
STYREMØTE 14. SEPTEMBER, TROMSØ 
 
Styresak nr: 09/01 
Behandles : 14.09.01 
 
 
 
Godkjenning av protokoll 
 
 
Protokoll fra forrige styremøte er utsendt til styrets medlemmer. Godkjenning av protokoll innebærer i følge 
helseforetakloven § 26 underskrift av protokoll av styrets medlemmer. 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 22.08 godkjennes. 
 
 
 
Styresak nr: 10/01 
Behandles : 14.09.01 
 
 
 
Konstituering av styret og godkjenning av vedtekter 
 
 
Styret er formelt stiftet gjennom vedtak i statsråd fredag 31. august. Det foreslås derfor at styret konstituerer seg 
formelt som styre med Olav Helge Førde som leder og med Nils Moe som nestleder. 
 
I statsråd samme dag ble vedtekter til regionalt helseforetak vedtatt. Det regionale helseforetakets styre kan ta 
opp endringer i vedtekter. I følge helseforetaksloven § 12 kan endring i vedtekter gjøres på foretaksmøtet. 
 
Kongelig resolusjon og vedtekter til Helse Nord RHF er vedlagt.  
 
Innstilling til vedtak: 

Styret konstitueres som styre av Helse Nord RHF. Olav Helge Førde velges til leder og Nils Moe velges 
til nestleder. 
 
Vedtekter vedtatt i kongelig resolusjon av 31. august gjøres gjeldende for det regionale helseforetakets 
virksomhet. 

 
 
Styresak nr: 11/01 
Behandles : 14.09.01 
 
 
 
Orienteringer 
 

 
Det holdes en runde med orienteringer om saker siden sist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Styresak nr: 12/01 
Behandles : 14.09.01 
 
 
 
Lokaler for det regionale helseforetakets administrasjon 
 

 
Styret gis en muntlig orientering om det som har skjedd i denne saken siden forrige styremøte i Bodø 22. august.  
 
 
Styresak nr: 13/01 
Behandles: 14.09.01 
 
 
 
Innkjøpssentral i Vadsø – orientering om status og engasjement av ekstern  
konsulentbistand. 
 
 
1. Innledning – bakgrunn. 
 
SHD har overfor styrene i de regionale helseforetakene tatt initiativ til arbeid med etablering av innkjøpssentral 
for de nye helseforetakene. Enheten forutsettes å betjene alle helseforetak i landet på innkjøpssiden med de 
tjenestetyper og innenfor rammer som gir rasjonell oppgaveløsning. Bakgrunnen for initiativet er dels et ønske 
om å utvikle fellestiltak der dette kan bidra til bedre oppgaveløsning for foretakene og dels at tiltaket kan bidra 
til ønsket geografisk spredning av arbeidsoppgaver. Enheten er beslutte lagt til Vadsø. Helse Nord RHF har fått i 
oppdrag å lage opplegg for et eierskap og organisatoriske løsninger, herunder krav til kompetanse, for en slik 
enhet, inklusiv at enhetens oppgaver og rolle kan klargjøres nærmere. Det må også gjøres en kartlegging og 
rolleavklaring i forhold til andre iverksatte eller planlagte tiltak som har til formål å effektivisere/forenkle 
innkjøp til foretakene.  Utredningsarbeidet skal være ferdig innen 1. november og forutsettes å lede hen til 
forslag som vil bli lagt fram for de øvrige helseforetakene. Deretter vil oppfølgingsbeslutning bli tatt av eier og 
styrer med basis i foretaksmodellens ansvarsstruktur.  
 
2. Organisering av arbeidet. 
 
Arbeidet forutsettes ledet av en styringsgruppe bestående av en styrerepresentant fra hvert RHF og en observatør 
fra SHD. Nestleder Nils Moe i styret for helse Nord RHF ivaretar lederansvaret i styringsgruppen. Gruppens 
oppdrag blir å få utredet  
 
 
-    Finansieringsform for en felles innkjøpsenhet 
-    Foreslå innhold i funksjonen til en felles enhet og tydeliggjøre en prinsipiell    
      arbeidsdeling mellom felles enhet og det enkelte helseforetak 
- Identifisere suksess- og virkningsfaktorer og hvilke tiltak som  ut fra disse   
      faktorene bør iverksettes.  
 
Til å drive dette arbeidet må det engasjeres ekstern konsulentbistand, forutsetningsvis med innkjøps- og 
etablererfaglig kompetanse. Til å bistå opprettes videre en arbeidsgruppe bestående av innkjøpsfaglig 
kompetanse fra øvrige RHF. 
 
3. Engasjement av konsulentbistand. 
 
3.1 Tilbudet. 
Styreleder Helse Nord RHF har hatt et møte med ordfører i Vadsø, fylkesvaraordfører i Finnmark og det 
konsulentmiljøet som har bidratt til å utforme det forslag SHD nå har gitt klarsignal for. Videre har det vært 
avviklet et møte med øvrige RHF om saken. På bakgrunn av dette ble Finnut Consult AS, som har utredet 
forprosjektet, bedt om å komme med et tilbud på det videre utredningsarbeid, jfr. Styringsgruppens oppgaver. 



 
Finnut Consult AS har kommet med slikt tilbud  
 
• Prosjektledelse   230 timeverk 
• Utredningsarbeid  520 timeverk 
• Møtevirksomhet  250 timeverk 
• Rapportskriving  90 timeverk 
 
Totalt     1085 timeverk 
 
Kostnadene ved arbeidet er stipulert til: 
 

Oppgaver Kostnader kr. 
Prosjektledelse – utredningsarbeid Finnut  
Consult AS 

895.000 

Administrasjonskostnader  45.000 
Reisevirksomhet 100.000 
Evt. Frikjøp innkjøpsekspertise  80.000 
Møteutgifter  30.000 
Totalt(eksklusiv moms.) 1.150.000 

 
Utgiftene til styringsgruppen er her ikke medtatt. Dette vurderes til å bli kostnader til to møter, anslagsvis 60 – 
80 000.- kroner. 
 
3. 2. Vurdering. 
 
Prinsipielt hadde det vært korrekt og ønskelig å kunne gått ut til flere miljøer med forespørsel om å gjøre dette 
arbeidet. Dette både av hensyn til pris og at det kan være andre vel kvalifiserte aktører på markedet. Tiden som 
er satt for realisering er imidlertid svært knapp. 
 
Det aktuelle konsulentmiljøet representerer den kompetanse vi trenger for å få gjort dette arbeidet innen aktuelle 
tidsfrister. De har inngående kunnskap om innkjøpsfunksjoner, inkludert sykehusinnkjøp, og har et omfattende 
nasjonalt og internasjonalt nettverk. De har gjort det utredningsarbeid som  ligger bak det grunnlag SHD har hatt 
for beslutning.   
 
Det stipulerte omfang av arbeidet, og derav også kostnadene, synes imidlertid for høye. Eksempelvis vil 
utredning av alternative organisasjonsmodeller neppe representere særlig mye arbeid, da det her synes å ligge 
godt til rette for en AS modell. Det sentrale å få utredet, som grunnlag for at RHF og SHD skal kunne treffe 
beslutninger, er: 
 
-    Finansieringsform for en felles innkjøpsenhet 
-    Foreslå innhold i funksjonen til en felles enhet og tydeliggjøre en prinsipiell    
      arbeidsdeling mellom felles enhet og det enkelte helseforetak 
 
Det foreslåes at rammen for arbeidet settes til 600 konsulenttimer eksklusiv moms. Dette er også drøftet med 
SHD og Finnut Consult AS. Rammen for de øvrige utgifter som framgår av tilbudet settes til kr. 175.000.- 
 
Helse Nord RHF har ikke egne midler for å finansiere oppdraget med å realisere innkjøpsenheten. Budsjett for 
arbeidet skal derfor sendes SHD for godkjenning. Notat om slik godkjenning er sendt.  
 
Innstilling til vedtak: 
 
1. Det vises til tilbud fra Finnut Consult AS om prosess- og 

utredningsbistand forbindelse med etablering av en felles innkjøpsenhet for helseforetakene. 
 

2. Forutsatt finansiering fra SHD engasjeres Finnut Consult AS  til oppdraget innenfor en kostnadsramme på 
600 konsulenttimer eksklusiv merverdiavgift og en ramme på 175.000 til øvrige utgifter.  
 

3. Arbeidet skal  være sluttført 01.11.01. 



 
 
 
Styresak nr: 14/01 
Behandles : 14.09.01 
 
 
 
Det regionale helseforetak og forholdet til offentlighetsloven 
 
 
Det regionale helseforetak er omfattet av offentlighetsloven. Det vil være de enkelte regionale helseforetak som 
selv må etablere en selvstendig praksis for praktisering av offentlighet og meroffentlighet innenfor lovens 
intensjoner og rammer. 
 
