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Denne saken er utarbeidet som en felles styresak for alle RHF-styrene, og er derfor ikke skrevet på 
nynorsk. 
 
 
 
Fakta 
De fire regionale helseforetakene har utarbeidet et konsept for å etablere et felles sett av indikatorer for 
kostnadsnivå og produktivitet, for ulike tjenesteområder. Et felles indikatorsett skal bidra til å rette 
oppmerksomhet mot effektiviseringsarbeid og styrke grunnlaget for ledelsesmessig oppfølging og 
styring. Det tas sikte på at dette konseptet skal prøves ut for et utvalg av helseforetak våren 2013. 
Arbeidet er utført i regi av nettverket for økonomistyring som ledes fra Helse Midt-Norge RHF. Den 
vedlagte rapporten (se vedlegg I) ble 25. juni oversendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), med 
forbehold om RHF-styrenes behandling. I denne saken gjøres det kort rede for innholdet i rapporten, 
samt arbeidet som har ledet fram til denne. 
    
Våren 2010 initierte HOD gjennom foretaksmøtet i januar, samt i brev av 7. april, et arbeid for å etablere 
indikatorer for “intern effektivitet i sykehusene”. HOD ba i første omgang om en beskrivelse av  
 
”effektiviseringsarbeidet (intern effektivitet i sykehus) i de fire regionene og dette arbeidets plass i de 
overordnede strategiprosessene”  
 
RHF’ene leverte i oktober 2010 rapporten ”Intern effektivitet i sykehus - beskrivelse av pågående arbeid 
og forslag til tiltak”. Rapporten ga (1) en beskrivelse av effektiviseringsarbeidet i de fire regionale 
helseforetakene og (2) forslag til tiltak på dette området. Rapporten oppsummerte i sammendraget blant 
annet med følgende: 
 
“Indikatorer for årlig rapportering bør bygge på variabler som er entydig definert og på data som er 
kvalitetssikret. Etter vår vurdering er det på nasjonal basis kun indikatorer i SAMDATA som per dato 
tilfredsstiller de kravene som må stilles, dersom vi skal tilstrebe indikatorer med lavest mulig usikkerhet 
og høyest mulig legitimitet.”  
 
Den første rapporten la stor vekt på god kvalitet og sammenlignbarhet i datagrunnlaget for felles 
indikatorer, og viste samtidig til Helsedirektoratets publisering av denne typen indikatorer (SAMDATA).  
 
I foretaksmøtet mellom HOD og de respektive regionale helseforetakene i januar 2011 ble blant annet 
følgende protokollert: 
 
”Foretaksmøtet viste til at rapporten vil danne grunnlag for det videre arbeidet for å fremme 
forbedringer i effektivitet og produktivitet i spesialisthelsetjenesten.  

 
• Foretaksmøtet ba Helse Vest RHF gjennom kompetansenettverket arbeide videre med å 

utarbeide indikatorer for produktivitet og effektivitet med utgangspunkt i rapporten.” 
 
Med dette utgangspunktet har en felles prosjektgruppe med representasjon fra alle de fire RHF’ene i 
2011 og 2012 arbeidet videre med et konsept for felles indikatorer. I samråd med Helse- og 
omsorgsdepartementet ble fristen for å rapportere forlenget, og i foretaksprotokollen fra januar 2012 er 
videreføringen av arbeidet formulert slik:  
 
”Foretaksmøtet viste til føringer og krav til arbeid med produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten og til rapportering på arbeidet ved 2. tertialsoppfølgingsmøtet 2011. Resultatet 
fra arbeidet med indikatorsett og analyser av produktivitetsforskjeller vil bli vurdert med sikte på 
publisering første gang i 2013 og videre som årlige publiseringer. 
 
- Foretaksmøtet forutsatte at Helse Vest RHF bidrar til at rapporten fra arbeidet ferdigstilles og 
oversendes departementet innen 1. juli 2012.” 
 
AD-møtet behandlet forslaget til rapport på sitt møte 11. juni og vedtok å gå inn for det foreslåtte 
konseptet med noen mindre justeringer. Forut for AD-møtets behandling hadde felles RHF-direktørmøter 
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både for økonomi, fag og HR hatt rapporten til behandling. Den vedlagte rapporten ble oversendt HOD 
25.06. 2012, med forbehold om styrenes behandling.  
 
