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Forslag til vedtak 
  
Styret tar saken til orientering. 
 
Oppsummering 
Dette er en felles styresak som fremmes likelydende til alle styrer for de regionale helseforetakene.  
 
Det har i mange år vært stor oppmerksomhet knyttet til intern effektivitet i sykehus. På oppdrag fra 
Helsedepartmentet har de fire RHF’ene siden 2010 utredet et felles sett med indikatorer knyttet til 
kostnadsnivå og produktivitet for ulike tjenesteområder. Felles styresak om status i prosjektet ble lagt 
fram for RHF styrene høsten 2012.1 I januar 2013 ble følgende protokollert i foretaksmøte mellom HOD 
og RHF’ene:  
 
«Foretaksmøtet ba om at arbeidet videreføres med pilotutprøving i 2013, og ba om en rapport senest 
innen 15. januar 2014 som beskriver resultater, erfaringer og anbefalt videre framdrift». 
 
Vedlagte rapport er de fire RHF’enes svar på bestillingen gitt i foretaksprotokollen i januar 2013. 
 
Rapporten beskriver en pilottesting av et konsept som har følgende hovedpunkter: 
 

• Indikatorer avgrenses til produktivitet og kostnadsnivå, for alle tjenesteområder, på 
helseforetaksnivå. 

• Støtteindikatorer skal gi informasjon om mulige årsaker til forskjeller, både mellom helseforetak 
og for det enkelte foretak over tid. 

• Indikatoren skal rettes inn mot lederes behov for å “følge med” og for å “følge opp” 
• Eksisterende definisjoner, spesifikasjoner og rapportering skal benyttes så lang det er mulig. 
• Utarbeiding av indikatorer samordnes med Samdata for å minimere avvik 

 
Basert på en felles mal har ni helseforetak levert tilrettelagte regnskaps- og årsverksdata for 2012 og 
deltatt i pilotutprøvingen. Aktivitetsdata har vært hentet fra Norsk Pasientregister. Alle tjenesteområder 

                                                
1 Behandlet i Helse Vest styret i sak 92/12 
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er med, men komplett sett med indikatorer er laget for de tre tjenesteområder somatikk, psykisk 
helsevern voksne sykehus og psykisk helsevern voksne DPS. 
 
Resultater 
Piloten har vist at konseptet i indikatorprosjektet er gjennomførbart, det kan gi nyttig 
bakgrunnsinformasjon til ledelse og styring - og det vurderes som realistisk å utvide med alle 
helseforetak som deltagere.  
 
 
Indikatorprosjektet forutsetter imidlertid at ressurser stilles til rådighet på RHF-nivå: Organisering, 
gjennomføring, samt til rapportering av resultater tilbake til helseforetak og til nødvendige 
utviklingsoppgaver. 
  
Indikatorprosjektet legger også beslag på noe ressurser i HF’ene, spesielt tilrettelegging av HR-data. 
    
Indikatorprosjektet overlapper til en viss grad Helsedirektoratets arbeid med Samdata-rapporten. 
«Forskjellige tall» som følge av ulike spesifikasjoner, oppfattes av enkelte HF som en ulempe. 
Indikatorprosjektet har imidlertid en rekke utvidelser og ekstra muligheter sammenlignet med Samdata. 
 
Rapporten ble behandlet i AD-møtet 14.november og de fire RHF’ene er enig om følgende: 
 

• Indikatorprosjektet videreføres i 2014 og at alle relevante helseforetak inviteres inn som 
deltagere. 

• Helsedirektoratet/Samdata inviteres til et samarbeid om tilrettelegging av grunnlagsdata. 
• Indikatorprosjektet får fortsatt status som et utviklingsarbeid, slik at spørsmålet om videreføring 

i 2015 vurderes i lys av nye erfaringer i 2014. 
 
 
 
 
 
Konklusjon 
Rapporten er et svar fra RHF’ene på departementets oppdrag om å prøve ut et felles sett med 
indikatorer for produktivitet og effektivitet. RHF’ene planlegger å videreføre arbeidet i 2014 med sikte på 
å invitere alle helseforetak inn i prosjektet. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Rapport frå Pilot Indikatorprosjektet, alle 4 RHF 
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