Offentlighetsloven regulerer dokumentoffentlighet. Dersom et dokument skal unntas fra offentlighet, må det skje 
med hjemmel i lovens unntaksbestemmelser. Hvis et dokument kan unntas med hjemmel i loven, skal 
meroffentlighet likevel vurderes. 
 
Spørsmålet om møteoffentlighet ble i Ot.prp. 66 (2000-2001) omtalt på følgende måte: 

Departementet vil ikke foreslå at det lovfestes en plikt til å åpne foretaksmøtet for offentligheten. Etter 
departementets vurdering ivaretas hensynet til offentlighet ved at offentlighetslovens bestemmelser 
kommer til anvendelse. Loven er heller ikke til hinder for at møteoffentlighet praktiseres, selv om det 
ikke er plikt til det etter loven.. 
 

Styret står altså fritt til å selv nedfelle en praksis for hvorvidt styremøter er åpne eller ikke. Styret må 
gjøre en hensiktsmessighetsvurdering i forhold til hvorvidt møtene skal være åpne eller lukkede. Når det 
gjelder protokoll, så skal denne være offentlig kjent. I utgangspunktet vil det samme gjelde 
møteinnkallinger, dagsorden og sakspapirer til dokumentet. Unntak fra offentlighet må hjemles i loven i 
hvert enkelt tilfelle. 
 
Foretaket har imidlertid ingen plikt til av eget tiltak å gi kopi av dokumenter. Den som vil ha innsyn må selv 
aktivt kreve innsyn.  
 
Arkivloven gjelder for helseforetakenes virksomhet. Det betyr at det må, inntil en administrasjon er etablert i 
Bodø, opprettes midlertidige arkiver. I et midlertidig arkiv skal møteinnkallinger, møtereferater og 
korrespondanse ordnes på en slik måte at det kan føres over i et permanent arkiv på et senere tidspunkt. 
 
 
Innstilling til vedtak: 
1. Styret tar offentlighetsloven til etterretning 
2. Styret vil gjøre møteprotokoll offentlig tilgjengelig senest fem (5) dager etter styremøte 
3. Innkalling og sakspapirer til møtet er i utgangspunktet offentlig 
4. Styremøtene er lukket for innsyn på grunn av styrets arbeidsvilkår 
5. Arkivloven tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Styresak:  15/01  
Behandles: 14.09 
 
 
 
Bemanning og rekruttering i Helse Nord RHF 
 
 
1. Innledning – bakgrunn. 
 
Det vises til notat til styret i forrige møte vedrørende organisasjon og bemanning av 
helseforetaksadministrasjonen. Styret skal ta stilling til forslag til organisering og bemanning både av hensyn til 
den innbemanning som skal skje fra de fylkeskommunale helseadministrasjoner og for at 
helseforetaksadministrasjonen skal være operativ fra 01.01.02. I tidligere notat var det foreslått en 
organisasjonsstruktur med følgende lederstillinger: 
 
• Administrerende direktør 
 
• Fagdirektør(nestleder) med tilhørende stab på fem personer 
 
Funksjonene til denne enheten skulle bl.a. være oppgave/funksjonsfordeling, kvalitetssikring, drifting av 
medisinske nettverk, arbeid med behovsvurderinger, behandlingsresultat, metode- og behandlingsprogrammer, 
arbeid med styringsinformasjon, vurdere behov for legestillinger, forskning og utdanning. 
 
• Økonomidirektør med tilhørende stab på åtte personer 
 
Funksjonene til denne enheten skal være strategi for økonomistyring og finansiering, finansforvaltning, budsjett- 
og regnskap, økonomiske analyser, controllerfunksjon og økonomisk oppfølging 
 
• Organisasjonsdirektør med tilhørende stab på åtte personer 
 
Funksjonene til denne enheten skulle være IKT, planarbeid, overordnet og strategisk personalfunksjon, 
organisasjonsutvikling 
 
• Kontorsjef med tilhørende stab på 8 – 9 personer 
 
Funksjonene til denne enheten skulle være intern administrasjon, juridisk rådgivning, eiendomsutvikling, øvrige 
administrative funksjoner som sekretariat, arkiv, ekspedisjon etc. 
 
• Prosjektstillinger, 2 –3 i en innledningsfase 
 
2. Problemstillinger 
 
2.1 Generelt om kompetanse, bemanning og intern organisering. 
 
Helse Nord RHF skal lede og være del av landsdelens største kunnskapsorganisasjon. Dette stiller store krav til 
den kompetanse medarbeiderne har, måten en organiserer de ulike funksjoner på og hvordan en utvikler 
samspillet med helseforetakene. Dette vil kreve en regional helseforetaksadministrasjon som løpende er villig til, 
og legger til rette for systematisk kunnskapsoppdatering og bruk av kunnskap som fundament for beslutninger og 
interaksjon med helseforetakene. Dette må organisering og bemanning avspeile.  
Prinsipielt må administrerende direktør, som er ansvarlig for regionalt helseforetaks administrasjon og måten den 
løser oppgavene på, ha stor innflytelse i utforming av den interne organisasjon. Styret må derfor her fastlegge en 
organisasjon som  
 
• Er egnet til å løse oppgavene og gir et godt grunnlag for å rekruttere ledere til organisasjonen 
• Er et godt grunnlag for å gjennomføre innbemanning av medarbeidere, jfr. Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om virksomhetsoverdragelse etc. 
 



• Er smidig slik at det er mulig å foreta tilpasninger, at medarbeidere har teamarbeid som forutsetning, og at 
tilsatt administrerende direktør skal ha mulighet for å sette sitt preg på den valgte organisasjonsform 

 
Organisasjonsstrukturer framstår ofte som ”firkanter og bokser”. Her må understrekes at mange av de 
arbeidsoppgaver som skal løses, og den utveksling som skal være med helseforetakene, forutsetter tverrfaglig 
problemløsning der godt kvalifiserte medarbeidere arbeider sammen i team. Dette betyr at det må utvikles en 
matriseorganisasjon omkring en rekke av funksjonene/oppgavene som gir mulighet for en intelligent styrings- og 
samhandlingsdialog med foretakene og som skaper læring i organisasjonen. Dette forutsetter at medarbeidere og 
ledere  kan håndtere å leve med skiftende relasjoner knyttet til løsning av de ulike oppgaver. Fleksibilitet og vilje 
til å gå over grenser og arbeide nært sammen med andre blir derfor avgjørende. 
 
2.2 Om forslaget til intern organisering. 
 
2.2.1 Stillingsbehov. 
 
Antall stillinger vurderes i denne omgang å være på et rimelig nivå, ut fra den kunnskap vi på et så tidlig punkt i 
prosessen kan ha om dette. Det legges derfor til grunn at den faste staben i utgangspunktet settes til totalt 37 
stillingshjemler. I det videre foreslås imidlertid at ikke alle stillingshjemler tas i bruk i starten. 
 
2.2.2 Funksjoner. 
 
De funksjoner som skal dekkes i det regionale helseforetakets administrasjon synes å være rimelig dekkende 
beskrevet. I denne omgang er det naturlig å legge spørsmålet om etablering av egne stillinger på 
innkjøpsfunksjonen på is. Det er relatert til SHDs beslutning om etablering av en felles innkjøpsenhet for 
foretakene  i Vadsø. Utredningen av dette spørsmålet skal være avsluttet 01.11.01. Det er grunn til å tro at 
innkjøpsfunksjonen på regionalt helseforetaks nivå vil komme til og være marginal. Det foreslås derfor at det, 
før en kjenner nærmere utredningen om Vadsøenheten,  ikke etableres stillinger knyttet til innkjøp. 
 
Spørsmålet om stillinger knyttet til eiendomsutvikling og bygg er også noe uavklart. På den ene side er det flere 
byggeprosjekter som har regional godkjenning eller er i en utredningsfase og som må følges opp. Dette krever 
ressurser. Disse prosjektene(særlig Stokmarknes og NSS) må ikke forsinkes. Oppgaveløsningen her bør naturlig, 
så langt som disse prosjektene er kommet, primært søkes løst gjennom etablering av prosjektorganisasjon knyttet 
direkte opp mot det enkelte utbyggingsprosjekt. Hvordan en skal håndtere denne type saker er heller ikke avklart 
på nasjonalt nivå. I tillegg vil det alltid måtte gjøres en vurdering av i hvilket omfang RHF skal sitte med bygge- 
og eiendomskompetanse. Helse NORD RHF må ha kompetanse og ressurser på dette felt. Det tilrås imidlertid at 
en i denne omgang bare rekrutterer inn en medarbeider med kompetanse innenfor bygg- og eiendomsutvikling 
med særlig erfaring med sykehusutbygging. Spørsmålet om videre utbygging av staben på dette felt må skje etter 
nærmere avklaring av de forhold som er nevnt ovenfor. 
 
