiagnostikk ved brystkreft og MR-kapasitet ved prostatakreft, men 
dette ser ut til å bedre seg nå. Andre pakkeforløp har blitt forsinket pga. utfordringer 
med operasjons- og strålekapasitet.  
 
Finnmarkssykehuset har hatt lav måloppnåelse innen prostatakreft. De har derfor 
gjennomgått 24 pasientforløp for å kartlegge tidsbruk for de ulike tiltak i forløpet. Tid 
fra henvisning til første time, tid fra MR-henvisning til time MR-prostata i Tromsø, tid fra 
biopsisvar til drøfting av videre behandling er blant områdene klinikkene vil fokusere på 
for å bedre forløpstiden. Klinikkene har laget planer for oppfølging av de enkelte 
pakkeforløp på samme måte som oppfølging av fristbrudd. Oppfølging skal skje 
månedlig og være forankret i ledergruppene. 
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Ved klinikk Kirkenes er stilling som forløpskoordinator besatt fra 1. september etter en 
periode hvor stillingen var ubesatt. Klinikken regner med en tettere oppfølging av 
pakkeforløpene og at måloppnåelsen vil øke. 
 
Nordlandssykehuset har lavest måloppnåelse innen strålebehandling. Det er iverksatt 
tiltak for å øke måloppnåelsen totalt, ved rekruttering av spesialister, hensiktsmessig 
fordeling av operasjonsstueressurs samt god tilgang på diagnostiske tjenester. 
 
Helgelandssykehuset har definert måloppnåelse for pakkeforløp gjennomført innen 
standard forløpstid som en av ti risiko-områder som skal følges opp fremover. Det er 
særlig inne medikamentell behandling at måloppnåelsen er lav. Eksempel på tiltak er å 
innføre pakkeforløpsansvarlig lege og bedre oppfølging av avtaler for ventetid ved andre 
HF i Helse Nord. 
 
 

 
Figur 12. Andel pasienter behandlet med kreft innen standard forløpstid for alle 26 kreftformene ved alle 
behandlingsformer, og ved kirurgiske (OF4K), medikamentell (OF4M) og strålebehandling (OF4S) i 2. tertial 
2018. p/helseforetak i Helse Nord. Kilde: Helsedirektoratet, Sentral dashbord for pakkeforløp for kreft 

 

Antall innen std forløpstid Hele landet Helse Nord
Helgelandssykehuset 

HF
Helse Finnmark HF

Nordlandssykehuset 

HF

Univ.sykehuset N.-

Norge HF

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 74 % 83 % 83 %

Blærekreft 84 % 64 % 89 % 67 % 60 % 48 %

Brystkreft 58 % 72 % 77 % 66 %

Bukspyttkjertelkreft 58 % 56 % 100 % 100 % 43 %

Eggstokkreft (ovarial) 61 % 81 % 100 % 73 % 86 %

Føflekkreft 87 % 83 % 86 % 100 % 67 % 84 %

Galleveiskreft 77 % 100 % 100 % 100 %

Hjernekreft 90 % 78 % 0 % 88 %

Hode- halskreft 56 % 64 % 75 % 33 % 69 %

Kreft hos barn 95 % 100 % 100 %

Kreft i spiserør og magesekk 62 % 62 % 60 % 33 % 50 % 78 %

Livmorhalskreft (cervix) 57 % 92 % 100 % 100 % 100 % 75 %

Livmorkreft (endometrie) 49 % 94 % 80 % 100 % 100 % 100 %

Lungekreft 54 % 59 % 35 % 75 % 69 % 57 %

Lymfomer 61 % 72 % 33 % 75 % 78 %

Myelomatose 88 % 80 % 100 % 100 % 50 %

Nevroendokrine svulster 86 % 50 % 0 % 67 %

Nyrekreft 57 % 40 % 22 % 25 % 40 % 71 %

Peniskreft 91 % 100 % 100 %

Primær leverkreft (HCC) 41 % 0 % 0 % 0 %

Prostatakreft 46 % 33 % 21 % 0 % 42 % 43 %

Sarkom 68 % 100 % 100 %

Skjoldbruskkjertelkreft 53 % 71 % 71 %

Testikkelkreft 66 % 89 % 100 % 83 %

Tykk- og endetarmskreft 67 % 58 % 73 % 73 % 64 % 45 %

Totalt alle 26 kreftformer 63 % 62 % 54 % 58 % 65 % 64 %
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Tabell 5 Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene 
nasjonalt, regionalt i Helse Nord og p/HF i Helse Nord, 2. tertial 2018 (Kilde: Helsedirektoratet, styringsdata 
for RHF)2 

Redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. SKDEs 
helseatlas.  
 
Finnmarkssykehuset har iverksatt pasientforløpsarbeid for denne pasientgruppen i 
samarbeid med kommunene.  
 
Nordlandssykehuset har identifisert to områder der de kommer lavere ut enn 
gjennomsnittet: 

 Bruk av NIV (Bipap) ved akutt innleggelse  
Tiltak for å bedre dette er veiledning av leger i spesialisering (LIS) om indikasjon 
og bruk. Dette er tema på akuttmedisinsk kurs i oktober hvor mange LIS deltar, 
samt på internundervisning.   

 Rehabilitering 
Tilbudet om rehabilitering i institusjon er mangelfullt, og det er behov for å 
tilpasse dette bedre. Faglig samarbeid med regional vurderingsenhet bør styrkes 
slik at fagmiljøet lokalt i større grad kan påvirke hvor pasientene får 
rehabiliteringsopphold. Det mangler «hverdagsrehabiliteringstilbud» i 
kommunene tilpasset denne pasientgruppen etter eksaserbasjoner/forverring av 
sykdommen. Uten tilbud og oppfølging lokalt etter at de har vært innlagt øker 
sjansen for reinnleggelse i sykehus. 

 
Helgeland har lavere rater for akuttinnleggelser og reinnleggelser pga. KOLS enn 
landsgjennomsnittet. Raten for polikliniske kontroller er noe høyere, mens andelen som 
har fått gjennomført spirometri siste året er lavere. Dette vil bli fulgt opp. 
Rate for gjennomført lungerehabilitering er omtrent på landsgjennomsnittet.   
På Helgeland tar Helgeland Rehabilitering i Sømna imot pasienter til lungerehabilitering. 
Ved mere kompleks lungerehabilitering henvises ofte pasienten til Glittreklinikken.  
Grunnet få henviste pasienter har det ikke vært arrangert lærings- og mestringskurs til 
pasienter med KOLS i regi av Helgelandssykehuset i 2018.  
 
UNN har ikke rapportert. 
 
Gjennomføre regelmessig opplæring av ambulansepersonell for å øke andelen 
prehospital trombolyse ved indikasjon på ST-elevasjonsinfarkt (STEMI).  
 
Ved UNN har alt ambulansepersonell opplært til å gi prehospital trombolyse.  
 
Finnmarkssykehuset gjennomfører årlig sertifisering i indikasjoner for og bruk av 
medikamenter ved trombolytisk behandling, og dette ble gjennomført på fagdager våren 
2018 for alt personell. Plan for implementering av årlige resertifiseringer er under 
utarbeidelse. 
 

                                                        
 
2 Tabellen vises bare 25 kreftformer, fordi det var ingen rapportert case innen pakkeforløp for kronisk lymfatisk 

leukemi (KLL) i regionen i den gjeldende perioden. 
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Ved Nordlandssykehuset er tilnærmet alle operativt ansatte i ambulansetjenesten 
kurset og trent på administrasjon av trombolytisk behandling. Det har vært lagt særlig 
vekt på inklusjonskriterier for pasienter og beslutningsstøtte for tolking av EKG.  
Prehospital klinikk har i vår samarbeidet med medisinsk klinikk om relevante 
prosedyrer knyttet til pasienter med STEMI.  
 
Helgelandssykehuset har gjennomført retrening/kurs i trombolysebehandling for 
ambulansepersonell. Antall trombolysebehandlinger utført av ambulansetjenesten er 
økt i år sammenlignet med samme periode i fjor; fra 11 i 2017 til 18 i 2018. 
 
 
Sikre lokalsykehustilbud med nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til 
pasienter med sykelig overvekt. 
 
Finnmarkssykehuset har etablert tilbud til barn og voksne ved klinikk Hammerfest, og 
til voksne ved klinikk Kirkenes. 
 
Nordlandssykehuset har tilbud både i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Tilbudet er ulikt 
organisert, spesielt i forhold til lærings- og mestringskurs. I Bodø tilbys lærings- og 
mestringskurs hos Stamina Helse.  
 
Alle tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset har poliklinisk tilbud til pasienter med 
sykelig overvekt. Sandessjøen har lærings- og mestringstilbud til pasientgruppen. 
Tilsvarende lærings- og mestringstilbud er under planlegging i Mo i Rana. Pasienter i 
Mosjøen vil få lærings- og mestringstilbud enten i Sandessjøen eller Mo i Rana. 
 
UNN har ikke rapportert. 
 

2.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  
 
Ha færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017.  
 

  
Antall innleggelser tvang  
  

Antall personer på tvang 
  

Andel innlagt på tvang 
  

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

UNN 196 182 129 121 0,12 0,12 

Nordlandssykehuset 82 65 69 58 0,13 0,12 

 
Antall innleggelser på tvang og antall personer innlagt på tvang er ikke samme tall da 
samme person kan ha flere innleggelser på tvunget psykisk helsevern.  
UNN og Nordlandssykehuset er de eneste helseforetakene godkjent for tvunget psykisk 
helsevern med døgnopphold og har sykehusfunksjon for pasienter innlagt etter samme 
bestemmelse fra henholdsvis Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Begge 
helseforetakene har i perioden hatt nedgang i antall innleggelser på tvunget psykisk 
helsevern og i antall personer som er underlagt tvunget psykisk helsevern med 
døgnopphold.  
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Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter 
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  
 

UNN Nordlandssykehuset 
2017 2018 2017 2018 
0,29 0,10 0,30 0,15 

Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere 2. tertial 2017 og 2018. 

 
 
Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
Registreringen i DIPS fanger ikke opp avslutningstype godt nok. Registrering må derfor 
skje manuelt ved siden av, noe som gjør sammenligningen usikker. Alle helseforetak har 
pågående tiltak for å bedre gjennomføringsgraden, blant annet samarbeid med 
kommunen, forberedelser og oppfølging før innleggelse mv.  
  
Finnmarksklinikken inngår samarbeid med kommunen i forhold til den enkelte pasient 
og melder fra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet.  
 
Rusavdelingens enheter på UNN jobber har implementert tiltakene fra det nasjonale 
drop-out-prosjektet, men feedbackverktøyet er ikke fullt ut i drift i alle enheter.  
 
Nordlandssykehuset hadde 1 pasient som ikke møtte og 1 pasient som avbrøt 
behandling i 2. tertial 2018.  
 
Helgelandssykehuset har ingen pasienter med avbrutt døgnbehandling i andre tertial. 
 
 
Ha høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern 
for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i 
gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).  
 
Gylne regel for 2. tertial 2018 ble lagt frem for styret 26. september 2018 i styresak 119-
2018 Den gylne regel3 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018, jf. styresak 80-
2018.  
 
 
Nordlandssykehuset 
Etablere helseteam i psykisk helsevern for barn og unge for å yte 
spesialisthelsetjenester til barn i Bufetats helse- og omsorgsinstitusjon. Tilbudet 
skal være i drift fra høsten 2018, med frist for tilbakemelding 2. tertial. 
 
Nordlandssykehuset er underveis i arbeidet med å rekruttere et helseteam.  

                                                        
 
3 Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).  
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2.3 Samhandling med kommunene 
 
Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og 
kommunehelsetjeneste på måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i 
kommunene der dette er faglig forsvarlig, herunder: 
Øke bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige 
samarbeidsparter (fastleger mv).   
 
 
Ved Finnmarkssykehuset, Klinikk psykisk helsevern og rus fortsetter bruk av 
videobasert løsning i konsultasjoner. Arbeideidet med å iverksette slike konsultasjoner i 
andre klinikker fortsetter. Arbeidet med å finne modell som sikrer økonomi for både 
foretak og aktuell(e) kommune(r) fortsetter med mål om å ha avtale klar i løpet av 
høsten 2018.  
Det arbeides også med etablering av e-helsepoliklinikk. 
 
Ved UNN pågår det flere prosesser for å understøtte kommunehelsetjenesten i å gi 
behandlingstilbud. Blant annet samarbeider UNN med kommunene med opplæring av 
hjemmerespiratorteam i kommunehelsetjenesten, som vil gjøre det lettere for 
kommunene å ta imot pasienter som skal på sykehjem og har hjemmerespirator. 
Samarbeidsutvalg mellom Tromsø kommune og UNN har gitt mandat til en 
partssammensatt arbeidsgruppe bestående av foretak, kommune og fastleger. 
Arbeidsgruppen skal teste ut og samtidig kartlegge om man gjennom tettere samarbeid 
og støtte fra ledelsen klarer å optimalisere pasientforløpene for multisyke brukere med 
stort helsetjenestebehov. Arbeidsgruppen skal avdekke eventuelle hindringer, svikter i 
pasientforløpene og komme med forslag på konkrete forbedringsområder som kan 
bidra til en mer pasientsentrert tjeneste med økt egenmestring.  
 
 
Helgelandssykehuset tar del i Videobasert Akuttmedisinsk konferanse (VAKe) 
prosjektet. I Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen er dette utstyret installert i 
akuttmottakene, men har per tiden kun blitt testet opp mot Universitetssykehuset i 
Nord Norge. Utstyret har ikke blitt brukt i reelle situasjoner. 
HSYK har enda ikke etablert bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter 
og/eller fastleger. 
 
Nordlandssykehuset har ikke utarbeidet en foretaksovergripende plan for dette 
oppdraget, men dette er planlagt testet ut i flere klinikker. Psykisk helse og rus klinikken 
har noe erfaring, og vurderer økt bruk. 
 
Medisinsk klinikk er i prosess med avklaring for de ulike fagområder der det kan være 
relevant å etablere konsultasjonssamarbeid med kommunehelsetjenesten til det beste 
for pasienten. Det startes nå opp en pilot med Skype konsultasjoner til en 
nyretransplantert pasient. En evaluering av de tekniske utfordringene skal 
gjennomføres før en etablerer et permanent tilbud. 
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Kirurgisk ortopedisk klinikk skal se på hvordan kunne gjøre felles vurdering med Skype 
når pasienten er hos fastlegen innenfor noen problemstillinger. 
 

2.4 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
 
Alle helseforetakene har sendt utkast til samarbeidsavtale til samtlige spesialister i 
regionen. 
 
Status på inngåelse av samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetakene:  
Finnmarkssykehuset har inngått avtale med 5 av 6 spesialister. 
UNN har inngått avtale med en del av 39 spesialister. 
Nordlandssykehuset gar inngått avtale med 13 av 26 spesialister. 
Helgelandssykehuset har inngått avtale med 5 av 7 spesialister. 
 
 

2.5 Kvalitetsutvikling  
 
Ikke ha korridorpasienter.  
 
Tall fra 1.tertial 2018 viser at Helse Nord har lavest andel korridorpasienter i landet. 
Dette er en forbedring fra 2017. Andelen var på 1,4 %, totalt 1480 pasienter, 
gjennomsnittlig 12 pasienter på korridor pr. døgn.  
 