 
Kommentarer  
 
Rapporten beskriver et konsept og en plan for å etablere et felles sett med indikatorer for helseforetak i 
de fire regionene. “Intern effektivitet” er avgrenset til å omhandle indikatorer for kostnadsnivå og 
produktivitet, samt støtteindikatorer som kan gi økt forståelse for forskjeller mht. kostnadsnivå eller 
produktivitet. Kort oppsummert har konseptet følgende hovedelementer: 
 

• Indikatorer og støtteindikatorer utarbeides for de ulike tjenesteområdene, på helseforetaksnivå. 
• Indikatorene skal rettes inn mot lederes behov for å “følge med” og for å “følge opp”.  
• Indikatorsettet baserer seg på så ferske tall som mulig, utarbeides så snart tall for året foreligger 

(medio mars). 
• Utarbeiding av indikatorer samordnes med Helsedirektoratets Samdata-arbeid for å minimere 

avvik. 
 
Indikatorer og støtteindikatorer skal på sikt utarbeides for følgende tjenesteområder:  
 

• Somatiske tjenester 
• Lab/røntgen 
• Psykisk helsevern for voksne – sykehustjenester 
• Psykisk helsevern for voksne – Distrikts Psykiatriske Sentra 
• Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 
• TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Ambulanse 
• Pasienttransport   

  
Å etablere et felles sett av indikatorer med god kvalitet, for alle tjenesteområder, er et utviklingsarbeid. 
Det videre arbeidet er derfor planlagt med en trinnvis gjennomføring. Første trinn er å fullføre 
spesifikasjoner og gjennomgå prosedyrer for utarbeiding av indikatorene. Dette arbeidet er planlagt 
gjennomført høsten 2012.  
 
Neste trinn vil være en konkret pilotutprøving som er tenkt gjort våren 2013. Pilotutprøvingen vil omfatte 
alle tjenesteområder, men indikatorer og støtteindikatorer vil kun bli komplett for et utvalg av 
tjenesteområdene. Pilotutprøvingen er også avgrenset til å omfatte inntil til to helseforetak per region 
(kan eventuelt fravikes for Helse Sør-Øst). Det siste vil gi rom for en tett og løpende kontakt mellom de 
ulike deltagerne fra RHF-nivå og HF-nivå.  
 
I neste runde vil indikatorsettet bli mer komplett mht. tjenesteområder, og alle helseforetak skal være 
med.  

Det er et mål at helseforetakene ikke skal påføres vesentlig merarbeid. I en oppstarts- og utprøvingsfase 
må likevel noe arbeid påregnes i forbindelse med uttrekk og tilrettelegging av data. 
Helsedirektoratet/Samdata og SSB konsulteres spesielt når prinsipper for kostnadsfordeling skal 
utarbeides. 

 
Konklusjon 
En vellykket gjennomføring av det foreslåtte konseptet vil gi helseforetakene et større eierskap til 
indikatorer på kostnadsnivå og produktivitet. Konseptet gir mulighet for en raskere tilgang til indikatorer 
som tidsmessig er bedre tilpasset helseforetakenes plan- og budsjettarbeid. Usikkerheten i konseptet 
ivaretas ved at dette defineres som et utviklingsarbeid med mulighet for korrigering og justering 
underveis mot en mer endelig løsning.   
 
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de fire regionale helseforetakene om å utarbeide den 
vedlagte rapporten. De regionale helseforetakene og helseforetakene vil være tjent med å etablere et 
felles sett av indikatorer, med god kvalitet. Det foreslåtte konseptet vil gi nye indikatorer for 
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produktivitet spesielt (basert på årsverkstall fra egne lønns- og personalkuber), det vil gi raskere tilgang 
til styringsdata og det vil gi HF’ene og RHF’ene et større innsyn i og eierskap til denne typen indikatorer.  
 
Sammen med de øvrige regionale helseforetak ønsker administrerende direktør å videreføre arbeidet 
basert på konseptet beskrevet i rapporten. Det tilrås derfor styret å ta denne saken til orientering. 
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