Her må også nevnes, jfr. den kunnskapsorgansasjon RHF er del av og skal betjene, at en må sikre seg ressurser 
som gjør at en kan drive systematisk kunnskapsinnhenting mot miljøer nasjonalt og internasjonalt. Dette er en 
oppgave som krever ressurser og som er avgjørende for regionalt helseforetaks administrasjons evne til å 
interagere med helseforetaksmiljøene. Dette er ikke en oppgave det er effektivt for organisasjonen at den enkelte 
medarbeider håndterer selv. 
 
2.2.3 Intern organisering. 
 
Det foreslås at en ved etableringen av regionalt helseforetaks administrasjon legger til grunn at det skal være fire 
hovedenheter. 
 
• Fagstab med 5 – 7 årsverk 
• Organisasjonsstab 7 – 9 årsverk 
• Økonomistab 8 årsverk 
• Felles stab med 6 årsverk 
• Prosjektstillinger – 3 årsverk 
 
I notatet er det foreslått at planfunksjonen(2 årsverk) er lagt til organisasjonsstaben. Denne funksjonen er det 
naturlig å vurdere den interne organisering av. Funksjonsfordeling og planlegging hører i mange henseender 
sammen. Det skulle også tale for at disse arbeidsoppgavene var organisert i samme stab. Dette spørsmålet bør en 
komme tilbake til etter at organisasjonen er etablert og lederstillingene er på plass. 



 
3. Forslag til intern organisasjon 
 
Helse Nord RHFs administrasjon foreslås organisert og bemannet slik som grunnlag for etablering av 
organisasjonen og innbemanning av personell. 
 
• Administrerende direktør 

 Knyttet til administrerende direktør foreslås etablert en stilling som informasjonsleder. 
I utgangspunktet disponerer også administrerende direktør 3 prosjektstillinger 
 
• Fagstab 
Denne staben består av fagdirektør og fem – syv medarbeidere avhengig av plasseringen av den organisatoriske 
plassering av planfunksjonene 
 
• Økonomistab 
Denne staben består av økonomidirektør og syv medarbeidere. 
 
• Organisasjonsstab 

Denne staben består av organisasjonsdirektør og 6 – 8 medarbeidere avhengig av den organisatoriske plassering 
av planfunksjonene. En av stillingene vil være IKT-sjef. 
 
 
• Felles stab 
Denne staben består av kontorsjef og 6 medarbeidere i første omgang. Det rekrutteres ikke medarbeidere på 
innkjøp i første omgang. Det rekrutteres en medarbeider med kompetanse innen bygg- og eiendomsutvikling og 
med erfaring fra sykehusutbygging. 
 
Knyttet til denne staben etableres to lærlingestillinger. 
 
 
Innstilling til  vedtak: 
1. Styret viser til saksframlegget og tidligere notat til styret vedrørende organisering, bemanning og 

kompetanse i Helse Nord RHF. 
 

2. Styret fastsetter rammen på RHFs administrasjon i denne omgang til å være 37 stillinger, derav tre 
prosjektstillinger og to stillinger for lærlinger. 
 

3. Styret slutter seg til forslaget til organisering av RHF administrasjon, slik det framgår av sakens pkt. 3, som 
et grunnlag for etablering av organisasjonen, rekruttering av ledere og innbemanning av medarbeidere jfr. 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 
 

4. Stillingene som fagdirektør, økonomidirektør, organisasjonsdirektør lyses ut   
      offentlig. 
 

5. Styret vil understreke behovet for at det utvikles en fleksibel og dynamisk organisasjon hvor oppgaveløsning 
i forhold til foretakene skal baseres på samhandling og tverrfaglig problemløsning. Dette forutsetter evne og 
vilje til teamarbeid og teamorganisering. 
 

6. Styret vil videre understreke administrerende direktørs ansvar for måloppnåelse og dermed dennes rett og 
plikt til å utforme en effektiv organisasjon som på en best mulig måte realiserer foretakenes behov og RHFs 
målsettinger og krav. 
 

7. Styreleder gis, inntil administrerende direktør er på plass, fullmakt til å fastsette kompetansekrav etc. for 
stillingene. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Styresak nr: 16/01 
Behandles: 14.09.01 
 
 
 

HELSEFORETAKsstruktur i HELSE NORD RHF 

 
1. Bakgrunn/sammendrag. 
 
I denne sak presenteres nasjonale premisser for statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten, reformens formål, 
hvilke formål og oppgaver som er knyttet til Helse Nord RHF, kriterier for foretaksstruktur og drøfting av ulike 
alternative løsninger. 
 
Strukturen på spesialisthelsetjenesten nasjonalt, og ikke minst i Nord-Norge, har vært tema i offentlig ordskifte i 
mange år. Dette vært relatert til  
 

• de økonomiske utfordringer sektoren har stått overfor 
• spørsmål om tilstrekkelig pasientunderlag for å ivareta hensynet til faglig kvalitet, størrelser på faglige 

miljøer, arbeidsoppgaver etc.  
• mulige konsekvenser av endrede kommunikasjonsløsninger 
• problemer med rekruttering av spesialisthelsepersonell som er og vil være en knapphetsfaktor 
 

Særlig har det vært fokus omkring vakt- og beredskap (akuttfunksjoner) og fordeling av planlagte 
oppgaver innenfor fagfelt med små volum.  
 
I Region Nord er det gjennom to omganger utviklet en Regional helseplan. Den er nå godkjent av Sosial- og 
helsedepartementet. Det er også de siste ti år gjort omfattende utredninger og beslutninger omkring 
sykehusstrukturen på Helgeland. Videre ble det i år 2000  igangsatt et arbeid mellom Nordland og Troms 
fylkeskommuner om situasjonen i Nordre Nordland og Sør-Troms. Det langvarige og omfattende 
fylkeskommunale planarbeid, og de prosesser som ligger bak oss i tid, er en viktig premiss for at vi nå raskt kan 
treffe en beslutning om foretaksstruktur. Dette er følgelig spørsmål det har vært arbeidet med lenge og 
premissene er velkjente. I faglige, administrative og politiske miljø har problemstillingene vært undergitt bred 
drøfting. Derfor er det ingen grunn til å anta at de underliggende interessekonflikter, som måtte knytte seg til 
foretaksstrukturen, vil bli enklere å løse gjennom ytterligere utredninger og utsettelser, ei heller at nye og ukjente 
argumenter eller konsekvenser vil dukke opp. 
 
Helse Nord RHF har som en av sin oppgaver å ”… samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med 
sikte på en samlet sett hensiktsmessig rasjonell ressursutnyttelse…”, heter det i vedtektene §6. Å etablere en 
foretaksstruktur er første skritt på en slik vei. Helse Nord RHF skal lage en foretaksstruktur som tar 
utgangspunkt i et tredve talls selvstendige enheter/institusjoner som rapporterer til tre fylkeskommunale 
helseadministrasjoner. I tillegg er det avtaler med mange ti – talls private tjenesteytere.   
 
Med bakgrunn i kriteriene interimsstyret vedtok på sitt første møte legges det her opp til å etablere foretak som 
har et samlet ansvar for all spesialisthelsetjeneste for befolkningen i et mest mulig sammenhende geografisk 
område, hensyn tatt til kommunikasjonsveier. Den befolkningsmengde hvert enkelte foretak får primæransvar 
for, bør ikke være for ulike med hensyn til størrelse.  Dette skal være enheter som i tilbudsomfang har en 
størrelse og en virksomhet som samlet vil kunne gi attraktive arbeidsplasser. Foretakene skal representere bredt 
sammensatt kompetansemiljø slik at de er rimelig robuste hva gjelder muligheter for å dekke de mange 
funksjoner de skal ha ansvar for. I tillegg skal det på kort og lang sikte legges til rette for å utløse synergieffekter 
med siktemål å effektivisere ressursbruk og legge til rette for finansiering av ny virksomhet. Som utgangspunkt 
for å arrondere virksomheter og funksjoner sammen i nye foretak, legges geografisk nærhet til grunn som 
hovedkriterium. Dette gjør at vi får adskillig færre foretak enn det i dag er selvstendige enheter/institusjoner i 
landsdelen. Mange av dagens selvstendige sykehusenheter/virksomheter har gitt uttrykk for at de fortsatt ønsker 
å være selvstendige enheter. Dette er  imidlertid det naturlige tidspunkt, og den beste mulighet, for å legge til 
rette for en ny og framtidsrettet struktur. Dersom det senere skulle vise seg at noen løsninger ikke blir 
tilstrekkelig funksjonelle, får en heller komme tilbake og gjøre de nødvendige justeringer. 
 