Ved UNN var andelen 1,7 %. Åpningen av A-fløy forventes å gi bedre kapasitet, og 
dermed reduksjon i korridorpasienter. Innføring av sengepostkoordinatorer ventes også 
å bidra til å redusere antallet korridorpasienter.   
Finnmarkssykehuset hadde en andel på 0,3 %.  Smittehensyn, kjønnssammensetning og 
pasientens observasjonsbehov påvirker omfang. Ledig sengekapasitet benyttes på tvers 
av avdelinger, og det jobbes med pasientforløp og vridning fra døgn- til dagbehandling 
for å redusere antallet korridorpasienter. Samarbeid med kommunene rundt 
utskrivningsklare pasienter er også sentralt.  
Andelen korridorpasienter ved Nordlandssykehuset var 0,9 %. Omfattende 
byggeaktiviteter med redusert sengekapasitet i Bodø er en viktig årsak. Tiltakene er de 
samme som har vært skissert tidligere: 

 Øke andel sammedagskirurgi og dagkirurgi 
 Samarbeid med kommunene for å redusere antall døgn med utskrivningsklare 

pasienter 
 God utnyttelse av observasjonsenheten i Bodø 
 Forbedring av pasientforløp med reduksjon av unødvendig liggetid  

 
Helgelandssykehuset hadde 1,9 %, og mener mange utskrivningsklare pasienter er en av 
årsakene til korridorpasienter. Det er daglige møter mellom sykehuset og 
omsorgtjenesten i kommunene for å planlegge utskrivning og dermed redusere antall 
utskrivningsklare pasienter. 
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Figur 13 Andel korridorpasienter nasjonalt, p/helseregion (øverst) og p/helseforetak i Helse Nord (nederst) 
tertialvis mellom 2011 og 1. tertial 2018. (Kilde: Helsedirektoratet, det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet) 

 
 
 
Implementere nye regionale rutiner for legemiddelsamstemming og bruk av 
legemiddelmodul i DIPS. Rapportere andel legemiddellister som er samstemt ved 
innleggelse fra og med andre halvår 2018. Ved utgangen av 2019 skal mer enn 90 
% av legemiddellistene være samstemt ved innleggelse.  
 
Regionalt prosjekt for samstemming av legemiddellister ble avsluttet 01.09.18. Da ble 
prosjektet overført til ledelseslinjen i helseforetakene for videre implementering. Det er 
laget en rapporteringsløsning i HN LIS for andel legemiddellister samstemt inn ved 
innleggelse. Denne rapporten måler andel samstemte legemiddellister (utført i henhold 
til ny prosedyre) basert på om prosedyrekode er registrert i løpet av pasientens 
sykehusopphold. Se figur 15.  
 
Det er mottatt tilbakemeldinger om at samstemming av legemiddellister er bedre enn 
målinger i HN LIS tilsier. Det kan komme av at vi er tidlig i implementeringsfasen, og at 
rutiner for å registre tjenestekode ikke er på plass.  
 
RHF- et har hatt ett implementeringsmøte på skype for alle helseforetakene. Her var det 
70 videostudier koblet på. I tillegg har RHF-et hatt tett oppføling med de 5 
pilotavdelingene. Disse vil kunne være erfaringskonsulenter for de andre avdelingene 
ved implementering.  
Videre opplæring på nye rutiner er startet i alle HF, og de nye rutinene er lagt i Docmap. 
Prosjektdeltakerne fra HF- ene bidrar til opplæring ute i klinikkene.  
Figur 15 viser andel samstemte legemiddellister per helseforetak.  

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse

side 82



 

24 

Figur 14 Andel samstemte legemiddellister per HF, registrert med tjenestekode samstemt inn. 

 
 

2.6 Pasientsikkerhet  
Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes aktivitet og at resultatene rapporteres i tertialrapport.  
 
Helseforetakene rapporterer at de aller fleste tiltakspakkene som er relevant for 
avdelingene er innført. De beskriver det da som innført i ordinær drift.  
 
 
Ved Finnmarkssykehuset er de fleste tiltakspakkene implementert i ordinær drift, de to 
siste vil innføres i løpet av 2018.  
Helgelandssykehuset har ikke innført nye tiltakspakker siden 1. tertial, og status der er 
at samstemming, trykksår, fall og tidlig oppdagelse av forverret tilstand ikke er fullt ut 
innført ved alle sykehusenhetene.  
Nordlandssykehuset rapporterer at de fleste tiltakene i innsatsområdene inngår som en 
del av sengepostenes ordinære aktivitet. For tiden jobbes det spesielt med 
samstemming av legemiddellister, sepsis og ProAct.  
Ved UNN rapporteres det at de obligatoriske tiltakene i innsatsområdene i 
Pasientsikkerhetsprogrammet er iverksatt ved alle sengepostene.  
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2.7 Smittevern  
 
Redusere bredspektret antibiotikabruk med 20 % sammenliknet med 2012.  
 
Sykehusapotek Nord bistår helseforetakene med å fremskaffe og bearbeide statistikk for 
forbruk av antibiotika. Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord inngår i 
antibiotikateamene (A-teamene) ved sykehusene. Det er etablert et samarbeid mellom 
Sykehusapotek Nord og Helse Nord om å gjøre antibiotikastatistikk tilgjengelig i Helse 
Nords ledelsesinformasjonssystem (SAS-LIS). Dette arbeidet er i startfasen. I samarbeid 
med de øvrige sykehusapotekforetakene er det etablert en egen nettside med 
antibiotikastatistikk. Nettsiden er tilgjengelig for ansatte i helseforetakene. 
 
UNN har redusert bruken av disse medikamentene med ca. 15 % siden 2012. Det 
arbeides med A-team for fortsatt å redusere bruken. Det er i 2018 gjennomført 
internrevisjon med tiltakspakker for å redusere bruken av bredspektret antibiotika. 
Etter sepsistilsynet i januar 2017 har det vært et bevisst valg å være offensiv med 
bredspektret antibiotikum i behandlingen av pasienter med sepsis/alvorlig infeksjon. 
Konsekvensen av dette er at bruken av bredspektret antibiotikum har økt i 
akuttmedisinsk klinikk. 
 
Finnmarkssykehuset har redusert forbruket av bredspektret antibiotika med ca. 20 % 
fra 2013 til 2017. I 2018 har det derimot vært en viss økning. Det er særlig 
karbapenemer og tredjegenerasjons cefalosporiner som har økt. For å snu trenden og nå 
målet om 30 % reduksjon jobbes det med å innarbeide smittevernvisitter, samt at 
klinikkene bidrar aktivt i arbeid med foretakets antibiotikastyringsprogram. 
 
Nordlandssykehuset hadde i 1.tertial 2018 reduksjon i antibiotikaforbruk. I 2.tertial har 
forbruket økt, men reduksjonen totalt er nå på 16 %. Foretaket har 
antibiotikastyringsprogram og A-team. Forbrukstall for alle avdelinger rapporteres 
årlig. Det er gjort noen gjennomganger av forskrivningspraksis, blant annet for alle 
nedre luftveisinfeksjoner over en periode på to måneder. 
 
Forbruket i Helgelandssykehuset er redusert med 19,6% sammenlignet med 2012. 
Tiltak som er iverksatt er jevnlige møter i A-team, revidering av styringsprogram, 
internundervisning, utarbeidelse av prosedyrer, prevalensundersøkelser 4 gang/år, 
deltagelse nasjonal workshop og implementering av revurdering. 
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Figur 15 Forbruk av bredspektret antibiotika tertialvis mellom 2012 og 1. tertial 2018, p/RHF og hele landet. 
(Kilde: Helsedirektoratet, det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet) 

 
 

 
Figur 16 Forbruk av bredspektret antibiotika tertialvis mellom 2012 og 1. tertial 2018, p/HF i Helse Nord og 
hele landet. (Kilde: Helsedirektoratet, det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet) 

 
 
Utføre prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og 
antibiotikabruk (NOIS-PIAH) minst to ganger årlig. HAI oppstått i eget sykehus 
rapporteres til Helse Nord RHF.  
 
Alle helseforetak gjennomfører prevalensundersøkelsene og rapporterer til Helse Nord 
RHF minst to ganger årlig. 
 
Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i 
operasjonsområdet (NOIS-POSI) fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse 
Nord RHF.  
 
Alle helseforetak utfører insidensundersøkelser som planlagt og rapporterer på det. 
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Helse Nord IKT 
Raskt bistå sykehusene ved feil og mangler i registrering knyttet til NOIS-POSI i 
EPJ. 
 
Helse Nord IKT yter løpende bistand til sykehusene knyttet til NOIS-POSI. Helse Nord 
IKT, Funksjonell forvaltning EPJ (FSE) og Kompetansesenteret for smittevern (KORSN) 
har med bakgrunn i feil i NOIS-POSI samarbeidet om et endringsønske som er oversendt 
systemleverandøren DIPS AS. Det pågår prosess med DIPS AS i forhold til når dette 
endringsønske kan realiseres. 
 
 
 

3 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 
kvalifisert personell  

 

3.1 Sikre gode arbeidsforhold  
 
Framlegge plan for å redusere deltidsarbeid for andel deltid over 24% i 
tertialrapport 1. I planen skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen 
deltid, og tilhørende tiltak for å oppnå reduksjon. Oppfølging av planen skal 
fremgå i fremtidig tertialrapportering. 
Foretakene i foretaksgruppen har flere pågående tiltak for å øke heltidsandelen, og noen 
har satt seg årlige mål for reduksjon av andelen deltid. Nordlandssykehuset har satt som 
mål at 75 % av alle sykepleierstillinger som blir lyst ut skal være 100 % stillinger. 
Helgelandssykehuset har satt opp reduksjon av deltid må tas opp som egen sak i løpet av 
høsten 2018. 
 

Det er forventet at arbeidet med kalenderplaner og bemanningssenter 
(Nordlandssykehuset 2019) gir bedre forutsigbarhet og forutsetninger for i økt grad ha 
heltidsstillinger. Kalenderplaner er aktuelt ved flere av sykehusene. 
I tillegg jobber foretakene systematisk for at alle som arbeider ufrivillig deltid skal få økt 
stillingsbrøk, og fortrinnsvis hele stillinger. Stillinger blir fortrinnsvis utlyst som hele 
stillinger og deltidsansatte som jobber ufrivillig deltid blir oppfordret til å registrere 
dette i Personalportalen. 
Foretakene jobber videre med å utvikle heltidskulturen gjennom fleksibel bruk av 
personell. 
 
Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å 
holde korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær 
over 10 %.  
Helse Nord RHF ba foretakene ved Tertialrapport 1 om å vise til konkrete tiltak i 
arbeidet med å redusere sitt sykefravær. Foretakene ble bedt om å redegjøre for dette i 
Tertialrapport 2. 
Tabellen nedenfor viser at foretakene fremdeles har et høyt fravær sammenlignet med 
kravet i Oppdragsdokumentet. 
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Finnmarkssykehuset 

Finnmarkssykehuset følger opp arbeidet med å utarbeide lokale nærværsplaner i alle 
enheter. Pr. juni har omtrent halvparten av enhetene en nærværsplan. Arbeidet følges 
videre opp i linjen, med rapportering i foretakets arbeidsmiljøutvalg, for å sikre at alle 
enheter utarbeider en plan i løpet av året.  
 
Enhetene utarbeider tiltak tilpasset sin situasjon, sine muligheter og utfordringer. 
Eksempler på tiltak er: tilrettelegging ved at den sykemeldte i en periode går på topp, 
legge til rette for at ansatte kan ta felles lunsj, større medvirkning i utarbeidelse av 
turnus, prioritere tid til regelmessig internundervisning, ha suksesshistorier som 
tema, legge til rette for både formelle og uformelle møter mellom enheter/avdelinger. 
I tillegg til ulike lokalt tilpassede tiltak, er det generell fokus på gjennomføring av 
vernerunder, Kvamgrupper/-råd og utviklingssamtaler.  
 
 

 
Ved UNN har man følgende tiltak: 

 Utarbeide, implementere og gi bistand til oppfølging av IA-handlingsplan i UNN. 

 IA-kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Kursene har et særskilt fokus på å 

øke deltakernes kompetanse innen forebygging og oppfølging av sykefravær.  

 Prosesstøtte i oppfølging av sykemeldte, som et systematisk HMS-tiltak for å 

forebygge sykefravær.  

 Gjennomføring og oppfølging av ForBedring. Tilbyr prosessøtte i oppfølgingsfasen. 

 Månedlig rapportering på sykefravær i KVR-rapporten. 

 Bistår klinikker som har mange medarbeidere med gjentakende fravær med tett og 

systematisk oppfølging. Satsningen "Bli i jobb" er i startfasen i 2018. 

 Diagnostisk og Medisinsk klinikk har fått bistand til å opprette ressursgrupper for 

håndtering av sykefravær. Hensikten med gruppene er å styrke lederne til å 

håndtere sykefravær. Det er aktuelt å etablere slike grupper i andre klinikker. 

 Stabssenteret bistår kontinuerlig i arbeidsmiljø- og HMS-prosesser som vil kunne 

ha innvirkning på sykefravær. 

 Klinikkdedikerte personalrådgivere og BHT-representanter fra stabssenteret bistår 

også i oppfølging av enkeltsaker. 
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Ved Nordlandssykehuset har man følgende tiltak: 

 Oppfølging og tilrettelegging for medarbeidere 
 Opplæring av 36 enhetsledere og assisterende enhetsledere  
 ForBedring og HMS-planer 

HMS-seksjonen bistår enheter som ber om det i oppfølgingen av ForBedring. 
Dette gjelder særlig der det er lave skår på området psykososialt arbeidsmiljø. 
Fra og med 2019 skal tiltak etter ForBedring inkluderes i de enkelte 
klinikker/avdelinger/enheters øvrige HMS-planer. 

 Tett oppfølging av klager/varslingssaker 
 Nærværsprosjekt i Prehospital klinikk er forlenget ut 2018. 
 Nye rutiner/elektronisk sykmelding  

Fra november 2017 ble det innført digital sykmelding fra fastlegene til 
arbeidsgivere og NAV.  

 Informasjon om og opplæring i stress/stressmestring 
 

Ved Helgelandssykehuset har man følgende tiltak: 
 En ny arbeidsmodellmodell er under utprøving for å synliggjøre mulige 

rotårsaker som kan påvirke det jobbrelaterte sykefraværet i en avdeling.   
• Sammenstilling av data om avdelingen som gjør det mulig å se datagrunnlaget i 

en større sammenheng og helhet. Dokumentet dannet grunnlag for dialog. 
• Ved å ta tak i tilbakemeldingen fra medarbeiderne via ForBedringsundersøkelsen, 

gjennomgå innmeldte HMS- avvik, se på AML brudd, sykefraværsutvikling samt 
aktivitetstall for avdelingen, vil det i større grad være mulig å ta tak i mulige rot 
årsaker som kan påvirke det jobbrelaterte sykefraværet ved avdelingen.  

• Med dette som bakteppe, og ut fra dialog i møtet, er det noen områder som vil 
merker seg ut, og det kan være hensiktsmessig å iverksette tiltak: Hvert av disse 
temaene kan ses på som risikofaktorer for arbeidsrelatert sykefravær. 

• Det skal gjennomføres dialogmøter i alle avdelingen som har sykefravær rundt 
10% for å se på mulig forbedringstiltak. 

• Kurs/dialogmøter for ledere om oppfølging og tilrettelegging 
• Tiltak under planlegging: Kurs/dialogmøter for ledere i samarbeid med NAV 

Arbeidslivssenter 
 
 

 
Ved Helse Nord IKT har man gjennomført individuelle samtaler med ansatte med høyt 
korttidsfravær og BHT koblet inn ved behov. Mer styrt ferie og fleksitidsavvikling for å 
sikre at det tas ut kan ha innvirkning på sykefraværet. Sykefraværet har gått betraktelig 
ned fra 1. tertial, og det kan virke som om noen av de igangsatte tiltakene har positiv 
effekt. Risikovurdering av sykefraværet gjennomført, og sannsynligheten for ikke å nå 
målet er vurdert som lav.  
 
Ved sykehusapotek Nord er det iverksatt særlige tiltak i enkelte avdelinger som har 
sykefravær som er identifisert som arbeidsrelatert. Dette innebærer kartlegging av 
årsaker til fraværet og utarbeiding og oppfølging av tiltak.  
tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet: 

 Sosiale arrangementer 
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 Oppfølging av medarbeiderundersøkelse 
 Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud 
 Bruk av AMU og Samarbeidsutvalg 

 
 

 
3.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell  
 
Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og 
utdanningskapasitet. I tertialrapportene presenteres sammenligning mellom 
faktisk bemanning og utdanningskapasitet vs. plan. 
For Helse Nord er det et viktig moment at de helsefaglige utdanningene vi har behov for 
hovedsakelig tilbys i regionen. Dette er avgjørende for rekrutteringen, da studenter er 
den overlegent viktigste rekrutteringskilden vår. Når vi vurderer fremtidige 
bemanningsbehov må vi også ta hensyn til: 
 
- aktivitet og behov på utdanningsområdet 
- framskrivninger og behovsanalyser 
- lokale variasjoner innad i regionen  
- konsekvenser og begrensninger ved økning av utdanningskapasiteten 
 
Når det gjelder det siste punktet, er særlig antallet praksisplasser en begrensende 
faktor. Vårt nyopprettede regionale samarbeidsorgan for utdanning, SAMUT, har to 
rapporter om praksisplasser til behandling. Målet er å styrke kvaliteten og øke antall 
praksisplasser i spesialisthelsetjenesten. Det pågående arbeidet med nye nasjonale 
retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger, RETHOS, kan også ha stor innvirkning 
på dette området. Det er spesielt viktig at utdanningssektoren tar høyde for utviklingen i 
spesialisthelsetjenesten, som økt dagbehandling og reduksjon ved sengepostene, og 
utviklingen i kommunehelsetjenesten. Særlig vanskelig er det å imøtekomme krav til 
lang sammenhengende praksisperiode i kirurgiske sengeposter. Dette kravet vil endres 
når nye nasjonale retningslinjer trer i kraft i 2020. Det må også legges til rette for 
alternativ praksis og alternative praksisarenaer ved at læringsmål kan nås gjennom 
ferdighets- og simuleringstrening. 
 
Med bakgrunn i foretakenes innmeldte behov har Helse Nord anbefalt at 
utdanningskapasiteten for sykepleie, ABIOK, audiografi, bioingeniørfag og farmasi MA 
vurderes økt. Vi har også anbefalt at utdanningskapasiteten innen paramedisin vurderes 
nærmere fremover, og sees i sammenheng med ny opplæringsmodell, nye læreplaner og 
utdanningskapasitet i ambulansefaget. 
 
Foretakene gjennomfører framskrivinger og gode behovsanalyser på 
kompetanseområdet, men de har i varierende grad tatt i bruk regional 
bemanningsmodell i dette arbeidet. Helse Nord RHF legger derfor til rette for opplæring 
og veiledning i bruk av modellen. Modellen blir oppdatert med 2017 data høsten 2018 
med tilhørende opplæring i nytt grensesnitt 15. oktober. 
 
Nordlandssykehuset utvikler årlig handlingsplaner for kompetansehevende tiltak basert 
på behovskartlegging. De har også utviklet en strategisk rekrutteringsplan knyttet opp 
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til bemannings-/kompetansebehov for 2016-2020. I tillegg synliggjør Strategisk 
utviklingsplan for 2018-35 langsiktige satsinger, prioriteringer og tiltak innen området. 
 
Nordlandssykehuset rapporterer underdekning innen enkelte grupper legespesialister 
(psykisk helsevern og rus, radiologi, hud, øye, mfl.), sykepleiere generelt og 
spesialsykepleiere spesielt. Siden det er såpass krevende å rekruttere tilstrekkelig 
ferdigutdannede legespesialister, vil foretaket i større grad utdanne spesialistene de 
trenger selv.  De ser også at konkurransen om helsepersonell er økende innen flere ulike 
fagområder.  
 
Universitetssykehuset i Nord-Norge har utarbeidet årlige og langsiktige planer for 
foretakets bemanningsbehov og utdanningskapasitet. De gjennomførte i 2017-18 en 
bred kartlegging av behovet for kompetanse og personell frem mot 2030. Denne kartla 
dagens personalressurser mot estimert behov. I tillegg ble informanter i fagmiljøene 
intervjuet.  
 
Resultater og tiltak utarbeidet i rapporten brukes systematisk i planleggingen av 
foretakets kompetanseutvikling. Tiltakene som er anbefalt i rapporten skal inn i ny 
handlingsplan for undervisning og læring 2019-2021. 
 
UNN vil i 2030 ha størst mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere (anestesi-, barn-, 
intensiv-, operasjon-, akutt-, geriatri/demens-, psykisk helse-, øye-, kreft- og palliasjon), 
bioingeniører og bioingeniører med spesialkompetanse, radiografer med 
spesialkompetanse, psykologspesialister, legespesialister (onkologi, øyesykdommer, 
radiologi, hjertesykdommer, anestesiologi) og helsesekretærer med videreutdanninger. 
 
UNN samarbeider med Universitetet i Tromsø om ny master innen akuttsykepleie med 
oppstart høst 2020. Saken skal opp i det nye samarbeidsorganet for utdanning (SAMUT). 
 
Finnmarkssykehuset har satt i gang et arbeid i de respektive klinikkene slik at de innen 
utgangen av november 2018 vil ha en samlet oversikt over bemanningsbehov og 
utdanningskapasitet.  
 
Helgelandssykehuset rapportere det løpende bemanningsbehovet, og de følger opp 
årlige lokale planer for videreutdanning.  
 
Sykehusapotek Nord meldte inn forventet framtidig utdanningsbehov til Helse Nord 
RHF i september. 
 
Sykehusapotekforetakene har fram til nå, som en hovedregel, greid å rekruttere 
farmasøyter til ledige stillinger. Det er kan imidlertid være utfordrende å rekruttere 
kvalifisert personale til små enheter plassert ved distriktsykehusene. Bransjen som 
helhet opplever at det er mangel på farmasøyter. Dette må også ses i sammenheng med 
en utstrakt etablering av nye, private apotek siste 10 år. De siste 5-10 årene har vi også 
sett en utvikling innen sykehusfarmasi, særlig knyttet til kliniske tjenester og 
produksjon, som øker behovet for mastere i farmasi. 
 
For å sikre rekruttering og fortsatt god utvikling innen sykehusfarmasi har Helse Nord 
anbefalt at utdanningskapasiteten vurderes med tanke på en eventuell økning.  
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Redegjøre, i tertialrapport 2, for foretakets handlingsplaner for arbeid med 
oppfølging av Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
 
Alle foretakene melder tilbake at de følger opp Helse Nords strategi for leder- og 
ledelsesutvikling i sine interne programmer. I tillegg er foretakene med på regionale 
fellesaktiviteter som satsning på ledermobilisering, nasjonalt topplederprogram og 
Master i helseledelse. Foretakene er også involvert i en nasjonal utviklingsprosess i regi 
av Nasjonal ledelsesutvikling for å få på plass en nasjonal felles kompetanseutvikling for 
lederutviklere. Regionalt jobbes det i tillegg med en konseptfase for å etablere en felles 
handlingsplan for ledelse og lederutvikling koordinert gjennom et regionalt nettverk. 
 
Finnmarkssykehuset tilbyr lederutvikling og –utdanning gjennom målrettede interne 
programmer basert på nivå.  I 2018 gjennomfører ti kandidater programmet 
ledermobilisering og foretaket har to kull enhetsledere gjennom programmet 
basisledelse. Foretakets kurs innen basisledelse evalueres årlig. Enhetsledere som 
ønsker det følger 60 stp studieprogram i regi av UiT. Foretaket har en kandidat på Helse 
Nords master i helseledelse, samt en kandidat på Nasjonalt topplederprogram. 
Etablering av nettverksgrupper for ledere og bruk av intern kompetanse er 
grunnleggende i alle foretakets program.  Obligatorisk kompetanseplan for alle ledere er 
opprettet i kompetansemodulen som følges opp derfra med månedlig rapportering. 
Introduksjonsprogram for nye ledere følger samme mal.  
 
Finnmarkssykehuset jobber også med utvikling av rutiner for lederutvelgelse. 
Forventinger til ledere skal klargjøres og rolle defineres. Nasjonal bemanningsmodell 
skal brukes for å følge opp turnover blant ledere i foretaket og Lederhåndboken 
publiseres på slutten av året.  
 
Helse Nord IKT ivaretar lederutvikling gjennom lederutviklingsprogram, 
strategisamlinger, interne lederutviklings- og opplæringstiltak i regi av HR og andre 
interne ressurser, egentrening i hverdagen og evaluering (egenevaluering gjennom 
utviklingssamtaler, oppfølgingssamtaler, ForBedring).  
I tillegg gis det opplæring og utvikling av ledere blant annet gjennom Direktørens møter 
med lederne, temamøter HR samt et introduksjonskurs for nye ledere som er under 
utarbeidelse.  
 
I Helgelandssykehuset har HR utviklet egne programkonsepter for nye ledere og 
lederutvikling. 
 
Del 1, Ny som leder gjennomføres årlig over 8 dagssamlinger i perioden januar til mai.  
Dette programmet omfatter systemopplæring, organisasjonsforståelse og forventninger 
til lederrollen. 
 
Del 2, LeDelSe er et lederutviklingsprogram som går over 6 dagssamlinger over 1 år, 
med oppstart 30. oktober 2018.  Ledere som deltar i programmet arbeider samtidig med 
et forbedringsprosjekt/tiltak i egne avdeling. Programformen vil kunne gi støtte til leder 
underveis i eget forbedringsarbeidet. Når programmet er gjennomført tilbys gruppene å 
fortsette i nettverksgrupper som HR/Team Arbeidsmiljø tilrettelegger for, og følger. Det 
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er planlagt 3-4 nettverksmøter pr år.  I nettverksgruppen vil det bl.a. gis innføring i 
kollegaveiledning. 
 
                                                                                                                         
Nordlandssykehuset har en styrevedtatt strategi/metode for leder- og ledelsesutvikling 
som bygger på Helse Nord sin strategi. 
 
Satsningene på ledelse i Nordlandssykehuset er ledermobilisering, lederprogram for 
førstelinjeledere og utvikling av ledergrupper.  
Nordlandssykehuset starter 19. september opp kull 2 på «Veien til ledelse – 
ledermobilisering». Det er 16 kandidater, 13 kvinner og 3 menn med i dette kullet, som i 
hovedsak består av deltakere fra klinikkene med flest sykepleiere og leger. Deltakerne 
skal gjennom et strukturert forløp bestående av 3 faser, hver på 8 uker. I fase en 
arbeides det med bevisstgjøring på hva ledelse i sykehus er, i fase to er det fokus på 
trening på lederrollen, og i fase tre får deltakerne øve på sin ferdighet. Målet med 
programmet er at deltakerne skal få økte kunnskaper om ledelse og anledning til å 
avklare om ledelse passer for dem. For foretaket et målsettingen å øke tilfanget av 
forberedte søkere til lederstillinger. Etter gjennomført program inngår deltakerne i en 
base med potensielle lederkandidater. Mer enn 50 % av deltakerne på kull 1 er nå i 
lederstilling ved nordlandssykehuset, og noen har gått videre med nytt lederprogram. 
 
Lederprogram for enhetsledere og ass. enhetsledere blir gjennomført i perioden april-
desember 2018. Programmet inneholder både lederopplæring og lederutvikling. 
Temaene på samlingene i lederprogrammet er; strategisk planlegging og styring, 
økonomi, budsjettansvar og fullmaktstruktur risikostyring, internkontroll og 
forbedringsarbeid, det personlige lederskapet og lederkravene, helsefremmende 
arbeidsplass – forebygging, HMS, IA, nærvær og sykefravær, kompetanseplanlegging og 
rekruttering, arbeidsgiverrollen og personalledelse, personalsaker, håndtering av 
personkonflikter og trakassering samt omstilling. 
 
 
Sykehusapotek Nord tilbyr foretakets ledere plass på relevante regionale og nasjonale 
helselederprogrammer som master i helseledelse og nasjonalt topplederprogram. 
Sykehusapotek Nord kan også tilby plass på andre lederutviklingsprogrammer. 
Sykehusapotek Nord har jevnlige ledersamling der fokus blant annet er på ledelse. 
Forrige samling var i juni 2018. Et eget lederutviklingsprogram for ledere i 
Sykehusapotek Nord er for tiden under utarbeidelse. Oppstart er planlagt til januar 
2019. Ved behov og ønske gis det tilbud om coaching og personlig oppfølging for ledere. 
Det har de siste årene vært fokus på å utvikle foretakets ledergrupper, det har vært 
gjennomført egne opplegg for dette. 
 
UNN arbeider langsiktig med leder- og ledelsesutvikling i tråd med foretakets 
strategiske utviklingsplan. Herunder også sett opp mot Helse Nords overordnede 
strategi. I tillegg arbeides det med en ny modell som skal gjøres gjeldende fra sent 2019, 
for å imøtekomme målene i UNNs strategiske utviklingsplan. UNN arbeider også i 
regionalt rekrutteringsnettverk med å se på rekrutteringen og innfasingen av nye 
ledere.  
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Operativt har UNN ulike tilbud til ledere. Et eksempel er prosessorientert kurs for ledere 
som har jobbet i foretaket 2 år eller mer. Fokus er praktisk ledelse, ledelse gjennom 
kontinuerlig forbedring – innføringskurs for nye ledere (høsten 2018), 
rekrutteringskurs for ledere samt kurs i arbeidsgiverstøtte.  
 
Administrativt tilbyr UNN kurs i administrative systemer for ledere med blant annet 
opplæring og veiledning i bruk av kompetansemodulen. 
 
 

4 Innfri økonomiske mål i perioden  
 

4.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning  
 
Delta i prosjekt integrasjon av nasjonalt system for forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler 
(BHM) med innkjøpssystemet ClockWork. Status for arbeidet skal inngå i 
tertialrapport to.  
 
Status integrasjon Medusa-ClockWork 
Prosessbeskrivelse ble utarbeidet vinteren 2018 og ble presentert for leverandørene i 
mai 2018. Denne var utgangspunkt for leverandørenes skisse til integrasjonsløsning 
som arbeidsgruppen gikk gjennom sammen med leverandørene den 28. juni, og et tilbud 
i henhold til denne gjennomgangen ble levert 27. august 2018. 
 