Lov om helseforetak forutsetter at helseforetakene har vedtekter som angir den kommune der helseforetaket har 
sitt hovedkontor(§ 11-4). Ledelsen ved de nye foretakene blir i første omgang organisert slik at foretaket får en 
direktør, som lokaliseres til et av de nåværende sykehusene. Denne vil i tillegg til å være direktør for det samlede 
foretaket også ha daglig lederansvar (”plass-sjeffunksjon”) for det sykehus vedkommende er lokalisert til. Slik 
unngår en å bygge opp et nytt nivå i organisasjonen. Det vil stilles store krav til en felles direktør for tidligere 
selvstendige enheter. Vedkommende må legge stort arbeid i å utvikle den tillit og legitimitet som kan danne 
grunnlag for en felles organisasjonskultur. Videre blir det en viktig oppgave å legge til rette for fordeling av 
administrative oppgaver etc.  Stillingene som foretaksdirektører vil bli utlyst åpent. Fastsetting av lokalisering av 
hovedkontor for helseforetaket blir gjort ved behandling av denne sak. 
    
 
2. Helseforetaksstrukturen – målsetting . 
 
2.1 Reformens formål. 
Reformens hovedintensjon er å kombinere en klar overordnet statlig ansvars- og eierposisjon overfor 
sykehusene med økt lokal myndighet gjennom foretaksorganisering. 
 
De overordnede helsepolitiske målsettinger ligger fast. Likhetsverdier, pasientens stilling og rettigheter i forhold 
til helsetjenesten, målet om høy kvalitet samt god ressursutnyttelse, skal prege de regionale foretakenes 
disposisjoner og prioriteringer. Foretakene skal legge vekt på at helsepolitiske prioriteringer ivaretas ved 
vedtekter, budsjetter og planer. 
 
Formålet med statens overtakelse av ansvar for spesialisthelsetjenesten ble av Stortinget formulert slik ved 
behandling av Ot.prp. nr. 66 (2000 – 2001) Om lov om helseforetak m.m (helseforetaksloven).  
 

• Klargjøre og fastlegge ansvaret på alle nivåer 
• Sikre at nasjonale helsepolitiske mål får gjennomslag 
• Myndiggjøre sykehusene slik at de innenfor rammene av helsepolitiske mål kan styre ressursbruken 
• Bedre tilgjengelig, kvalitet og omsorg 
• Ledelsesmessig ansvar og stimulering til å utnytte det beste i helsepersonellets og administrasjonens 

kompetanse og ideer 
• Legge til rette for bedre ressursutnyttelse 
• Sikre kvalitet i alle ledd 
• Ta vare på det gode som allerede er oppnådd i norsk helsevesen 

 
Oppgavefordelingen mellom Regionalt helseforetak og helseforetakene er av Stortinget uttrykt slik ved 
behandlingen av helseforetaksloven: 
 
”Flertallet vil understreke behovet for den oppgavedeling som ligger mellom det regionale helseforetaket og 
helseforetakene, der helseforetakene skal stå for driftsdelen, og de regionale helseforetakene bl.a. skal stå for 
planlegging og tilrettelegging”. 
 
Stortinget understreker også at balansen mellom lokal frihet til det enkelte foretak og nødvendig statlig styring 
kan være vanskelig å finne. Det pekes på at de grunnleggende trekk i bygging av nye strukturer må være å 
begrense de byråkratiske funksjonene til det som er nødvendig, slik at mest mulig av aktiviteten anvendes der 
pasientene er. Hensikten med reformen er også å desentralisere styringen, effektivisere ledelse og delegere 
økonomisk ansvar innenfor helsepolitiske mål. 
 
Av sentrale oppgaver pekes det videre på: 
 
• Samordningsoppgaver mellom tjenestenivåene 
• Reduserte forskjeller i tjenestetilbud 
• Psykisk helsevern 
• Folkehelse og spesialisthelsetjenester 
• Ledelse, organisasjon og personalpolitikk 
• Styring av helseforetak 
• Forskning og utvikling 
• Bedre vilkår for effektiv bruk av helsepersonellet 
• Utdanning av helsepersonell 



• Etterutdanning – livslang læring 
• Kvalitet 
• Metodevurdering og prioriteringer 
• IT i helsetjenesten 
• Samordnede innkjøp 
• Sykehusutbygging – behov for samordning og kompetanseoverføring 
• Bedre utnyttelse av bygg og anlegg 
• Samordning av beredskap 
• Strategier i forhold til ventelister og korridorpasienter 
 
 
2.2 Premisser for foretaksorganiseringens. 
 
I Ot.prp. nr. 66 Om lov om helseforetak m.m.(helseforetaksloven) framgår blant annet følgende som grunnlag 
for gjennomføringen av reformen og valg av foretaksformen. 
 

• Tilknytningsform må gi grunnlag for nødvendig politisk styring 
• Det må legges til rette for at spesialisthelsetjenesten blir i stand til å møte dagens og fremtidens 

styringsmessige utfordringer 
• Tilknytningsformen må legge til rette for en avklaring mellom statens rolle som myndighetsorgan, 

oppdragsgiver og eier og sykehusene som tjenesteprodusenter 
• Det må være grunnlag for å gi virksomhetene og ledelsen et klart oppdrag for å oppfylle de 

helsepolitiske målsettinger. Innenfor fastsatte mål, resultatkrav og økonomiske rammer bør ledelsen ved 
virksomhetene få selvstendighet og fleksibilitet slik at ressurser kan utnyttes til pasientens og 
samfunnets beste 

• Staten skal ha det økonomiske ansvar – eier  må ha den nødvendige styringsmessige rammekontroll 
over de totale kostnader 

• Tilknytningsformen må legge til rette for samarbeid med primærhelsetjenesten 
• Helseforetaksstrukturen må være funksjonell med tanke drifiting av IT-, økonomi- og  lønnssystemer 

fra 1.1.2002. 
 
I proposisjonen heter det videre: 
 
”Selv om forvaltningsmodellen i praksis kan strekkes nært opp til foretaksmodellen gjennom utforming av 
særskilte fullmakter, legger departementet til grunn at valg av modell er vesentlig. De styrings- og 
ledelsesmessige utfordringene som spesialisthelsetjenesten står overfor, tilsier at tilknytningsformen må gi klare 
signaler om den styringskultur som skal råde.  
 
Skal helsepolitikken lykkes må sykehusene settes i stand til å gjøre jobben som de pålegges. Når det foreslås at 
sykehusene skal organiseres som helseforetak, er det et vesentlig poeng at de gis klarere roller og ansvar og på 
denne måten blir myndiggjort. Ved foretaksorganiseringen, der de blir egne rettssubjekter, får de klarere og mer 
direkte ansvar for helsetjenestens ressurser. Foretakene får arbeidsgiveransvaret for egne medarbeidere og 
ansvaret for bruken av kapital. Foretakene får ansvar for egen økonomi, med den begrensning at de ikke kan gå 
konkurs”. 
 
I Ot. Pr. heter det i kap. 2.9.1 om antall regionale helseforetak at  
 
”Organiseringen av det statlige eiereskapet i antall regionale helseforetak og geografisk ansvarsområde må 
ivareta følgende hensyn: 
 

- behov for å få gjennomført nødvendig strukturstyring/funksjonsfordeling 
- behov for å ivareta overordnet politisk styring av helsetjenesten 
- behovet for å få til driftsmessig effektivisering ved sykehusene 
 

I vurderingen av organiseringen må det legges til grunn at de regionale helseforetakene skal være tilstrekkelig 
store til å kunne utøve strukturstyring. En fordeling av funksjoner og oppgaver mellom sykehusene er nødvendig 
for å oppnå høyere effektivitet og bedre kvalitet i helsetjenesten”. 
 



Ovenstående danner premissene når en skal vurdere organiseringen av helseforetaks-strukturen. I tillegg 
følger de kriterier styret, gjennom sin drøfting på styremøtet 22. august, besluttet å legge til grunn for det 
videre arbeid. 
 
I proposisjonen påpekes videre følgende som er av vital betydning både for foretaksstrukturen og for 
rolleforståelsen mellom Regionalt helseforetak og helseforetakene: 
 
”Sykehusene har store utfordringer knyttet til styring og omstilling. Det er derfor behov for 
 

- at ledelsen får styring med og ansvar for alle innsatsfaktorene, herunder kapital og arbeidskraft 
- at ledelsen får myndighet til  velge en organisatorisk struktur som fremmer virksomhetens formål 
- at ledelsen får et helhetlig ansvar for driften, uten innblanding i driftsspørsmål fra andre nivåer 
 

Styringstrukturen i det statlige eierskapet må derfor legge til grunn at det viktigste er å gi klart ansvar og 
nødvendige fullmakter til de operative enhetene. Det vil imidlertid fremdeles være spørsmål som de enkelte 
virksomhetene må forelegge de regionale helseforetakene. Videre vil det være det regionale helseforetakets 
ansvar og plikt å forelegge spørsmål av vesentlig betydning for staten som eier…”. 
 