Neste steg er nå et todagers arbeidsmøte i Tromsø med leverandørene 16-17. november 
2018 hvor man går gjennom alle prosessene og ser på teknisk løsning. Superbrukere på 
ClockWork og Medusa deltar i tillegg til representanter fra leverandørene. 
Gjennomgangen ledes av Helse Nord IKT. Etter denne gjennomgangen vil tilbudene bli 
korrigert og fremdriftsplan for utvikling fastsettes. 
 
Tentativ tidsplan: 
 

 24. sept. – 31. okt.                Teknisk gjennomgang 
 15. nov                                  Frist korrigert tilbud og fremdriftsplan utvikling 
 7. des.                                    Styringsgruppemøte - Beslutning om utvikling 
 Fra 1. jan 2019                      Utvikling 
 Ultimo 2019                          Implementering 

 

 
 

 
4.2 Anskaffelsesområdet  
 
Samordning 

o Innen 1.juli oversende anskaffelsesplan for 2019. 
o Innen 1.juli oversende oversikt over planlagte 

investeringsanskaffelser i 2018 
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o Innen 31.desember oversende fireårige handlingsplan, denne skal 
deretter rulleres kvartalsvis. 

 
Samtlige foretak rapporterer å ha meldt inn anskaffelsesbehov for 2019 enten til 
Sykehusinnkjøp HF direkte, eller til Helse Nord RHF med kopi til Sykehusinnkjøp. 
Sykehusinnkjøp HF skal dermed ha fått det som trengs for å kunne levere en helhetlig 
anskaffelsesplan for 2019 innen 1.12.2019. 
 
Foretakene har forskjellig tilnærming til hvordan investeringsanskaffelser håndteres. 
Universitetssykehuset Nord-Norge har rapport inn planer for 2019, 
Helgelandssykehuset rapporter inn etter at behovslisten er behandlet i egen 
ledergruppe, Nordlandssykehuset har ikke planer men melder behov fortløpende 
etterhvert som de oppstår (brekkasjeprinsippet) mens Finnmarkssykehuset jobber med 
å få på plass en metodikk for å kunne rapportere også for planlagte 
investeringsanskaffelser. 
 
Systembruk 

o Innen 1.juli oversende plan for full implementering av 
innkjøpssystem innen 31.desember 2019. Foretaksspesifikke krav 
for utgangen av 2018 følger nedenfor.  

 Planen må synliggjøre behov for ressurser for å sikre full 
utrulling og for å håndtere foretakets andel av felles 
forvaltning av system og innhold. 

o Tertialvis rapportere avtaledekning gjennom kjøp/avrop i 
Clockwork, andre fagsystem og utenom system. 

o Tertialvis rapportere på avtalelojalitet. 
 
Samtlige foretak har etablert planer for å sikre full implementering av innkjøpssystemet 
i eget foretak. Planene adresserer sentrale utfordringer og vil ligge som et grunnlag i 
oppfølgingen av foretakene innenfor dette området fram til systemet er fullt ut 
implementert i hele foretaksgruppen. 
 
Samtlige rapporterer om god kontroll på avtaledekning på det som går gjennom 
innkjøpssystemet, mens det som går direkte i agresso vil være en mye mer 
arbeidskrevende prosess, uten at det er indikasjoner på at det er store innkjøp uten at 
det foreligger en avtale i bunn. Det er også indikert et ønske om en regional definisjon til 
hva som skal ligge til grunn for å måle avtalelojalitet. 
 
Mål ved utgangen av 2018 for implementering av Clockwork, andel kjøp av varer 
og tjenester av definert scope gjennom Clockwork. 
 
Samtlige foretak rapporterer enten at målsetningen for systembruken allerede er nådd, 
eller at utviklingen er positiv i den grad at man vil kunne være i nærheten av 
målsetningen for 2018 ved utgangen av året. 
 
 
Samhandling internt 

o Bidra med fagkompetanse i alle relevante regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosjekt. Bistanden skal sees i sammenheng med øvrige 
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aktiviteter i foretaket slik at en unngår samtidighet med andre 
strategiske prosjekt. 

o Innen 31.desember utarbeide plan for forvaltning av leveransene fra 
Sykehusinnkjøp 

 Planen må synliggjøre behov for ressurser samt grad av 
fellesregional forvaltning. 

 
Samtlige foretak rapporterer at det tilstrebes å levere ressurser i tråd med de 
forespørslene som kommer fra Helse Nord RHF. Med korte frister er det dog kun 
unntaksvis at samtlige foretak er representert i de foretaksovergripende 
(regionale/nasjonale) anskaffelsesprosesser som kjøres.  
 
 
Samhandling eksternt 

o Innen 1.juli revidere midlertidig samarbeidsavtale med 
Sykehusinnkjøp. 

o Innen 31.desember etablere permanent samarbeidsavtale med 
Sykehusinnkjøp. 

o Innen 1.juli etablere et strategisk samhandlingsarena med 
Sykehusinnkjøp. 

 
Det er kun HN IKT som har inngått en revidert samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp 
HF, men det er elementer i denne som må revideres på nytt. Nordlandssykehuset 
overførte ressurser nesten et år senere enn de øvrige foretakene og har således en 
samarbeidsavtale som i større grad adresser de manglene som er i de øvrige avtalene. 
Status for de øvrige foretakene er at de venter på initiativ fra Sykehusinnkjøp. 
 
Det er etablert en strategisk samhandlingsarena på regionalt nivå, strategisk 
innkjøpsforum, bestående av stort sett nivå to ledere fra foretakene i regionen samt 
divisjonsledelse i divisjon Nord. Konstituerende møte ble avholdt 19.9.18. 
 

5 Risikostyring og internkontroll  
 
Helseforetakene skal innen andre tertial systematisk gjennomgå og vurdere hele 
styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten 
for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 
virksomheten.  
 
Alle helseforetakene i regionen har gjennomført ledelsens gjennomgang innen 2.tertial 
2018.  
 
«Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot 
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som 
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.» 
 
Foretakene i regionen har gjennomført en risikovurdering av de overordnede- og delmål 
fastsatt for 2018.  
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1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 

pasientbehandlingen  

 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
 Det skal ikke være fristbrudd. 
 Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 

2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning  

3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  

 Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal 
være < 2 %. 

4. Innfri de økonomiske mål i perioden  

Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT har utover delmålene som omhandler 

sykefravær og økonomi, utledet delmål tilpasset deres virksomhet.  

Det vises til egen styresak som vil legges frem for styret i Helse Nord i styremøtet i 
desember 2018, «Ledelsens gjennomgang i Helse Nord 2018» Her vil status risikostyring i 
regionen presenteres.  
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Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2018 

 

Styresak 134-2018 Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styrets tidligere behandling av sak om Regional utviklingsplan 2035 og 
muntlige orienteringer.  I denne styresaken informeres styret i Helse Nord RHF om 
mottatte høringsuttalelser pr. 14. oktober 2018. Flere interessenter har, bl.a. pa  grunn av 
politisk behandling, bedt om utsatt frist for høring (innen 15. november 2018).  
 
Overordnet skal den regionale utviklingsplanen sikre befolkningen en likeverdig 
tilgjengelighet til trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode 
pasientforløp i Helse Nord.  
 
Regional utviklingsplan 2035 skal: 
 Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl. a. ut fra demografisk 

utvikling, sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud m. m. 
 Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for kapasitet, 

kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i arbeidsdelingen 
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

 Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette vil 
kunne ha og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord. 

 Avveie forholdet mellom investering og drift og gi retning for a  prioritere hvilke 
investeringer som skal gjennomføres.  

 
Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser.   
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok mandat for arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 i 
styremøte 25. oktober 2017, jf. styresak 107-2017 Regional utviklingsplan 2035 - mandat.  
 
Mandat for Regional utviklingsplan 2035 
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til at Helse Nord RHF blir bedre i stand til, pa  en 
strategisk ma te, a  forholde seg til de utviklingstrekk, endringer og utfordringer en 
moderne spesialisthelsetjeneste i nord vil sta  ovenfor. Mye vil være likt med landet for 
øvrig, men noe vil være spesielt for Helse Nord, og det er særlig slike forhold det ma  
utvikles en felles forsta else av og foresla s løsninger pa .  
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Bidrag og prosess 
Som del av arbeidet er innholdet i helseforetakenes utviklingsplaner presentert og 
gjennomgått. Dette er viet et eget kapittel i endelig høringsdokument. Videre er det, i 
samarbeid med representanter fra samiske fagmiljøer, gjort et arbeid om helsetjenester 
til den samiske befolkning som også vil få et eget kapittel i planen.  
 
En prosjektgruppe i Helse Nord RHF har vært de viktigste bidragsyterne til utkastet. Det 
har også vært underveisrapportering til Regionalt brukerutvalg. Arbeidstakernes 
organisasjoner har hatt saken på dagsorden i samarbeidsmøtene flere ganger underveis 
i arbeidet, og representanter fra KS har vært observatører i styringsgruppe og 
prosjektgruppe. Direktørene for helseforetakene har vært referansegruppe i arbeidet og 
har hatt saken til behandling flere ganger. Det er avviklet eget møte med representanter 
for fastlegene.  
 
Mottatte høringsuttalelser 
Det vises til vedlagte oppsummering av uttalelsene som er mottatt pr. 14. oktober 2018. 
I tillegg er det avviklet informasjons- og dialogmøter med syv av regionrådene i Nord-
Norge for å informere om planen og legge grunnlaget for god behandling i kommunene.  
 
Uttalelsene varier i form og innhold. De gir alle, på svært forskjellig nivå, gode innspill til 
videre arbeid med planen, enten fordi de bekrefter problemstillinger og tiltaksområder 
og/eller fordi de peker på manglende beskrivelser, strategier og tiltak.  
 
Følgende tema trekkes her fram som viktig å ha med seg i det videre arbeid: 
- Planen er for overordnet og mangler strategier og tiltak. 
- Enkeltforetaks rolle og hvordan de skal samvirke med helheten har fått for liten 

plass og er ikke beskrevet – særlig er det viktig å tydeliggjøre region- og 
universitetssykehusets rolle som hovedsykehus. 

- Forholdet mellom sentralisering og desentralisering er ikke tydelig nok beskrevet, 
og det er ikke avklart hvordan Helse Nord vil arbeide med dette. 

- Det foreslås at det skal gis veldig tydelig retning for hvordan det skal prioriteres på 
alle nivå, når ressursene er knappe og behovene mange. 

- Samhandlingsområdet er de aller fleste opptatt av og her understrekes 
nødvendigheten av gode prosesser med kommunene og viktigheten av å sørge for at 
endringer i hvem som gjør hva skjer i et koordinert samspill. 

- Utdanning, kompetanse og rekruttering er det enighet om viktigheten av, men det 
påpekes at det mangler konkrete tiltak. 

- Psykisk helsevern og rus er det enighet om skal prioriteres, men det savnes konkrete 
tiltak for hvordan dette skal skje på en koordinert måte regionalt. 

- Folkehelsesatsing mangler i planen. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til at Helse Nord RHF på en forutsigbar og 
strategisk ma te kan møte de utviklingstrekk, endringer og utfordringer en moderne 
spesialisthelsetjeneste i nord vil sta  ovenfor. Her ma  det fanges opp generelle trekk, men 
særlig ma  det utvikles problemforsta else og strategier for a  møte det som er spesielt for 
foretaksgruppen i nord.  
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Fra flere hold pa pekes det at planen ikke er konkret nok og at den favner for mye. Dette 
er et vanskelig tema, der det nok vil være flere meninger. Helse Nord RHF vil ta med seg 
dette synspunktet i det videre arbeidet og tydeliggjøre hva som er planens forma l og 
hvordan den skal virke i et samspill med firea rige handlingsplaner og a ttea rige 
investeringsplaner som vedtas knyttet til disponeringen av ressursene.  
 
Tilbakemeldingene underbygger videre at alle de omra dene som planen bygges rundt, er 
helt sentrale for en tidsperiode pa  20 a r som planen skal omhandle. Spørsma let blir 
hvordan det skal fanges opp og fa  sin form i prioritering av tiltak.  
 
Visjonen Helse i nord der vi bor ligger fast, og Helse Nords ma l er at foretaksgruppen 
fortsatt i all hovedsak skal være selvforsynt med spesialisthelsetjenester. Det betyr at 
Helse Nord ba de skal ha et bredt sett av basis helseforetaksfunksjoner og et fullverdig 
regionsykehus med en universitetsklinikk. Dette er det tilslutning til i de 
høringsuttalelser som er mottatt 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar oppsummeringen av foreløpig mottatte høringsuttalelser 

til Regional utviklingsplan 2035 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør i det videre arbeidet med planen sikre at planens forma l blir 

tydelig, og at utvikling av tiltaksomra dene pa  en god ma te henger sammen med 
utfordringsbildet. 
 

3. Styret ber adm. direktør videre om a  innarbeide i endelig utkast til Regional 
utviklingsplan 2035 forslag til hvordan Helse Nord, i samarbeid med andre 
folkehelseaktører, skal utvikle strategier og tiltak innen folkehelse. 

 
 
Bodø, den 17. oktober 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: Sammendrag av høringsuttalelser: 

Høringsuttalelsene kan i sin helhet leses på Helse Nord RHFs nettsted - se her: Regional 

utviklingsplan 2035 - høringssvar 

Norsk Lymfeødem- og lipidødemforbund (NLLF): 

NLLF ønsker som pasientorganisasjon, å komme med høringssvar utifra følgende 

målsetninger:  

Mer informasjon om lymfødem både til kvinner og menn etter kreftbehandling der 

lymfesystemet blir skadet/påvirket  

• Helsehjelp til kvinner med lipødem: informasjon, diagnose, behandling og forskning  

• Bedre utbygd tilbud om komplett fysikalsk lymfødembehandling.  

NLLF ser planen som et godt grunnlag for tilbudet som spesialisthelsetjenesten skal gi i 

fremtiden og Nasjonal helseplans overordnede mål om bedre kvalitet og 

pasientsikkerhet. Vi vil likevel komme med våre tilføyelser spesielt med tanke på 

behovene for våre pasientgrupper.  

For det første gjelder det informasjon om lymfødem både til kvinner og menn etter 

kreftbehandling der lymfesystemet blir skadet/påvirket. Lymfødem er en vanlig 

seinskade for brystkreftpasienter, når deler av lymfesystemet er fjernet eller skadet. 

NLLF vil i den forbindelse påpeke at informasjon til menn som gjennomgår behandling 

for prostatakreft i mange tilfeller har vært mangelfull. Vi vil derfor understreke behovet 

for mer informasjon, spesielt overfor menn med prostatakreft, men også i andre 

behandlinger der det er risiko for lymfødem.  

Samtidig vil vi fremheve Helse Nord oppmerksomhet mot pasienter med primært 

lymfødem som positivt. Vi har merket oss at hele fem rehabiliteringsinstitusjoner i 

regionen som tilbyr opphold for pasienter med lymfødem presiserer at tilbudet også 

gjelder primært lymfødem.   

For det andre vil vi trekke frem behovet for helsehjelp til kvinner med lipødem. Vi 

registrerer avansert diagnostikk og behandling som UNNs prioriterte utviklingsmål. Vi 

har her store forventninger til utviklingen på dette feltet, både for det arbeidet som er 

satt i gang ved UNN, og i samarbeid med de andre helseforetakene.   

Behovet for kunnskap omkring lipødem fremdeles er stortVi regner det ikke som 

spesialisthelsetjenestens ansvar å drive primær folkeopplysning, men helseforetakene 

er likevel sentrale for kunnskapsformidling via primærhelsetjenesten, ved fastleger, 

helsesøstre og jordmødre. Dette samstemmer også med Helse Nords intensjon for 

samhandling mellom kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, fastlegene, 

spesialisthelsetjenesten, pasient og pårørende.   

NLLF vil også nevne behov for forskning på lipødem. Vi vet ennå lite om 

langtidsprognosene for dem som er operert. Eksempelvis pasienter som har blitt operert 

utenlands de siste tiåret. Og vi vet enda mindre om mulighetene for å forebygge eller 

bremse utviklingen  av lipødem.   
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For det tredje har Helse Nord, i likhet med hele Helse-Norge, et problem med et 

mangelfullt utbygd behandlingstilbud når det gjelder konservativ behandling både av 

lipødem og lymfødem.  

Vi vil henstille til Helse Nord å spille en større rolle i utdannelsen av fysioterapeuter med 

spesialisering innen komplett lynfødembehandling, for å øke dekningen av denne 

kompetansen i hele landsdelen.   

Pensjonistforbundet Nordland: 

Helseutvalget Pensjonistforbundet Nordland har følgende tilbakemeldinger på 

utviklingsplanen . 

Helse Nords visjon «pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og 

foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord» støttes fullt ut.   

Utvikling og endring må fortsette 

For om mulig å få slutt på" svingdørs " pasienter ( stadig reinnleggelse ) spesielt for den 

eldre befolkning ,ser vi svært positivt på at det legges opp til et bedre samarbeid med 

primærhelsetjenesten .Samarbeidet må styrkes og nye samarbeidsformer utvikles ,slik 

at pasienter får behandling på riktig omsorgsnivå og uten unødvendige  forflytninger 

mellom omsorgsnivåene . 

Pasientens helsetjeneste 

Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten må bli bedre 

Brukernes stemme må vektlegges i større grad /evnt .involvere  pårørende i større grad 

Pasientbehandling og kvalitet 

Vi ser positivt på at Helse Nord vil styrke kompetansen innen eldremedisin . Ansettelse 

av helsepersonell ,både leger og sykepleiere med geriatrisk utdannelse .Dette vil være et 

positivt tilskudd til den nordnorske aldrende befolkning . Kvalitetsmessig bedring av 

tjenester til psykisk helsevern og spesialisert rus-behandling .Godt å se at Helse Nord 

har dette som et satsingsområde  

Likeverdig møte m/helsetjenesten for den samiske befolkning 

Arbeidet med å styrke et likeverdig  møte med helsetjenesten for denne del av 

befolkningen imøtesees med stor interesse  . 

Regional utvikling og regionalt samarbeid 

Helse Nord anser dette som et så viktig punkt og beskriver samarbeid mellom enheter 

og nivåer som hovedstrategi. Dette er etter vår mening svært positivt . Riktig 

funksjonsfordeling er viktig. Ikke minst er det behov for en felles standard for 

legemiddelforsyningen.  

Samhandling med primærhelsetjenesten 

En godt fungerende kommunehelsetjeneste er en forutsetning for at 

spesialisthelsetjenesten skal fungere optimalt. God samhandling med vekt på helhetlige 
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pasientforløp skal være en ledetråd  i alt pasientrettet arbeid .At Helse Nord har dette 

som en målsetting er noe vi ser frem til med stor glede .Dette vil bli til det beste for 

befolkningen . 

Hjernerådet: 

Sykdommer i nervesystemet øker mest. Demens og hjerneslag av de som fører til flest 

tapte leveår. 1/3 av befolkningen vil gjennom livet rammes av en sykdom eller skade i 

nervesystemet. 

Det må tas høyde for den kommende utfordring innen hjernehelse (jf nasjonal 

hjernehelsestrategi). Betydelige svakheter i samarbeid og kompetanseoverføring 

mellom nivåene og til dels betydelige ulikheter i helsetilbudet både for akutte og 

kroniske lidelser. Manglende oppfølging av kronikergruppene er et vedvarende 

problem. Hjernesykdommer er så komplekse og tilbudet utvikler seg så raskt at 

spesialisthelsetjenestens rolle vil være etydelig selv om oppgaver overføres til 

kommunene. Ser spesielt behov for å bygge opp og vedlikeholde spesialkompetanse, 

styrke forskning og etablere gode og hensiktsmessige pasientforløp.  

Rana kommune: 

Grundige analyser og positivt at samhandling vektlegges så sterkt.  

Manglende kunnskap i spesialisthelsetjenesten om det kommunale tjenestetilbudet 

(kapasitet og begrensninger). Kunnskapsutvekslingen bør styrkes.  

Kommunenes kapasitet til å absorbere økte oppgaver som følge av endringer i 

sykehusene utskrivningspraksis er ikke uendelig, jf økning i antall liggedøgn for 

utskrivningsklare pasienter de siste årene. God kvalitet på informasjon som følger 

pasientene kan ikke understrekes nok. Samhandlingsbarometeret er et godt verktøy 

som må utvikles videre. Kommunene må inviteres til å delta i utviklingsarbeid i HFene 

som angår kommunene – tjenesteavtalen kan suppleres med prosedyrer som gjelder 

pasientforløp. Tiltakene i samhandlingskapitlet er gode. Det må prioriteres bred og 

likeverdig deltakelse fra alle partyer i utarbeidelse av planer og strategier.  

En desentralisert sykehusstrukltur som kan fange opp eleketive og akutte tilstander, 

særlig innenfor de indremedisinske fagområder er avgjørende. Det er liten tvil om at 

kommunene forventes å måtte gjøre mer. Det må lages en strategi for hvordan man skal 

oppnå dette slik at kommunene også kompetansemessig kan sko seg for en slik 

utvikling. 

Spesialisthelsetjenesten må være obs på funksjonshemmedes rett til kjent ledsager – har 

betydning for likeverdig tilgjengelighet til helsetjenester 

Tiltak for utvikling av psykisk helse- og rusfeltet, utover å styrke det økonomisk må 

planlegges i samarbeid med kommunene. Etterspørselen vokser på begge nivå.  

Sør-Varanger kommune: 

Høringsnotat regional utviklingsplan 2035 Helse Nord har vært lest i Sør-Varanger 

kommune med stor interesse. Det har vært gjort mye godt arbeid siden 
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foretaksreformen kom. Planen er laget for et svært langt tidsrom, den er lite konkret og 

det er derfor vanskelig å komme med konkrete tilbakemeldinger. Utviklingen på mange 

fronter skjer med så stor hastighet at det kan være vanskelig å se bare noen få år 

fremover. Det fortoner seg derfor ambisiøst å si noe 20 år frem i tid. «Krystallkulen» 

virker ikke så lenge i våre dager. 

Planen er logisk og godt oppbygget og det er selvfølgelig vanskelig ikke å være enig i 

mesteparten av planen, men det blir på et generelt grunnlag. Konkrete tilbakemeldinger 

fra en mellomstor kommune med en liten helsetjeneste blir derfor meget vanskelig. 

Kanskje tidsperspektivet er for langt og ambisiøst? Trolig har at 4-års planer større 

verdi for enkeltkommuner fordi de kan være mer konkrete. Kanskje en plan for de neste 

nesten 20 år bare skulle peke ut noen få satsningsområder uten å gå nærmere inn på 

disse? Det vi med sikkerhet vet er at fremtiden er usikker. 

 

Skånland kommune – rådet for funksjonshemmede: 

Anser planen som et godt grunnlag for tilbudet som spesialisthelsetjenesten skal gi. 

Poengterer spesielt tiltak for pasienter med samisk som førstespråk samt plan for god 

samhandling. 

Lofotrådet: 

Framhever at det ligger en grundig analyse av nåsituasjon og framtidige utfordringer til 

grunn. Det er særlig positivt at faglige nettverk mellom nivåene og utdanning av nok 

helsepersonell er prioritert. 

Helse Nord må bidra til at spesialisthelsetjenesten bringes ut i regionene – mindre 

utgifter til transport og lavere belastning for en stadig eldre og syk befolkning.  

Teknologisk løsninger som tas i bruk for å få distribuert helsetjenesten må etableres i 

nært samarbeid med kommuner og lokal helsetjeneste.  

Samstemming av legemiddellister understrekes som positivt.  

Lofotrådet er fornøyd med at Helse Nord skal ta sitt ansvar for å bygge opp kompetanse 

i kommunene og understøtte kommunene i å løse oppgavene. Kommunene må ha 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet før nye oppgaver overføres. Legestillingene må 

være på plass. Det understrekes at samarbeidet må skje på like premisser. Lofotråder 

understreker at de i Lofoten har en velfungerende samhandlingsarena som 

Nordlandssykehuset Lofoten i samarbeid med kommunene driver.  

Fredagsmøtet for fastlegene i Vestvågøy kommune 

Fredagsmøtet i Vestvågøy kommune ( som består av alle fastleger, 

ass.kommuneoverlege samt to LIS1/turnusleger) utrykte i møtet 28.sept stor skuffelse 

over følgende i nevnte utkast til utviklingsplan: 

«Gruppen fastleger er knapt nok nevnt i utkastet !   Tross at disse er helt nødvendige og        

selvsagte samhandlingspartnere for spesielt legene i sykehusene, men også for 

helseforetakene generelt. 
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I tillegg er problemstillingen rundt oppgaveflyt fra sykehusene til spesielt fastlegene 

ikke berørt i det hele tatt – tross at dette har vært et stadig tema i Samhandlingsforumet 

for Helse Nord samt i eget møte med bl.a. fastleger fra flere av foretakene i Tromsø 

4.april i år. Slik oppgaveflyt er svært uønsket fra fastlegenes side – ikke minst i lys av det 

presset hele fastlegeordningen er i for tida.                                                                                                                                           

Samtidig oppleves det som svært arrogant og lite lovende for framtidig samhandling at 

sykehusene ensidig avgjør slike oppgaveoverføringer uten drøftinger med den parten 

som skal utføre de aktuelle oppgaver». 

Nordland fylkeskommune: 

1. Fylkestinget mener at Helse Nords Regionale utviklingsplan 2035 i all hovedsak vil være 
et godt verktøy for å utvikle helsetilbudet i Helse Nord. 

2. Fylkestinget vil understreke viktigheten av at inntekstsmodellen i Helse Nord sikrer at 
de ulike foretakene kan tilby tjenester som sikrer likeverdig tilgjengelighet til trygge og 
gode tjenester. 

3. Fylkestinget påpeker viktigheten av at Helse Nord vektlegger regionale planer i 
utviklingsplanen. Det vil være viktig for å treffe Stortingets vedtak i regionreformen og 
for å styrke den regionale samhandlingen. 

4. Fylkestinget oppfordrer til å formalisere samarbeid om utdanning gjennom 
samarbeidsavtaler med de ulike utdanningsinstitusjonene, for å sikre god rekruttering 
god kvalitet, nok lærlingeplasser og øke andel som fullfører utdanningene. 

5. Fylkestinget understreker viktigheten av at Helse Nord utvikler et enda mer strategisk 
samarbeid med universitetene i landsdelen i tillegg til Samisk høgskole og 
Politihøgskolen avdeling Bodø. 

6. Fylkestinget er bekymret for at det er forskjell mellom de ulike helseforetakene i Helse 
Nord i anvendelsen av faste hele stillinger. Det må berøres i utviklingsplanen. 

7. Fylkestinget ber Helse Nord utrede muligheten for opprettelse av et Protonsenter ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

8. Fylkestinget peker på viktigheten av at Helse Nord etablerer et prinsipp om at nye 
teknologiske løsninger skal gjøres tilgjengelig for foretakene der dette er 
hensiktsmessig. 

9. Det er viktig at helseforetakene gis anledning til å utvikle samarbeid med næringslivet i 
landsdelen. 

10. Fylkestinget mener at Helse Nords ansvar knyttet til helsefremming/folkehelse er 
underkommunisert i planen. 

11. Fylkestinget mener at godeforpliktende samarbeidsavtaler/tjenesteavtaler mellom 
kommunene og helseforetakene er viktige, slik som samhandlingsreformen krever. Det 
må også være systemer som gjør at avtalene evalueres og revideres slik at de møter 
behovet for helsetjenester og utfordringer i befolkningen. 

12. Fylkestinget oppfordrer forskningsmiljøene i Helse Nord til å bidra i forskning innen 
helsefremming. 

13. Fylkestinget ønsker å oppfordre Helse Nord (som medlem i Folkehelsealliansen) til å 
bidra slik at Folkehelsealliansen i Nordland blir en tydeligere og mer relevant 
samfunnsaktør- gjennom kunnskapsoverføring og samarbeide om forskning. 

14. Fylkestinget ønsker å understreke at pasientopplevelser og relasjoner er viktig for et 
godt helsetilbud, teknologiske løsninger må hensynta dette. 
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Finnmarkssykehuset: 

Helse Nords strategi fortsatt skal være «Forbedring gjennom samarbeid». Helse Nords 

strategi bør vise  at en styrking av samhandlingen og bruk av teknologi i mye større grad 

enn i dag, er Helse Nords viktigste veivalg for å kunne utvikle spesialisthelsetjenesten 

innenfor stadig strammere økonomiske rammer. Strategidokumentet må revideres og 

oppdateres.  Helse Nords strategidokument «Forbedring gjennom samarbeid» ble 

utarbeidet i 2002 Det bør oppdateres og legges inn i utviklingsplanen.  

Innspill til nåsituasjon, strategier, utviklingstrekk og framskrivning: 

Rekruttering er en sentral utfordring både innenfor PHR og somatikk, og det samme 

gjelder samhandling og ivaretagelse av eldre og kronisk syke.  

Foretakene bør i planperioden stimuleres til ytterligere målorientering og å ha 

kontinuerlig fokus på tiltak.  Foretakene bør i større grad bemannes med 

støttepersonell, som kan avlaste helsepersonell, og derved bidra til at helsepersonellet 

kan utføre mer pasientrettet arbeid. 

FIN støtter at helsefagarbeidere i større grad kan benyttes som støttepersonell i 

sykehusene og bidra til å frigjøre tid til pasientbehandling hos leger og sykepleiere. 

Sykehusene opplever at sykepleierne søker andre spesialiseringer enn ABIOK. Disse bør 

vies mer oppmerksomhet, og det gjelder både praksisbehov og finansiering. Helse Nords 

arbeid med desentraliserte utdanninger må også følges opp og videreutvikles i 

Finnmark.  

Det bør nevnes i utviklingsplanen at man ser helseutfordringer hos barn og ungdom som 

både må forebygges og behandles så tidlig som mulig. Dette gjelder blant annet overvekt 

og psykiske lidelser, hvor region nord ligger høyest i landet når det gjelder overvekt hos 

barn og ungdom.  