 
2.3 Helse Nord RHFs formål og hovedoppgaver. 
 
I vedtektene for Helse Nord RHF(følger vedlagt) er formålet definert slik: 
 
”Formålet for virksomheten til Helse Nord RHF er å bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt 
innen det geografiske ansvarsområdet som er angitt i § 3. Målsettingen er nedfelt blant annet i 
helseforetakslovens § 1, spesialisthelsetjenestelovens § 1-1, psykisk helsevernlovens §1, pasientrettighetslovens § 
1-1 og i øvrig helselovgivning som retter seg mot foretakets virksomhet”. 
 
Hovedoppgavene til Helse Nord RHF, med sterk relevans til etablering av helseforetaksstrukturen i landsdelen, 
er definert i § 6 i Vedtekter for helse Nord RHF. 
 
”Helse Nord RHF skal oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale 
helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives innenfor 
de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte 
bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for 
foretakets samlede virksomhet. 
 
Helse Nord RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med sikte på en samlet sett 
hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. 
 
Helse Nord RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene innenfor områdene:  
 
- helsefremmende og forebyggende arbeid 
- helsemessig og sosial beredskap 
- rehabilitering og habilitering 
- somatisk helsetjeneste 
- psykisk helsevern 
- tiltak for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten  
- laboratorie- og radiologiske tjenester 
- ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste 
- apotektjeneste på sykehus  
 
Hovedoppgavene som Helse Nord RHF skal legge til rette for, planlegge, organisere og fremme innenfor 
regionen er: 
- pasientbehandling 
- utdanning av helsepersonell 
- forskning  
- opplæring av pasienter og pårørende 
- utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling 
 



Helse Nord RHF skal oppfylle sitt ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven  
§ 2-1a  gjennom egeneide helseforetak og kan også benytte andre leverandører av spesialisthelsetjenester når 
det bidrar til å oppfylle foretakets mål.  
 
Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, 
både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme 
gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere som blant annet barnevern- og russektor, samt i 
forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder.  
 
Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og høgskole og andre 
relevante institusjoner med hensyn til disse oppgavene.  
 
Helse Nord RHF skal ta initiativ til og medvirke til samarbeid med andre regionale helseforetak når dette er 
egnet til å fremme de regionale helseforetakenes formål og løsning av hovedoppgavene”. 
 
Andre bestemmelser av betydning i vedtektene ved etablering av helseforetaksstruktur finnes i § 13 
Universitetenes og høyskolenes oppgaver hvor det heter: 
 
”Styret skal påse at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og 
forskning ved helseforetak som Helse Nord RHF eier blir ivaretatt, og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra 
forsknings- og undervisningsperspektivene. 
 
Helse Nord RHF skal tre inn i de pliktene som fylkeskommunene og staten som sykehuseiere hadde overfor 
universiteter og høyskoler da Helse Nord RHF overtok ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenesten i 
Helseregion Nord, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter 
og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både  rettigheter som 
fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende. Helse Nord RHF skal bidra til en klargjøring av 
universiteters og høyskolers rettigheter i forhold til de helseforetak som Helse Nord RHF eier.  
 
Foretaksmøtet skal fastsette instruks om forholdet til universiteter og høyskoler”. 
 
 
Videre nevnes også paragraf 14 Medvirkning fra pasienter og pårørende: 
 
”Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast 
samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som  innhentes fra 
pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften 
av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til departementet, jf. § 15. Styret må 
også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i 
helseregionen blir hørt”. 
 
 
3.   Struktur spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge – oversikt. 
 
3.1 Om spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 
 
Befolkningen i Nord-Norge får dekket sine behov for spesialisthelsetjenester i landsdelen. På enkeltområder har 
institusjoner i andre deler av landet funksjoner som skal gi tilbud til hele nasjonen. I volum utgjør dette en svært 
liten del. Her gis en oversikt over den spesialisthelsestjeneste staten overtar ansvaret for 01.01.02. Dette 
presenteres for hver enkelt sektor/fagområde, fordi det er forskjeller i struktur de tre fylkene i mellom. De 
enkelte institusjoner/tjenester presenteres i vedlegg 1 til denne sak.  
 
3.2 Struktur på spesialisthelsetjenesten i Finnmark 
 
3.2.1 Somatisk spesialisthelsetjeneste. 
 
• Sykehus og andre institusjoner. 



Den somatiske spesialisthelsetjenesten i Finnmark er organisert slik at tilbud om lokalsyke-husfunksjoner 
og en del sentralsykehusfunksjoner gis ved Kirkenes og Hammerfest sykehus. Resten av 
sentralsykehustjenestene og regionsykehusfunksjonen dekkes ved RiTø. I tillegg har Finnmark landets 
mest omfattende sykestuevirksomhet. Denne drives av kommunene med hjemmel i lov om 
spesialisthelsetjeneste, finansiert gjennom refusjon fra Finnmark fylkeskommune.  Den samme 
organisasjons- og driftsmodellen gjelder for fødestue-virksomheten. I Alta og Karasjok er det etablert 
spesialistpoliklinikker administrativt og faglig underlagt Hammerfest sykehus. I Alta blir tjenesten drevet 
med ambulerende spesialister. 
 
• Driftsavtaler om spesialistpraksis 
Finnmark har to driftsavtaler som alle organisatorisk er knyttet opp mot Helse- og sosialetaten. 
 
3.2.2 Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste 
 

• Sykehus og andre institusjoner 
Finnmark har sitt akutt- og almenpsykiatriske institusjonstilbud ved RiTø. I voksenpsykiatrien er det etablert tre 
distriktspsykiatriske sentre inneholdende døgn- og  polikliniske tilbud,  med hver sin ledelse. Disse er direkte 
organisert under Helse- og sosialetaten. Det samme er tilfelle i  barne- og ungdomspsykiatrien hvor en har en 
døgninstitusjon og fire poliklinikker. 
 
 
3.2.2 Ambulanse og nødmeldetjeneste 
 

• Ambulansetjeneste 
Driften av ambulansetjenesten er organisert gjennom avtaler mellom Finnmark fylkeskommune og 6 private 
utøvere. Det faglige systemansvar er tillagt henholdsvis Helse- og sosialetaten og anestesilege ved Kirkenes 
sykehus. 
 

• Nødmeldetjeneste 
Det er etablert akuttmedisinske kommunikasjonssentraler(AMK) ved sykehusene som har det faglige 
systemansvar for tjenesten. 
 
3.3 Struktur på spesialisthelsetjenesten i Troms 
 
3.3.1 Somatisk spesialisthelsetjeneste. 
 
• Sykehus og andre institusjoner. 
Den somatiske spesialisthelsetjenesten i Troms er organisert slik at lokalsykehusfunksjoner dekkes av to 
sykehus, Harstad sykehus og Regionsykehuset i Tromsø(RiTø). Det er i praksis ingen faste 
lokalsykehusområder. Harstad har også enkelte sentralsykehusfunksjoner. RiTø har ansvaret for de øvrige 
sentralsykehus- og samtlige regionfunksjoner. Troms fylkes-kommune har også avtale med to kommuner om 
drift av fødestuer og områdegeriatri 
 
• Driftsavtaler om spesialistpraksis 
I Troms er det totalt  23 driftsavtaler om spesialistpraksis. Disse er alle organisatorisk knyttet opp mot Helse- og 
sosialetaten. 
 
3.3.2 Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste 
 

• Sykehus og andre institusjoner 
Det voksenpsykiatriske tilbudet er i Troms organisert dels som del av Harstad sykehus og RiTø sin 
virksomhet, dels er det organisert i to psykiatriske sentra med egen ledelse organisatorisk direkte knyttet 
til Helse- og sosialetaten.  
 
Barne- og ungdomspsykiatrien er organisert sammen med barnevernet og har egen BUT- direktør som 
organisatorisk er knyttet direkte til Helse- og sosialetaten. 
 
 
3.3.3 Ambulanse og nødmeldetjeneste 
 



• Ambulansetjeneste 
Ambulansetjenesten i Troms er organisert slik at de to sykehusene har dette integrert i sin drift. I tillegg er det 
inngått avtaler med 26 tjenesteytere. Disse er organisert direkte under  Helse- og sosialetaten. 
 
Det faglige systemansvar for den samlede tjeneste er knyttet til sykehusene. 
 

• Nødmeldetjeneste 
AMK- funksjonen ivaretas av de to sykehusene. 
 