Det er estimert at rundt 45 000 liggedøgn i sykehusene i nord kan overføres til 

kommunehelsetjenesten. Det er stor usikkerhet knyttet til kommunenes muligheter for 

dette, blant annet når det gjelder kommunenes mulighet til å bygge opp kompetanse. Det 

er derfor viktig at man ved planleggingen av nye sykehusbygg i regionen har et nært 

samarbeid med vertskommune og andre kommuner i sykehusets nedslagsfelt for å sikre 

at liggedøgn som flyttes ut av sykehuset blir ivaretatt i kommunal seng eller 

intermediærenhet. Slike intermediærenheter kan med fordel planlegges i eller i 

tilslutning til et sykehus. 

Innspill til tiltakskapittelet i utviklingsplanen; kap. 6: 

Pasientenes helsetjeneste  

Det forventes bedre organisering av helse- og omsorgstjenester på tvers av 

forvaltningsnivå, men vi må også kunne forvente bedre organisering og samarbeid 

internt i foretakene innenfor PHR og somatikk. Samlokalisering av og nært samarbeid 

mellom tjenestetilbud innen PHR og somatikk er viktig for pasientene, da psykiatriske 

pasienter kan ha behov for diagnostikk og behandling av somatisk sykdom og omvendt. 
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FIN foreslår derfor følgende tiltak: 

 PHR og somatikk samlokaliseres der dette er mulig.  
 

 Pasientbehandling og kvalitet 

Som nye tiltak innen pasientbehandling og kvalitet foreslår FIN at: 

 Helse Nord vil, i nært samarbeid med kommunene, bidra til å utvikle gode 
helsetjenestetilbud for barn og ungdom spesielt innen PHR og forebygging og 
behandling av overvekt. 

 Helse Nord vil støtte opp om sykdomsforebyggende arbeid i kommunene ved at 
foretakene bidrar med sin kompetanse om helse og sykdom i befolkningen. 

 

Strategier for å styrke et likeverdig møte med helsetjenesten for den samiske 

befolkningen 

FIN er svært fornøyd med at tiltak for å styrke et likeverdig møte med helsetjenesten for 

den samiske befolkningen har fått såpass stor plass i tiltaksdelen i utviklingsplanen. 

Foretaket støtter alle tiltak både vedrørende språk og kulturkompetanse, utdanning og 

rekruttering, samisk innflytelse og økt tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester. 

Foretaket bidrar gjerne til å utvikle tjenestetilbud til den samiske befolkningen i Nord 

Norge og til å utvikle Samisk Helsepark i Karasjok til et kompetansesenter både innen 

PHR og somatikk for den samiske befolkningen i hele landet.  

FIN savner følgende tiltak: 

 Sentrale dokumenter og programmer som benyttes i pasientbehandling må 
oversettes til samisk.  

 Tilbudene i Samisk helsepark bør utvikles videre etter en oppsatt utviklingsplan 
og dimensjoneres som regionale og nasjonale tjenester.   

 

Regional utvikling og regionalt samarbeid 

Da forbedring gjennom samarbeid er Helse Nords hovedstrategi, så ansees kapittel 6.5 å 

være litt mangelfullt. Kapittelet bør i større grad utdype hvor Helse Nord vil med 

funksjonsfordeling og funksjonsdeling. Dette er ikke bare viktig for de store sykehusene 

men også for lokalsykehusene. Lokalsykehusene har både behov for å få desentralisert 

høyvolumtjenester og for støtte til å bygge opp spesielle tilbud, som også 

lokalsykehusene kan bli gode på. I FIN kan det være tiltak som kan styrke 

barneavdelingen i Hammerfest og rehabiliteringsavdelingen i Kirkenes. 

En videreutvikling av UNNs og NLSHs rolle som kompetansemotorer for 

lokalsykehusene er også viktig, blant annet ved innføring av «telementoring» og andre 

former for veiledning i det kliniske arbeidet. Fagutvikling på tvers av foretak og 

opprettelse av faglige nettverk i tillegg til fagråd, er også viktige tiltak for å utvikle og 

opprettholde kompetanse i lokalsykehusene. Det samme gjelder samordning av 

utdanningsstillinger og samarbeid om gode og effektive spesialiseringsforløp.  
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Samordning av ressurser innen og mellom helseforetak er en utfordring, og Helse Nord 

bør stille krav om dette. Det bør også sees på muligheter for fellesløsninger innen stab 

og støtte i Helse Nord blant annet innenfor IKT, e-helse, dataanalyse, 

mediehenvendelser, deling av prosedyrer og tilgang til og deling av annen informasjon. 

Regionalt samarbeid om forankring av viktige veivalg både internt og eksternt kan bidra 

til å styrke Helse Nord og til at Helse Nord blir sett på som en enhet og ikke mange 

fragmenterte deler. Gode systemer for å ta i bruk ansattes erfaring og kompetanse, ikke 

bare i daglig drift men også i planleggingen av tjenestetilbud, bør brukes og deles. 

Samhandling med primærhelsetjenesten 

FIN slutter seg til behovet for å utvikle innovative partnerskapsmodeller for 

organisering og ikke minst finansiering av samhandling. En revitalisering av 

samhandlingstemaet bør fremstå som et av hovedtemaene i utviklingsplanen. 

Foretakene er helt avhengige av at kommunene klarer å ta sitt ansvar for helse- og 

omsorgsoppgaver i fremtiden. Det innebærer at foretakene ikke ensidig kan legge opp til 

24/7 dialog og tjenester om ikke kommunene involveres automatisk i dette når det 

gjelder organisering og pasientforløp.  

UNN og Tromsø kommune har nå hatt pasientsentrert helsetjenesteteam i snart fire år. 

Modellen kan vise til redusert dødelighet og redusert antall reinnleggelser i sykehus for 

syke eldre med mange diagnoser. Dette er en modell som de øvrige foretakene bør 

oppfordres til å prøve ut i samarbeid med sine kommuner.  

FIN foreslår å tilføye følgende to tiltak innen samhandling: 

 Helse Nord vil fortsette å bidra til dialog og møteplasser mellom første- og 
andrelinjetjenesten for å styrke samhandlingen mellom nivåene. 

 Helse Nord vil stimulere til økt bruk av tverrfaglige team på tvers av nivåene i 
helsetjenesten for kompetanseoverføring og kompetansedeling rundt kronisk 
syke med hyppige sykehusinnleggelser og reinnleggelser. 

 

Bemanning og kompetanse 

FIN foreslår å tilføye følgende to tiltak innen bemanning og kompetanse: 

 Helse Nord vil fortsette å arbeide for desentraliserte utdanningsmodeller. 
 Helse Nord vil bidra til samordning av utdanningsstillinger og 

karriereplanlegging for leger, som kan virke rekrutterende for lokalsykehusene. 
 

Økonomi 

Endringer i finansiering av helsetjenestetilbud, blant annet mot forløpsbasert 

finansiering, kan bidra til å flytte ressurser ut av sykehusene og inn i kommunene og 

påvirke bærekraften i foretakene. Dette er en ønsket utvikling, men det er en stor 

utfordring for helseforetakene, som må følges opp. 

Teknologi 
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Finansieringen av teknologiske løsninger i pasientbehandling og samhandling er ikke 

god nok, og det må legges til rette for at det blir lønnsomt å ta i bruk teknologiske 

løsninger i for eksempel e-helsepoliklinikker. 

FIN foreslår å tilføye følgende tiltak: 

 Helse Nord vil være det regionale helseforetaket som i størst grad benytter seg av 
teknologiske løsninger for intern samhandling, ekstern samhandling og i 
pasientbehandlingen. 

 Helse Nord vil bidra til å utvikle gode finansieringsordninger for bruk av 
teknologi i samhandling og pasientbehandling.  

 

Bygg og kapasitet 

FIN foreslår å tilføye følgende under tiltak kulepunkt to: 

 Helse Nord vil følge opp og utrede nærmere den usikkerheten som er om 
framtidig kapasitetsbehov, eksempelvis kommunenes evne til å overta nye 
oppgaver, i alle prosjekter som gjelder bygging av sykehus. 

 

Innspill om spesielle forhold i Finnmarkssykehuset: 

Økonomi: 

FIN må fordele tjenesteproduksjonen på fire større og en rekke mindre enheter, i 

motsetning til flertallet av landets helseforetak som har færre enheter og dermed kan ha 

mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Selv om vi forvalter økonomien generelt godt, 

blir økonomi ofte likevel en rammebetingelse som må gis uforholdsmessig stor 

oppmerksomhet i den daglige driften. Det medfører risiko for at faglige utfordringer, 

rekruttering og samhandling kan få for lite oppmerksomhet. Finansieringsmodellen 

ivaretar ikke den desentraliserte modellen godt nok. 

Rekruttering: 

Det at FIN drifter en høyspesialisert og svært kompleks tjenesteproduksjon i periferien 

av nasjonen, gjør også at vi har en del utfordringer som lignende virksomheter lengre 

sør slipper å forholde seg til. Grunnlaget for rekruttering av helsepersonell er begrenset. 

Det er en utfordring for oss at vi avgir langt flere unge spesialister til UNN enn det vi 

klarer å rekruttere tilbake. Utdanningsløpene for legespesialister og 

psykologspesialister burde i større grad være tilrettelagt for karriereløp som gjør det 

enklere å bosette seg fast i Finnmark.    

Universitetssykehuset Nord-Norge 

UNN gir uttrykk for at planen er svakt forankret og er for generell med få konkrete tiltak.   

Brukerutvalget ved UNN uttalte: 

«Brukerutvalget oppfatter den regionale utviklingsplanen som en ordrik plan, men 

lite konkret. Etter Brukerutvalgets vurdering gir dokumentet for få og for svake 

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse

side 108



styringssignaler. For å kunne gi høyt spesialiserte tjenester til brukere i hele Nord-

Norge må planen ha et bevisst perspektiv på UNN som universitetssykehus og som 

regionalt kraftsenter» 

Høringsuttalelsen ble behandlet i styret ved UNN 4. oktober 2018. Styret sluttet seg 

enstemmig til høringssvaret og bemerket følgende: 

«Styret vektlegger spesielt nødvendigheten av at den endelige utviklingsplanen i 

større grad beskriver regionsykehusets rolle som hovedsykehus og 

universitetssykehus i regionen». 

For UNN er det viktig at pasientene i Helse Nord får et likeverdig tilbud om 

høyspesialisert diagnostikk og behandling på lik linje med pasienter i de andre 

helseregionene i Norge. 

UNN har syv hovedinnspill til planen: 

Planen underkommuniserer UNNs rolle som region- og hovedsykehus. UNNs rolle, som 

hovedsykehus, i en nettverksmodell med de andre helseforetakene, er ikke nærmere 

beskrevet 

Det foreslås derfor at man skriver: 

«UNNs rolle som universitets- og regionsykehus er vesentlig for hele Helse Nord. Den består 

av: 

 Høyspesialisert diagnostikk og behandling som kun tilbys ett sted i regionen 

 Ansvaret for å være faglig ledende i regionen i alle fagfelt 

 Undervisning av helsepersonell på universitetsnivå både grunnutdanning og PhD 

 Tilby spesialistkandidatene i Helse Nord den delen av spesialistutdanningen som 

ikke kan oppnås ved lokalsykehus 

 Utføre grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning innen de fleste 

fagområder og av høy internasjonal kvalitet og bredde» 

 

Den særskilte utfordringen Helse Nord har med å skulle drive et høyt spesialisert og 

samtidig uvanlig lite region- og universitetssykehus er ikke nevnt. Vi foreslår derfor at 

følgende formulering settes inn, basert på lignende formulering fra Nasjonal 

sykehusplan:  

«Universitetssykehuset Nord-Norge er lite i nasjonal og internasjonal målestokk, 

men forventes likevel å ha et bredt tilbud av spesialiserte funksjoner. Innenfor de 
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enkelte fagområdene er derfor problemstillingen med lite pasientvolum og sårbare 

fagmiljøer aktuell. 

 

Det etterlyses tiltak for å møte denne utfordringen. Slike tiltak må beskrives i kapittel 6 

og 7 og kan kreve en større omarbeiding. 

 

Vi foreslår at siste setning i kapittel 6.5.5. omskrives til:  

«Helse Nord må sikre at region- og universitetssykehusfunksjonen ivaretas når det 

vurderes om helsetjenester skal desentraliseres eller ved andre endringer i 

tjenestetilbudet. Dette inkluderer når det oppstår behov for endringer som følge av 

demografi og medisinsk/teknologisk utvikling.» 

 

Det  bes om at universitetssykehusets ledende faglige rolle vektlegges tydelig i kapittel 6. 

Vi foreslår at det tas inn følgende tiltak: 

«Helse Nord vil tydeliggjøre Universitetssykehuset Nord-Norges rolle i de faglige 

nettverkene i helseregionen og i de ulike pasientforløpene» 

Psykisk helsevern og rus. 

Etters UNNs mening er planen lite konkret på hvordan utviklingen i psykisk helsevern 

og rus skal styrkes (oppfylle den gyldne regel) samtidig som veksten i somatikk ser ut til 

å bli stor.  

Det er lite fokus på de særegne utfordringene til fagområdet psykisk helsevern for barn 

og unge (PHBU) i utkastet til Regional utviklingsplan. Det er stor variasjon i organisering 

av tjenesten, den faglige profilen, hvilke tjenester som tilbys, syn på hvilke tjenester som 

burde tilbys, personellsammensetning og ressurssituasjon. Det er heller ikke en felles 

forståelse av hva som er god kvalitet i pasientbehandlingen og hvordan det skal 

dokumenteres at tjenesten har en god kvalitet. Skal dette kunne bedres må det på et 

overordnet nivå tas stilling til hvordan de særegne utfordringene til PHBU skal 

håndteres.  

 

En struktur som lar seg bemanne og behovet for prioriteringer 

Strategiplanen beskriver i detalj de kommende utfordringene med stor mangel på 

pleieressurser. UNN mener tiltakene som er beskrevet ikke er tilstrekkelige vil foreslå at 

planen omtaler spesielt følgende tema: 
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En struktur som lar seg bemanne 

Vi foreslår at strategiplanen tydelig beskriver at strukturen og oppgavefordelingen i 

Helse Nord må utvikles slik at den lar seg bemanne. 

 

- Hvordan løser vi utfordringer med rekruttering, mangel på spesialister og 

vikarbruk? 

Videre må planen beskrive hvordan regionen løser rekrutteringsutfordringer. Hvordan 

løser vi mangler på spesialister? Hvordan kan foretakene få et regionalt samarbeid om 

rekruttering og ikke konkurrere om de samme spesialistene?  

 

- Behov for prioritering 

Ifølge Stortingsmelding 34/2015-2016, «Verdier i pasientenes helsetjeneste», skal 

helsetjenestetiltak prioriteres med utgangspunkt i helsegevinst, ressursbruk og 

alvorlighet. Et likeverdig tilbud er grunnleggende i norsk helsevesen, men krever gode 

prioriteringer. Uten prinsipper for prioritering kan ressurssterke grupper bli prioritert 

framfor grupper som ikke har høy status eller ressurser til å hevde sine rettigheter. UNN 

foreslår at prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet omtales spesielt.  