 
3.4 Struktur på spesialisthelsetjenesten i Nordland. 
 
3.4.1 Somatisk spesialisthelsetjeneste. 
 
• Sykehus og andre institusjoner. 
Lokalsykehusfunksjonen og noen få sentralsykehustjenester dekkes av sju sykehus lokalisert i Narvik, 
Stokmarknes, Gravdal, Bodø, Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Resten av sentralsykehusfunksjonene 
dekkes av Nordland Sentralsykehus. Regionfunksjonene dekkes i all hovedsak ved Ritø.  
 
Det er etablert fødestuevirksomhet i Brønnøy, på Andenes og i Steigen(sykestueplasser). Disse drives av 
kommunene med hjemmel i lov om spesialisthelsetjeneste, finansiert gjennom avtale om  refusjon fra Nordland 
fylkeskommune.   
 
• Driftsavtaler om spesialistpraksis 
Totalt er det etablert driftsavtaler innen somatiske spesialisthelsetjenester med 40 spesialister tilsvarende om lag 
24 hele hjemler. Disse er organisatorisk direkte knyttet til Helse- og sosialavdelingen. 
 
3.4.2 Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste 
 

• Sykehus og andre institusjoner 
Driften av voksen- og barnepsykiatriske tilbud i lokalsykehusområdene er i Nordland, med unntak for 
Salten, integrert i sykehusene.  
 
Sentralsykehusfunksjonene, lokalsykehusfunksjonen for Salten og  hoveddelen av det barne- og 
ungdomspsykiatriske døgntilbudet er lagt til Nordland psykiatriske sykehus. Dette sykehuset har også ansvar for 
deler av de akuttpsykiatriske, almenpsykiatriske og sentralsykehusfunksjoner for hele fylket.  
 

• Driftsavtaler om spesialistpraksis 
Det er etablert i alt driftsavtaler med  15 spesialister tilsvarende 10 hele driftsavtaler. Disse er organisatorisk 
knyttet direkte til Helse- og sosialavdelingen. 
 
3.4.3 Ambulanse og nødmeldetjeneste 
 

• Ambulansetjeneste 
I Nordland er ambulansetjenesten dels en integrert del av sykehusene drift (NSS, Narvik og Rana), dels er det 
inngått tidsbegrensede avtaler med drivere – seks  private samt Sandnessjøen sykehus. Avtalene om drift er 
organisatorisk knyttet direkte til Helse- og sosialavdelingen. 
 

• Nødmeldetjeneste 
Det er etablert AMK sentraler ved alle somatiske sykehus. Det faglige systemansvar ivaretas av Helse- og 
sosialavdelingen. 
 
3.5 Samisk spesialisthelsetjeneste. 
De samiske spesialisthelsetjenester er integrert i den øvrige helsetjenesten. Det arbeides for at de faglige 
ressursmiljøene i Tana og Karasjok blir utviklet til et samisk kompetansesenter for hele landsdelen.  
3.6 Apotekvirksomhet 
 
Det er to apotek eid og drevet av fylkeskommunene i dag – Sykehusapotekene i Tromsø og Bodø. 
 
4 . Helseforetaksstruktur i Helse Nord RHF – kriterier og alternative modeller. 



 
4.1 Generelt om helseforetak. 
 
Opprettelse av helseforetak er hjemlet i helseforetaksloven §9 hvor det heter: 
 
”Utøvende virksomheter skal organiseres som helseforetak. Styret selv i regionalt helseforetak treffer vedtak om 
å opprette helseforetak. Vedtaket skal uttrykkelig benevne foretaket som helseforetak og inneholde foretakets 
vedtekter. Det skal dessuten inneholde bestemmelser om: 
 
1. hvem som skal være medlem av styret, herunder styrets leder og nestleder 
 
2. hvem som skal være foretakets revisor 
 
3. eierens innskudd 
 
Helseforetaket er stiftet når styret i det regionale foretaket har truffet vedtak etter første ledd”. 
 
 
4.2 Kriterier 
 
Det vises til Stortingets behandling av saken i Inst. O nr. 118(2000 – 2001) Innstilling fra sosialkomiteen om lov 
om helseforetak m.m. hvor det heter om oppgavedeling mellom Regionalt helseforetak og helseforetakene: 
 
”Flertallet vil understreke behovet for den oppgavedeling som ligger mellom det regionale foretaket og 
helseforetakene, der helseforetakene skal stå for driftsdelen av virksomhetene og de regionale foretakene bl.a. 
skal stå for planlegging og tilrettelegging”. 
 
Dette betyr at alle tjenesteytende virksomhet i medhold av de ulike lover skal organiseres i helseforetak, RHF 
skal ikke drive egen direkte tjenesteyting. 
 
Styret i Helse Nord RHF besluttet på sitt møte 22.08.01 å legge følgende premisser  til grunn for det videre 
arbeid med foretaksstruktur: 
 

• Geografi 
Helseforetaket skal samlet danne et naturlig geografisk ansvarsområde 

 
• Funksjonalitet 

Helseforetaket må organiseres med sikte på å 

- utløse synergieffekter 
- tilby et bredt fagtilbud 
- gi grunnlag for funksjonsfordeling 

 
• Levedyktig enhet 

Helseforetaket må med hensyn til rekruttering være levedyktig og 
           bør inkludere minst et ”ressurssykehus” 

 
• Størrelse 

Helseforetaket bør anslagsvis ha et nedslagsfelt på 60-100 000 innbyggere 
 

• Tjenesteansvar 
Helseforetaket skal ha ansvar for 
- Somatikk 
- Psykiatri 
- Ambulanse 

 
I tillegg vises til formålet med foretaksorganiseringen slik det er beskrevet tidligere i saken.  
 
Styret har gjennom å legge disse kriterier til grunn besluttet at det skal etableres helseforetak bestående av flere 
institusjoner og flere spesialisthelsetjenestetyper. Virksomheter som ligger geografisk nært hverandre skal 



etableres i samme foretak. Videre legges til grunn at de nye helseforetakene skal ha et samlet utøvende ansvar 
for all spesialisthelsetjeneste i sitt område. I dette ligger en videreføring av det prinsipp som også ligger til grunn 
for etableringen av Regionale helseforetak, ansvar for totale tjenester overfor befolkningen i et område. Dette 
betyr at følgende tjenester organiseres inn i foretakene: 
 

• Somatiske spesialisthelsetjenester inkludert spesialister med driftsavtale 
• Psykiatriske spesialisthelsetjenester inkludert spesialister med driftsavtale 
• Ambulanse og nødmeldetjeneste 

 
Det understrekes for øvrig at det regionale helseforetak har et ansvar for å sørge for at tjenesten ytes. Det betyr at 
det regionale helseforetaket inngår avtaler, og er part i avtaler, med spesialister som har driftsavtale. 
 
Det har fra ulike hold, og på ulike tidspunkt vært reist spørsmål om hensiktsmessigheten av å organisere sammen 
ulike tjenester. Eksempelvis har det vært framsatt gode argumenter for å organisere den  
 
- Prehospitale tjeneste i et eget foretak. 
 
Dette innebærer at all ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og annen prehospital virksomhet blir samlet i ett 
foretak i Helse Nord RHF. En av fordelene ved en slik organisering kan være faglig og organisasjonsmessige 
standardisering mellom sykehus, slik at en samlet sett skaper en kvalitetsmessig best mulig tjeneste som er lik i 
hele landsdelen. Til en viss grad vil også denne type tjenester fungere på tvers av helseforetak, og i slike 
situasjoner vil det ha sine fortrinn med en  organisasjon med enhetlige standarder og 
organisasjonsforhold/løsninger. Disse hensyn må veies opp mot behovet for å utvikle tjenestene, ”inn i”, og 
sammen med de lokale fagområder og aktører som de i det store antall tilfeller samarbeider med i det daglige. 
Videre er det et poeng gjennom reformen å skape arenaer med et helhetlig ansvar. Her skal det gjøres en samlet 
vurdering av de utfordringer og behov befolkningen har for de tjenestene det skal gi et tilbud om. Dette tilsier at 
det etableres organisasjoner og ledelsesmessig ansvar som kan ivareta en slik samlet vurdering og prioritering. 
Det taler for en integrasjon av denne tjenesten i større helseforetak.  
 
Med bakgrunn i dagens organisering i landsdelen har det også vært grunn til å vurdere  
 
 
- Psykisk helseverns foretaksstruktur 
 
Dette er i dag, som det framgår tidligere i saken, organisert på noe forskjellig måte. Sykehusene i Nordland og 
Troms, bortsett fra NSS, har ansvar for tilbud innen psykisk helsevern. Nordland har NPS som kombinert lokal- 
og sentralsykehus. I Finnmark er det psykiske helsevern organisert som egne enheter. Dessuten er psykisk 
helsevern i de tre fylkene utbygd og organisert forskjellig mht. tilbudsstruktur etc.  
 
Uansett valg av modell for foretaksorganiseringen vil psykisk helsevern i Helse Nord RHF i mange år framover 
framstå som forskjellig. Det er en utvikling som bør stimuleres innenfor visse rammer. Det å ha et differensiert 
mønster av tilbud på denne sektoren, hvor en prøver ut nye tilbudsformer, samtidig som  en tar vare på det som 
fungerer godt, må være noe av vårt utgangspunkt. Dette vil være mulig å få til uavhengig av valg av 
foretaksstruktur. Ettersom det er vedtatt nasjonal politikk at det psykiske helsevern fortsatt skal prioriteres, i 
forhold til andre områder, bør det vurderes å la feltet fortsatt bli budsjettmessig synliggjort og skjermet gjennom 
egne formålskapittel i foretaksbudsjettene.  Når en i landsdelen ved alle sykehus, bortsett fra tre, har integrert 
psykisk helsevern i virksomheten skal det helt spesielle grunner til for å endre organiseringen. Slike grunner 
synes ikke å foreligge. Med dette som bakgrunn følger at psykisk helsevern blir integrert i helseforetakene og 
blir del av den samlede virksomhet.  
 
Styret har videre, gjennom sine kriterier, lagt til grunn at de foretak som skal etableres må ha en størrelse og en 
bredde i tjenestespekter som gjør dem funksjonelle og robuste. Dette er viktig fordi foretakene samlet sett bør ha 
et fagmiljø med tilstrekkelig volum og bredde til å virke rekrutterende i et stramt kompetansemarked.  
Helseforetak med tilstrekkelig størrelse og bredde gjør det også enklere å ivareta hensyn til kvalitetssikring og 
rasjonell ressursutnyttelse. I tillegg vil en slik sammensetning av foretakene gi en mulighet for en variert 
organisering av helsetjenesteproduksjonen knyttet bl.a. til planlagt og akutt behandling. 
 
 
4.3 Alternative modeller 
 



Flere av sykehusene, og noen av de psykiatriske enhetene, har uttrykt ønske om å bli etablert som egne 
helseforetak. Slike ønsker er kanskje tydeligst fremsatt av noen av de mindre/ mellomstore sykehusene. Det går 
fram av ovenstående kriterier og drøftinger at dette i liten grad er i tråd med intensjonene i reformen. Styret 
finner heller ikke argumentene fra enkelte sykehus om å forbli egne foretak, som en foreløpig ordning, å være 
tungtveiende nok. Foreløpige ordninger har en tendens til å bli permanente og til å forsterke motstand mot 
framtidig endring. Derfor er styret overbevist om at tiden er moden  for å etablere en ny og mer framtidsrettet 
helseforetaksstruktur. Alternativet med mindre sykehus og enheter som egne helseforetak blir derfor ikke drøftet 
videre i det følgende.  
 
På den annen side er det grenser for hvor store helseforetakene bør være. Oppsummerende internasjonale 
litteraturstudier(York 1997) viser at det er fallende helseøkonomiske gevinster når sykehusenheter blir over 500 
– 600 senger. 
 
Den strukturen som nå blir vedtatt må ikke oppfattes som på alle områder endelig og uforanderlig. Den må 
underlegges kontinuerlig vurdering med hensyn til hensiktsmessighet og funksjon.  
 
 
4.3.1 Sykehusene i Finnmark alene eller sammen med RiTø 
 
For sykehusene i Finnmark har to alternativer har vært seriøst drøftet. Sykehusene har sammen et passende 
befolkningsunderlag (vel 74 000), men de er lokalisert med en formidabel avstand både geografisk og 
kommunikasjonsmessig, og samlet er de to marginale med hensyn til rekruttering. 
 
Et alternativ er å organisere sykehusene i Finnmark i et helseforetak sammen med RiTø. Dette ville også gjøre 
det enkelt å videreføre og videreutvikle det nære samarbeidet disse sykehusene har hatt med RiTø. En slik 
organisering ville også i flere henseende være mer robust. Et helseforetak sammen med RiTø ville imidlertid bli 
svært stort, særlig geografisk, men også mht. befolkningsunderlag (ca 185 000). Samarbeidsrelasjonene mellom 
sykehusene i Finnmark og RiTø kan også utvikles uavhengig om de utgjør et foretak. 
 
Det er imidlertid viktig for Finnmarksykehusenes identitet og problemløsningsevne at de utvikler en selvstendig 
og lokalisert ledelses- og organisasjonskompetanse. Slik kompetanse bør finnes i egne produksjonsmiljøer. 
Avstandene er så store og forholdene i Finnmark såpass geografisk spesifikke, at de deler av 
spesialisthelsetjenesten det er mulig å etablere innen fylket, bør kunne organiseres som eget helseforetak.  
 
Både fra de to sykehusene, og fra Finnmark Fylkeskommune, blir alternativet med å organisere sykehusene i 
Finnmark i ett helseforetak foretrukket. Samarbeidet mellom Hammerfest og Kirkenes Sykehus er blitt gradvis 
bedre de senere årene, og forutsatt at samarbeidet med RiTø kan videreføres, vil et helseforetak i Finnmark 
kunne bli en levedyktig enhet. 
 
4.3.2  Narvik sammen med RiTø 
 
Narvik Sykehus er det av nordlandsykehusene som har det tetteste samarbeidet med RiTø. Subsidiært til ønsket 
om å være eget helseforetak blir ønsket om å bli knyttet opp mot RiTø sterkt uttrykt fra Narvik. Dette alternativet 
bør vurderes seriøst.  
 
Samlet ville befolkningsunderlaget for et fellesforetak mellom Narvik og RiTø være noe stort (ca. 140 000). 
Nedslagsfeltet for de to sykehusene grenser opp til hverandre, men kan neppe kan sies å representere et naturlig 
geografisk område. Ulempen med en slik organisering ville være at det svekker det påbegynte NorTro 
samarbeidet der Narvik er med.  
 
4.3.3 NorTro(Narvik, Harstad og Stokmarknes) med og uten Lofoten 
 
Selv om NorTro samarbeidet, som har pågått et par år, ikke har resultert i store konkrete resultater med 
hensyn til funksjonsfordeling, må det avgjort vurderes som et alternativ for organiseringen av et 
helseforetak. Geografisk, med en viss reservasjon for Lofoten, er dette naturlig og de har også delvis 
overlappende nedslagsfelt. Harstad og Stokmarknes Sykehus har uttrykt ønske om en slik organisering, 
mens Narvik og Lofoten ikke ønsker å være med inn i et slikt helseforetak. 
 
Lofoten Sykehus (som er det minste av sykehusene med den laveste egenproduksjon) har gjennom hele 
NorTro samarbeidet gjort det klart at dette sykehuset ønsker å bli organisert sammen med NSS. Dette 



blir begrunnet i flere punkter; både dagens pasientstrømmer, det nære samarbeidet om fødselsomsorgen 
og kommunikasjonveiene gjør NSS til den naturlige samarbeidspartner. Lofast-forbindelsen, slik den er 
besluttet, ventes ikke å endre dette. 
 
Dersom en satser på NorTro som et helseforetak kan neppe både Lofoten og Narvik få sine ønsker om alternative 
tilknytningsformer oppfylt. Både med hensyn til størrelse og robusthet ville de to gjenværende sykehusene bli 
for marginale. Det synes derfor at en satsing på NorTro som ett helseforetak krever at enten Narvik eller Lofoten 
blir med. En organisering av NorTro som ett helseforetak, vil uansett kreve oppfølging med tillitskapende tiltak 
mellom sykehusene. 
 
4.3.4  NSS med og uten Lofoten 
 
NSS er et fullt ut integrert, middels stort sentralsykehus med de spesialiteter og funksjoner som der skal finnes. 
Sykehuset står foran etablering av bl.a. en stråleterapifunksjon i nært samarbeid med RiTø. På den annen side er 
også dette sykehuset sårbart mht. rekruttering og har på flere fagområder en svak bemanningsmessig dekning av 
spesialister. Sykehuset har et befolkningsunderlag på knapt 75000. Med Lofoten vil dette bli på vel 97 000, noe 
mindre enn Nor-Tro uten Lofoten og RiTø uten Finnmark. 
 
4.3.5 Sykehusene på Helgeland med og uten Rana 
 
Sykehusene på Helgeland har samlet sett et befolkningsunderlag på i overkant av 77 000. Over flere år har et tett 
samarbeid mellom Helgelandsykehusene vært en målsetting for Nordland Fylkeskommune. Innen psykiatrien 
har dette vært meget vellykket, mens det innen somatikken har vært preget av rivalisering og utrygghet. 
Sykehussamarbeidet på Helgeland har vært mer preget av lokaliseringspolitikk enn av målsettinger om et best 
mulig tilbud for helgelandpasientene samlet. For tiden er samarbeidet mellom Vefsn og Sandnessjøen rimelig 
godt, mens samarbeidsforholdene mot Rana skranter. Alle tre sykehusene er lei av de mange prosessene som har 
vært iverksatt med marginalt resultat, og ønsker primært å være egne helseforetak. Alternativt vil Vefsn og 
Sandnessjøen slås sammen, mens Rana har uttrykt ønske om å bli knyttet opp mot NSS. 
 