UNN foreslår at det tas inn et tiltakspunkt om: 

«Beslutninger i Helse Nord skal fattes med utgangspunkt i prioriteringskriteriene 

slik de fremgår av prioriteringskriteriene. Dette gjelder alle beslutninger fra 

administrativt til klinisk nivå» 

 

En rekke situasjoner i det kliniske arbeidet har i seg prioriteringsdilemmaer. UNN 

foreslår at strategiplanen beskriver tiltak for å møte dette, eksempelvis slik: 

«Helse Nord vil utarbeide en egen strategi for klinikknær prioritering i nært samarbeid 

med foretakene». 

 

Den medisinske utviklingen stiller nye krav til strukturen i tjenestetilbudet 

Kapittel fem omtaler teknologiutviklingen som et mulig virkemiddel for 

desentralisering. UNN er grunnleggende positiv til at vi skal tilby behandling nærmest 

der pasienten bor. Samtidig er teknologiutviklingen i mange tilfeller også en sterk driver 

for økende sentralisering.  Dette er kun nevnt i en kort setning i kapittel 6.5.1. 

«…nødvendiggjør sentralisering på noen høyt spesialiserte områder». 
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UNN framhever at fremtidig behandling av alvorlige tilstander som kreftsykdommer i 

fremtiden i større grad bør foregå i en nettverksmodell. UNN som regionens 

hovedsykehus besitter den nødvendige spisskompetanse og vil være sentral i å sikre at 

den enkelte pasient tilbys den individuelt tilpassete beste behandling, mens oppfølging i 

større grad vil foregå desentralisert – i nært samarbeid med hovedsykehuset. 

 

Endringen i sykdomsutvikling og behandling gjør at etablerte funksjonsdelinger må 

kunne endres i tråd med den faglige utviklingen. For at den regionale utviklingsplanen 

skal være styringsgrunnlag for videre utvikling av Helse Nord mener vi det er nødvendig 

at strategiplanen beskriver områder dette angår, omfang, og også at dette kan medføre 

konsekvenser for fremtidige arealutviklingsplaner og økonomimodell.  

Det er uomtvistet at pasientene i Helse Nord skal ha et likeverdig tilbud om 

høyspesialisert diagnostikk og behandling som pasienter i andre deler av i Norge. Vi kan 

for eksempel ikke ha en kreftkirurgi i Nord-Norge som skiller seg kreftkirurgien i Norge.  

Vi mener det som tiltak bør tas inn: 

 «Funksjonsdelinger skal som hovedregel oppfylle nasjonale anbefalinger og 

retningslinjer» 

Spesialistutdanningen i Helse Nord. 

Helse Nord har også utfordring med at svært mange spesialistkandidater reiser ut av 

regionen etter fullført spesialisering. Erfaring og forskning tilsier at et viktig tiltak for å 

motvirke dette er at mest mulig av spesialistutdanningen foregår i Helse Nord.  Dette må 

ledsages av et system for å innhente impulser utenfra etter at legene har fullført 

spesialisering. UNN foreslår at det legges inn følgende tekst i den regionale 

utviklingsplanen: 

 

«For å sikre spesialistutdanningen og at vi beholder ferdige utdannede spesialister i Helse 

Nord er det et mål at så mange som mulig av landsdelens framtidige legespesialister 

gjennomfører hele spesialistutdanningen i Helse Nord. Dette vil også fremme godt 

samarbeid mellom fagmiljøene i regionen. UNN har en viktig rolle med å tilby de delene av 

spesialistutdanningen som ikke kan oppnås ved lokalsykehus i regionen Dette må ledsages 

av et system for å innhente impulser utenfra etter at legene har fullført spesialisering» 
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Ta tiden tilbake 

En betydelig andel av helsepersonells tid går med til administrative oppgaver og ikke 

direkte pasientrettet virksomhet. Dette er i liten grad omtalt i regional utviklingsplan. Vi 

mener man må tenke nytt om hvem som gjør hva og muligheten til å automatisere flere 

arbeidsoppgaver.  UNN oppfordrer til at dette temaet tas inn i Helse Nords regionale 

utviklingsplan og at man vurderer tiltak, f.eks. å iverksette et lignende arbeid som i 

Helse Sør-Øst – gjerne i samarbeid med andre helseregioner. 

 

Samhandling 

Samhandling er identifisert som viktig utviklingsområde i planen, imidlertid kunne 

planen med fordel nevne flere konkrete eksempler som kan brukes til tjenesteutvikling i 

regionen. Utviklingsplan fra HSØ nevner slike eksempler som kan være et godt 

utgangspunkt. I tillegg har Helse Nord erfaring med egne tjenestemodeller som kan 

brukes til lokal tilpasset tjenesteinnovasjon for bedre pasientforløp rundt pasienter med 

sammensatte komplekse behov, som for eksempel pasientsentret helsetjenesteteam i 

samarbeid mellom UNN og enkelte kommuner. Det bør også påpekes at nye tiltak bør 

være særskilt rettet mot pasientene med størst behov, dette gjelder blant annet svært 

syke pasienter og eldre. Planen burde også beskrive tydeligere grensegang mellom 

regionale oppgaver og oppgaver som tilfaller hver enkelt sykehus. Organisatoriske 

løsninger som støtter under bedre pasientforløp både regionalt og på foretaksnivå må 

utarbeides.  Flere av tiltakspunktene er overlatt til foretakene. Vi mener dette i større 

grad må gjøres regionalt og ikke per sykehus.  

Nordlandssykehuset: 

Nordlandssykehuset styre ber om at utviklingsplanens retning tydeliggjøres og at 
fokuset på befolkningens behov for likeverdige tjenester i regionen styrkes i planen. 
Videre framhever styret at Nordlandssykehusets rolle som områdesykehus og rolle i 
utviklingen av regionen, spesifiseres i utviklingsplanen. 

 

Høringsutkastet til regional utviklingsplan er langt og inneholder store mengder data i 
beskrivelse av nå-situasjonen og utviklingstrekk. Likevel opplever NLSH at beskrivelsen 
av utfordringsbildet innenfor for flere områder er mangelfull, med den konsekvensen at 
prioriteringer, mål og tiltak ikke henger sammen med dagens situasjon og 
utviklingstrekkene. Dette svekker planens hensikt som en veiviser og veileder for 
prioritering i tiden framover. Nordlandssykehuset mener at forslaget til utviklingsplan 
ikke har en tydelig retning som kan brukes til å prioritere og til å planlegge den 
framtidige utviklingen i regionen. 
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Planen bærer preg av at den i kapittel 6 beskriver hva vi skal gjøre, men i stort utelater 
en konkretisering av hvordan målene skal oppnås og tiltakene skal gjennomføres. Ord 
som arbeid for, ta initiativ til, være tydelig på, styrke, bidra til, i størst mulig grad, sier 
egentlige lite om hva som skal være de prioriterte arbeidsområdene i perioden.  
Mandatet til arbeidet med Helse Nords regionale utviklingsplan beskriver at 
«utviklingsplanen skal sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til trygge og gode 
tjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse Nord». Med 
dette settes befolkningen og pasientene i fokus, noe som er helt i tråd med Nasjonal 
helse- og sykehusplan. Likevel opplever vi ikke at planen gjennomgående bygger godt 
nok opp under «pasienten helsetjeneste». Både mål og tiltak må ha større pasientfokus. 
Helse Nords motto: «sentralisere det vi må og desentralisere det vi kan» må også bli mer 
retningsgivende i alle deler av planen. Vår spredte bosetning over store areal gir oss en 
ekstra utfordring med å kunne tilby likeverdige helsetjenester for hele regionens 
befolkningen, spesielt innenfor områder der tid er en faktor for prognose og resultat. 
Helse Nord har et særlig ansvar for å sikre en god og hensiktsmessig deling av 
funksjoner for å understøtte likeverdige tjenester. Dette burde i større grad diskuteres i 
planen og være førende for den retningen planen skal sette.  
 
Nordlandssykehuset har også behov for å kommentere prosessen knyttet til 
utarbeidelse av den regionale utviklingsplan. Utover et «referansegruppe-møte» hvor 
Nordlandssykehuset arbeid med strategisk utviklingsplan ble presentert, har ikke 
medarbeidere i Nordlandssykehuset bidratt i noen grad til arbeidet med 
utviklingsplanen. Planen fremstår som vag og flere av beskrivelsene oppleves fjernt fra 
hverdagen i helseforetakene.  
 
 Nordlandssykehusets posisjon som område-/sentralsykehus 

Nordlandssykehuset er det nest største helseforetak med et tjenestetilbud som et 
tradisjonelt sentralsykehus. Foretaket har både lokal-, fylkes- og landsdelsdekkende 
funksjoner, og er gjennom oppdragsdokumenter gitt i oppdrag å videreføre et bredt 
spesialisttilbud i nært samarbeid med de andre helseforetakene. I forslaget til 
regional utviklingsplan er ikke denne rollen nærmere beskrevet. Planen bør 
inneholde en mer presis drøfting rundt den plassen Nordlandssykehuset er gitt 
gjennom å legge en rekke oppgaver og funksjoner utover eget lokalsykehusområde 
til helseforetaket.  

 

 Planen sier ingenting om hvilke faglige områder som skal prioriteres i de neste 

årene. 

En utviklingsplan med siktemål 2035 forventes å beskrive strategiske valg og 
prioriteringer innenfor fagutviklingen i regionen. I punkt 3.8.2 er det beskrevet 
en lang listen med ulike spesialiteter som må vies oppmerksomheter framover 
pga. stor sårbarhet og rekrutteringsutfordringer. Likevel er det ikke beskrevet 
hvilke fagområder som må prioriteres først og mest, noe vi for øvrig ikke finner 
andre steder i utviklingsplanen heller.  
 

 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Det framgår av utviklingsplanen at Helse Nord vil økonomisk prioritere psykisk 
helsevern og TSB for å skape kvalitetsmessig bedre og mer tilgjengelige tjenester. 
Dette er ikke i samsvar med de siste års prioriteringer og den framlagte styresak 
om rammer for investering og drift framover.  
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Nordlandssykehusets behov for utvidelse av bygningsmassen ikke er nevnt i 
utviklingsplanen. Som det fremkommer av Nordlandssykehusets strategiske 
utviklingsplan at det er behov for en utvidelse i areal for å kunne drive et 
moderne tjenestetilbud innenfor psykisk helsevern og rus.  
 

 Forskning og innovasjon 

Beskrivelsen av nåsituasjonen (tabell 5) er lite hensiktsmessig, da den ikke 
beskriver en overordnet status. Nordlandssykehuset anbefaler at det lages en 
oversikt som viser utviklingen over flere år og som sammenligner aktiviteten i 
Helse Nord med aktiviteten i øvrige regioner. Et slikt grunnlag vil gjøre det mulig 
å diskutere og sette et ambisjonsnivå for forskning og innovasjon i Helse Nord.  
 
De kontroversielle temaene innenfor feltet er ikke viet oppmerksomhet. Det er 
ikke tatt stilling til om de ulike helseforetakene leverer forskning og innovasjon 
på det nivået som er ønskelig. Helse Nords gjeldende forskningsstrategi har som 
et hovedmål å styrke den desentraliserte forskningen, et mål som gjentas i 
utviklingsplanen. Hvordan skal Helse Nord «stimulere» til at dette skjer?  
 

 Samhandling 
Delen som omhandler samhandling i utviklingsplanen er for smal og ensrettet 
ved at det i all hovedsak er samhandling mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten som beskrives. Forslaget til utviklingsplanen inneholder 
ingen beskrivelse av samhandling med utdanningsinstitusjoner (universiteter, 
fylkeskommune) utover en kort beskrivelse i forbindelse med kompetanse og 
bemanning. En beskrivelse av helseforetakenes utvidede rolle som 
samfunnsaktører er også helt fraværende og samarbeid med andre for å fremme 
folkehelse på et overordnet nivå bør beskrives. En slik samhandling er nødvendig 
med tanke på den fremtidige demografiske utviklingen og økningen i 
livsstilssykdommer som forventes. Spesielt tidlig intervensjon hos barn og unge 
bær vektlegges. 
 
En konkret bekymring fra det prehospitale miljøet i Nordlandssykehuset er 
kommunenes utfordringer knyttet til bærekraft. Det tas langt på vei til orde for å 
behovsprøve kommunene i forhold til hvilke forventninger helseforetakene skal 
ha til dem. Dette er den akuttmedisinske kjeden spesielt sårbar for. Det største 
potensialet for vekst innen prehospital akuttmedisin i Nord-Norge ligger i å 
bedre samhandlingen med det kommunale helsetjenesten. Dette kommer lite 
frem i dokumentet. 
 

 Teknologi 
Teknologi er viet en del plass i utviklingsplanen, noe som er riktig med tanke på 
demografi og samfunnsutvikling. Likevel mener vi at formål og betydningen av 
tiltakene, og hvordan de skal gjennomføres er vanskelig å forstå. 
 
Utvikling av velferdsteknologi og løsninger for bedret samhandling, vil kunne 
bidra som et tiltak for fremtidige manglende hender. Teknologiutviklingen må 
styres etter de faktiske og ikke de antatte behovene som sykehusene har. 
Nordlandssykehuset har teknologi som et av våre satsningsområder og vi ønsker 
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en ledende posisjon på teknologiutvikling i regionen gjennom samarbeid med 
offentlige og private aktører. Hvis Helse Nord stiller seg bak våre tanker, bør 
dette beskrives i utviklingsplanen. 
 

 Vurdering av forutsetninger for og behov for kapasitet i helsetjenesten 
Framover vil det være vanskelig å bemanne sykehusene med tilhørende vaktlag i 
Helse Nord. Man må enten gjøren noe med det forventende tjenestetilbudet i 
befolkningen eller med organiseringen av tjenestene. Dette er viktige strategiske 
veivalg som ikke bør gjøres av det enkelte helseforetak, men vurderes samlet i 
regionen da det krever tett samarbeid med primærhelsetjenesten. 
 
Planen beskriver ikke hvordan Helse Nord på sikt ser for seg at dette skal gjøres.  
 

 Vurdering av behov for helsepersonell og hvordan situasjonen kan løses 
Dagens situasjon for bemanning og kompetanse i regionen er knyttet til stillinger, 
stillingsandel og aldersfordel. Utfordringsbildet er knapt beskrevet. Målbildet slik 
det er beskrevet for bemanning og kompetanse er for lite konkret uten 
kvantifiserbare mål. Planen må angi strategiske tiltak innenfor utdanning, 
kompetanseplanlegging og rekruttering for å sikre helseforetakene den 
kompetansen de vil ha behov for framover. 
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Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    L.A. Mickelsen/902 21 400  Bodø, 17.10.2018 

 

Styresak 135-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2018, oppdatert 

Dette saksdokumentet erstatter tidligere utsendt utgave. 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2018 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i FIN i styresak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2018 (styremøte 20. juni 2018). 
 
Sammendrag  
Rapportene omfatter prosjektene: 
 Byggeprosjekter 

o Nye Kirkenes sykehus 
o Prosjekt Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Organisasjonsutvikling   
o Nye Kirkenes Sykehus  
o Prosjekt Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Forprosjektfase  
o Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen 

 
Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende styresak til styret i 
FIN, den 26. september 2018.  
 
Status byggeprosjekter 
Nye Kirkenes sykehus (NKS) 
Fremdrift og ibrukstakelse: I andre tertial 2018 har det vært fullt fokus på fullførelse av 
SD1-anlegg og branntetting, hovedsakelig i entreprise 03. Det ble i juni 2018 tatt 
beslutning om å skifte ut SD-anlegget som delvis var utført i B03. Arbeidet ble besluttet 
gjennomført i to faser:  
1) det som er nødvendig for å kunne starte opp sikker, klinisk drift 
2) arbeid som kan pågå etter ibrukstakelse. 
 
  

                                                        
1 SD: Sentralt driftsovervåkningsanlegg 
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Prosjektorganisasjonen er styrket med ressurser fra prosjektlederorganisasjonen og fra 
Sykehusbygg HF for å ivareta fremdrift, testing og dokumentasjon, herunder 
systematisering med henblikk på en rettslig prosess. Tettere oppfølging reduserer risiko 
for ytterligere forsinkelser av fremdrift og overlevering til driftsorganisasjonen. 
 
Økonomi: Kostnadsprognosen er pr. andre tertial 2018 på 1,574 mrd. kroner. Prognosen 
er 17 mill. kroner høyere enn rapportert pr. 1. tertial 2018, og inkluderer ikke B03s krav 
i sluttfaktura, og heller ikke FINs krav mot entreprenør i forbindelse med sluttoppgjør. 
Forutsatt at FIN får gjennomslag for sine krav, vil endelig sluttsum komme ned mot 1,5 
mrd. kroner. 
 
Prosjekt Alta Nærsykehus, byggefasen 
Status pr. 2. tertial: 
 Ny ambulansestasjon: Opsjon utløst innenfor budsjett.  
 Endelig avklart benyttelse av røntgen fra Kirkenes.  
 Avklaring av samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF om 

utstyrsanskaffelser.  
 CT/MR: Evaluering og innstilling er klar, karensperiode avsluttes 14. september 2018. 
 Plan for systematisk ferdigstillelse og grensesnitt oppdatert i juni 2018. 
 Stikkprøvekontroll (A-krim2) av produksjon og utførelse utført i uke 26 og 34. 
 Prosjektgranskning3 2 utført.  
 Enighet om avtaler med Alta kommune/Alta omsorgssenter  
 Opparbeidelse av p-plass og ambulanseutkjøring under utarbeidelse.  
 
HMS: Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) og sikker jobb analyse (SJA). For øvrig:  
 Entreprenøren utfører regelmessige vernerunder.  
 Helsehuset og naboer blir ivaretatt med direkte kommunikasjon og infoskriv.  
 Rømningsforhold fra helsehuset er gjennomgått. Tiltak effektueres fortløpende.  
 Strammet inn rutiner i forbindelse med adgang via port til byggeplassen.  
 
Sykehusbygg HF har inngått et samarbeid med Skatteetaten i arbeidet med å styrke 
seriøsiteten i bygg og anlegg, og fro å forebygge og bekjempe 
arbeidsmarkedskriminalitet. Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av boforhold er 
gjennomført med tilfredsstillende resultat. Boforhold vil bli sjekket fortløpende.  
 
Fremdrift: Overtakelse er satt til medio oktober 2019. Dette er i henhold til tidligere 
rapportert fremdriftsplan. 
  

                                                        
2 A-krim: Arbeidsmiljøkriminalitet 
3 Prosjektgransking: Uavhengig gjennomgang av spesielt utvalgte og kritiske deler av prosjekteringsunderlaget i et 
byggeprosjekt. Dvs. «tilstandsanalyse» av hele eller deler av prosjektet, som gjennomføres en eller flere ganger i løpet 
av prosjektet. Det er ingen entydig prosedyre for hvordan dette gjennomføres, det kan varierer fra prosjekt til 
prosjekt.  
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Økonomi:  
Summen av vedtatte rammer er: 
P50-ramme (395,0 + 14,5) mill. kroner: 409,5 mill. kroner 
P85-ramme: 48,5 mill. kroner 
Intern ramme CT/MR 20,0 mill. kroner 
Intern ramme ambulansestasjon 7,0 mill. kroner 
Tilsammen: 485,0 mill. kroner 
 
Prognose for ferdigstillelse:         492,0 mill. kroner 
Mulig avvik – må tas fra egne rammer:  7,0 mill. kroner 
 
Avvik mellom investeringsrammen og prognosen skyldes i hovedsak løst inventar og 
utstyr samt utbyggingsavtale og samarbeidsavtale med Alta kommune. Alle lå med for 
lave budsjetter i forprosjektet.  
 
Usikkerhet er siden mai 2018 redusert som følge av avklaringer om utstyrsinnkjøp og 
generell fremdrift i prosjektet. Ny usikkerhetsanalyse gjennomføres i september 2018 
med etterfølgende budsjettrevisjon. 
 
I bærekraftsanalysen til Finnmarkssykehuset HF ligger investeringskostnaden for 
prosjekt Alta Nærsykehus inne med 492 mill. kroner, inkludert CT/MR og 
ambulansestasjon. 
 
Samisk Helsepark, byggefasen 
Status 2. tertial 2018: 
 Rammetillatelse for grunn og fundamenteringsarbeider er gitt av kommunen. 
 Utarbeidelse av detaljtegninger og romplaner med medisinteknisk utstyr pågår. 
 Fasadene er bearbeidet for å skape et mer lokalt preg på bygget. 
 Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er igangsatt. 
 Planlegging av flytting av røntgen fra Kirkenes til Karasjok er iverksatt. 
 Detaljprosjektering av alle fag pågår. 
 Gulv i underetasjen, vegg mot vei, samt trappe- og heissjakt er støpt. Stålbæring og 

hulldekker over underetasjen er montert. 
 Møterom er under planlegging. Fysisk arbeid med møterommene vil sannsynligvis 

ikke starte før i 2019. Dette vil ikke påvirke ferdigstillelse av somatikk og VPP. 
 
Entreprenøren er satt i gang med å vurdere kostnadsreduserende tiltak for om mulig å 
redusere risiko for budsjettoverskridelser. 
 
Det avholdes jevnlig møter i overordnet tverrgående gruppe (OTG), og avklaringer med 
brukerne skjer etter behov.  
 
Fremdrift og økonomi: Fremdrift er i henhold til plan, og det er også den økonomiske 
prognosen for prosjektet. Det siste krever streng økonomisk styring. 
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Status OU-prosjekter 
Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt 
Status 2. tertial 2018: 
Flytteprosessen startet i september 2018. Delprosjektene gjør siste forberedelser fram 
mot flytting, som vil pågå over flere uker. Operasjonsavdelingen starter prøvedrift i 
midten av september 2018. 
 
2. tertial 2018 har vært preget av usikkerheten knyttet til flyttedato. I mai 2018 ble det 
bestemt at flyttingen utsettes til september 2018, og OU-prosjektet tilpasser seg ny 
innflyttingsdato. Noen planlagte aktiviteter utsettes nærmere flyttedato. Prosjektet har i 
løpet av perioden gjennomført individuelle statusmøter med avdelingene i klinikk 
Kirkenes, og avdelingene er i rute med OU-arbeidet.  
 
Økonomi: På grunn av utsatt innflytting har sykehuset fått høyere kostnader knyttet til 
opplæring og vikarer. Lavdrift vil også pågå over lengere tidsrom enn først planlagt. 
Budsjettet til flytting og OU-prosessen er totalt på 5,6 mill. kroner. Foreløpig estimat er 
på 6,9 mill. kroner. 
  
Prosjekt Alta Nærsykehus, OU-prosjekt 
Seks av åtte delprosjekter er samlet i sluttrapporten for OU-prosjekt Alta Nærsykehus. 
Sluttrapporten ble ferdigstilt i mars 2018. Delprosjekt Virksomhetsoverdragelse og 
delprosjekt Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling har utsatt frist. 
 
Delprosjekt 05 Virksomhetsoverdragelse fortsetter arbeidet frem til åpning, og det er 
gjennomgående dialog mellom kommunen og klinikken, og de berørte ansatte gjennom 
organisasjonene. 
 
Delprosjekt 08 ClockWork varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling har 
utarbeidet oversikt over forsyning til prosjekt Alta Nærsykehus med utgangpunkt i 
dagens infrastruktur i Klinikk Hammerfest, og det som er lagt inn i form av lager i 
Klinikk Alta. 
 
Prosjektet har overlevert rapporten som nå iverksettes av klinikk Alta. De to 
gjenstående delprosjektene vil levere sine rapporter i henhold til plan. 
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme. 
 
Samisk Helsepark, OU-prosjekt 
Overordnet tverrgående gruppe (OTG) har fast ukentlig møte, hvor framdrift bygg og OU 
presenteres, og hvor brukermedvirkning løftes fram i forhold til de pågående prosesser. 
I siste tertial har det vært avholdt åtte OTG-møter i Samisk Helsepark (SHP). 
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Godkjenning av sluttrapport for geriatri, oppstart av arbeidet med merkantile tjenester 
og LMS4-tilbudet er noe forsinket, hovedsakelig på grunn av sommerferieavvikling. 
Dette har ført til noe utålmodighet i organisasjonen. Samtidig har det gitt anledning til 
en grundigere gjennomgang av mandatene. Når gruppene konstitueres, vil situasjonen 
trolig være mer oversiktlig.  
 
Det har vært møte for referansegruppen for kommunene i samisk kjerneområde. Det er 
også sendt invitasjoner samlet, og til enkelte etater særskilt, om å komme med innspill 
til mandat for LMS-tilbud og representasjon i gruppen. Referansegruppen blir invitert til 
fysisk møte i Karasjok i forbindelse med ferdigstillelse og åpning av byggetrinn II. 
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektkontroll i tråd med plan.  
 
Forprosjekter 
Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfasen 
Kick-off for forprosjektfasen Nye Hammerfest sykehus (NHS) ble gjennomført med 
medvirkningsgruppene, OTG og samarbeidspartnerne HK5 og UiT6 den 23. og 24. august 
2018.  
 
I 2. tertial 2018 har det pågått en rekke aktiviteter som forberedelse til forprosjektfasen: 
 Utlysning, evaluering og innstilling av entreprenør/rådgivergruppe for 

forprosjektfasen med opsjon på bygging. Karensperiode avsluttet uten klager. 
 Oppstart planprogram. Planprogram er nå ute på høring. 
 Avklaring av formelt samarbeid med Hammerfest kommune og Universitetet i 

Tromsø. Utkast til intensjonsavtaler utsendt. 
 Møter om OU-prosess, forankring og eierskap til OU prosessen gjennomgått med 

brukere. 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS), kvalitet og sikker jobbanalyse(SJA): Det er ikke rapportert 
hendelser så langt. Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen. 
 
Fremdrift og økonomi: Arbeidet med forprosjektfasen er i henhold til tidsplan. Målet er 
styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF i september 2019. Prosjektet har en 
økonomisk ramme på 31 mill. kroner, inkludert interne ressurser. Pr. august 2018 var 
det totalt påløpt 1,7 mill. kroner. Det forventes at prosjektet holder seg innenfor 
rammen.  
 
Nye Hammerfest sykehus, OU-prosjekt 
I forbindelse med oppstart forprosjektfase har OU-prosjektet fått en tilleggsoppgave 
med avklaring av en rekke funksjoner ved NHS. Oppgavene styres av OTG. 
 
  

                                                        
4 LMS: Lærings- og mestringssenter 
5 HK: Hammerfest Kommune 
6 UiT: Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet 
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Alle gruppene har deltatt i forprosjektmøtet med Sykehusbygg HF, Universitetet i 
Tromsø og Hammerfest kommune. Det er påvist flere mulige samdriftsfordeler, hvilket 
er positivt for effektiviseringsgevinstene. Gruppen som arbeider med kjøkken, hvor det 
skal velges modell kok-server eller kok-kjøl, har hatt kortere frist enn de øvrige 
gruppene. Dette fordi valg av løsning har stor betydning for logistikk og 
arealdisponering. Gruppen har vært på befaring på Harstad sykehus, for å få tilstrekkelig 
grunnlag til å gi en anbefaling for løsning for NHS. 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS): HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges 
stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter.  
 
Fremdrift og økonomi: Fremdrift er i henhold til plan. Det er satt av 1,0 mill. kroner til 
arbeidet, og det er foreløpig brukt kr. 376.461,-. Det forventes at prosjektet holder seg 
innenfor budsjettrammen. 
 
Økonomi 
Alle pågående prosjekter er krevende økonomisk. Det er stort fokus på å overholde 
budsjett avsatt til prosjektene.  
 
Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har en betydelig kostnadsoverskridelse. Pr. 2 tertial 
2018 er prosjektet 89 mill. kroner over P(85) på 1,485 mrd. kroner, det vil si en økning 
på 17 mill. kroner sammenliknet med tertialrapport nr. 1-2018.  
 
Prognosen er 1,574 mrd. kroner. Prognosen tar ikke hensyn til at Finnmarkssykehuset 
HF krever leverandøren for døgnmulkt. Forsinkelsen har i tillegg også medført en 
økonomisk konsekvens for den kliniske driften som følge av tilbakeleie fra ny eier av 
nåværende sykehus.  
 
Prosjekt Alta Nærsykehus har en prognose på 453 mill. kroner, i tillegg kommer 17 mill. 
kroner. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til inventar og utstyr samt at 
utbyggingsavtalen og teknisk avtale med Alta kommune har blitt høyere enn hva som 
var beregnet i forprosjektrapport 2014. Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 
436,5 mill. kroner inntil usikkerhetsanalyse gjennomføres i september 2018. Det er 
overveiende sannsynlig at P85-rammen må utløses. 
 
Prosjekt Samisk Helsepark B3 planlegges gjennomført innenfor rammen på 57 mill. 
kroner. Budsjettet er i 2. tertial 2018 økt med 7 mill. kroner for oppføring av møterom 
og gangforbindelse mellom BT2 og BT3. Dette er i tråd med vedtatte langsiktige plan 
2019-2026. 
 
Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste 
organisasjonen gjennom innleie av ressurser.  
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Medbestemmelse 
Ansatte, pasient- og brukerorganisasjon, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og 
deltar på alle nivå i prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede 
tverrgående prosjektgrupper (OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.  
Tertialrapportene er drøftet i FIN i informasjons- og drøftingsmøte 17. september 2018, 
og behandlet i arbeidsmiljøutvalget samme dato.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at innflytting i Nye Kirkenes sykehus endelig pågår, og at 
åpning er fastsatt til 12. oktober 2018. Prognosen er en overskridelse på 89 mill. kroner, 
det vil si en økning på 17 mill. kroner i forhold til forrige tertialrapport. Overskridelsen 
utgjør 5,9 % i forhold til P85-rammen. Beløpet er ikke korrigert for døgnmulkt. Arbeidet 
med å forberede rettslig prosess knyttet til sluttoppgjør pågår. 
 
Adm. direktør er fornøyd med at fremdriften i de øvrige prosjektene er i henhold til 
økonomi og tidsplan.  
 
Organisasjonen i Finnmarkssykehuset HF er inne i en svært krevende fase med flere 
samtidige, store prosjekt. Adm. direktør mener at helheten i utviklingsaktivitetene blir 
gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å disponere P85-rammen for prosjekt Alta Nærsykehus, 

når endelig kalkyle foreligger. 
 
 

Bodø, den 17. oktober 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
2. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
3. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
4. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
5. Tertialrapport 2/2018 Konseptfase nye Hammerfest sykehus 
6. Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
7. Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
8. Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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