Med utgangspunkt i de kriterier som er lagt til grunn for danning av helsforetakene er en samling av de tre 
sykehusene det mest naturlige. Både med hensyn til bredde i fagtilbud, befolkningsunderlag og robusthet med 
hensyn til rekruttering ville dette ver en levedyktig enhet. Argumentet mot en slik organisering er at de mange 
historisk konflikter mellom helgelandykehusene vil gjøre en slik organisering vanskelig, i alle fall på kort sikt. 
Alternativet til en samling er derfor Vefsn og Sandnessjøen som et helseforetak og Rana sammen med NSS. 
 
Spørsmålet om organisering av Vefsn og Sandnessjøen sykehus sammen med RiTø er ikke drøftet nærmere da 
det ikke oppfyller kriteriet om geografisk naturlig område. En organisering av sykehusene på Helgeland som et 
helseforetak vil uansett kreve oppfølging med tillitskapende tiltak mellom sykehusene. 
 
  
4.4 Apotekene som ett helseforetak. 
 
Sykehusapotekene kan, i henhold til lovgivningen, ikke eies/drives av et helseforetak som det betjener. Det betyr 
at det må lages en egen helseforetaksstruktur for apotekene. Det er til styret kommet et innspill fra lederne ved 
de to sykehusapotekene i Tromsø og Bodø der de foreslår å gjøre disse til et foretak.  
 
5. Vurderinger av samlet helseforetaksstruktur i Helse Nord RHF 
 
5.1 Generelt 
 
For år 2002 legges til grunn at de enkelte foretak består av den virksomhet som hadde sin politiske godkjenning 
knyttet til budsjett, planer og funksjoner i 2001. Helse Nord RHF vil i løpet av første halvår 2002 behandle en 
sak om strategi for utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i landsdelen. Et generelt utgangspunkt må være at 
vi skal ha en ambisjon om å øke vår faktiske og relative andel av helsetjenesteressursene  i nasjonen. En særlig 
utfordring vil være rekruttering av helsepersonell som i lang tid vil være vår viktigste knapphetsfaktor på alle 
områder. 
 
Videre må Helse Nord RHF legge til grunn at vi skal beholde to sterke ”motorer” i vår somatiske 
spesialisthelsetjeneste RiTø og NSS. Samarbeidet mellom disse institusjonene må utvikles og styrkes. Ikke minst 
vil dette være viktig for å sikre økning av utdanningskapasiteten for leger og utvikling av en spesialistutdanning 



med en gjennomføringsmodell som er mer tilpasset landsdelen. Det innebærer en mer helhetlig og integrert 
spesialistutdanning med tett samarbeid mellom RiTø/NSS og de øvrige sykehus.  
  
Etableringen av RiTø som universitetsklinikk har, sett i relasjon til forutsetninger og spådommer, vært en 
formidabel suksess. RiTø har sikret befolkningen i landsdelen høyspesialiserte tjenester i egen landsdel, og 
sammen med universitetet bidratt til å øke utdanningskapasiteten og rekrutteringen i forhold til medisinere 
(inklusive spesialister). Samtidig er RiTø landets minste universitetsklinikk. I et fagfelt med sterke krefter som 
drar mot store fagmiljøer med sterke befolkningsunderlag, er det en utfordring for hele landsdelen å trygge 
RiTøs situasjon.  I det videre arbeid med å utforme en strategi for utviklingen av sykehustjenesten i landsdelen, 
blir det avgjørende å stimulere en utvikling som understøtter,  sikrer og videreutvikler funksjonen som 
universitetsklinikk. 
 
NSS står foran en omfattende opprustning som bl.a. legger til rette for desentralisering av stråleterapi i 
samarbeid med RiTø. Dette er en utvikling som, etter hvert som teknologien gjør det mulig, må understøttes av 
hensyn til befolkning i landsdelen og vårt behov for å sikre nordlendinger behandling i Nord-Norge. NSS 
sentrale rolle som utdanningssykehus er også viktig for hele landsdelen.  
 
Parallelt med en slik oppmerksomhet omkring to ”motorer” i landsdelen må vi samtidlig legge til rette for driften 
av de mindre sykehusene. Når hensynet til faglighet og rasjonell drift er ivaretatt, må det gjennom arbeidsdeling 
og kvalifisering bli mulig å etablere nye behandlingstilbud som har tilstrekkelig volum. Ikke minst vil dette 
gjelde tilbud knyttet til poliklinikk og dagtilbud hvor en unngår at folk må reise langt. Dette er lokalsykehusenes 
fortrinn som  må ivaretas og videreutvikles der det er mulig å realisere de kombinerte krav til kvalitet og 
kostnadseffektivitet.  
 
Etableringen av den nye foretaksstrukturen vil innebære store utfordringer på flere felter; ulike miljøer skal 
samles og innordnes en felles ledelse, ulike avdelinger og tjenester skal integreres og en ny administrativ 
arbeidsdeling skal etableres.  Disse utfordringene må håndteres på en slik måte at beslutningsprosessene blir 
legitime, berørte interesser  konsultert og ansatte involvert. Samtidig skal overordnede krav om framdrift ivaretas 
gjennom at nødvendige vedtak fattes og iverksettes.  Særlige utfordringer vil gjelde i forholdet mellom den 
institusjon som får daglig leder for foretaket og de øvrige institusjoner i helseforetaket.  Her påligger det alle 
parter å vise nødvendig evne og vilje til å delta i konstruktive samarbeidsprosesser med sikte på å få dette til 
raskt å fungere godt. Direktøren for helseforetaket har et særlig ansvar for at dette samarbeidet utvikler seg 
positivt.  
 
Det ligger åpenbart også utfordringer og spenninger mellom selvstendige helseforetak som egne rettssubjekt og 
RHF. De enkelte helseforetak vi være de operative enheter med ansvar for diagnostikk og behandling av 
pasienter.  Grunnregelen må være at RHF viser tillit til helseforetakene og gir dem ansvar for egne beslutninger.  
Samtidig har RHF sentrale oppgaver mht. planlegging, etablering av fellesløsninger for hele regionen der det kan 
være hensiktsmessig, sikring av nødvendige ressurser til drift, funksjonsfordeling etc. Dette stiller krav om å 
utvikle egnede samhandlingsformer mellom nivåene, med vekt på rutiner for kommunikasjon og klargjøring av 
ansvarsforhold. Videre stiller det krav til at den tilliten de enkelte helseforetak gis, blir møtt med lojalitet overfor 
det regionale helseforetakets beslutninger. Som et strategisk organ har RHF som hovedoppgave å legge 
forholdene til rette for at helseforetakene samlet skal kunne ivareta befolkningens behov for kvalitativt gode 
helsetjenester. Det innebærer krav til rasjonell ressursbruk, samarbeid og kvalitet, både innen og mellom sykehus 
og i forhold til førstelinjen.   
  
Tidligere i saken er det vist en rekke områder det skal satses på. Helse Nord RHF har bl.a. særlige fortrinn og 
utfordringer mht. bruk av telekommunikasjon og infrastruktur. Videre skal vi oppfylle de nasjonale mål om 
satsing på kreft og psykiatri.   
 
5.2 Alternativer. 
 
Syv ulike konstellasjoner er nærmere drøftet i kap. 4. I alt har 12 alternativer vært vurdert. 
 
• Spesialisthelsetjenesten i Finnmark som eget foretak 
• Spesialisthelsetjenesten i Finnmark sammen med RiTø 
• Spesialisthelsetjenesten i Nord-og Midt- Troms (RiTø) som eget foretak 
• Narvik sykehus og spesialisthelsetjenesten i Nord-og Midt-Troms(RiTø) som eget foretak 
• Spesialisthelsetjenesten i Sør-Troms(Harstad sykehus) sammen med Stokmarknes og Lofoten sykehus 



• Spesialisthelsetjenesten i Sør-Troms(Harstad sykehus) sammen med Narvik, Stokmarknes og Lofoten 
sykehus. 

• Spesialisthelsetjenesten i Sør-Troms(Harstad sykehus) sammen med Narvik sykehus og Stokmarknes 
sykehus 

• Lofoten sykehus sammen med NSS og NPS 
• NSS og NPS 
• NSS, NPS og Rana sykehus 
• Vefsn sykehus og Sandnessjøen sykehus 
• Rana sykehus, Vefsn sykehus og Sandnessjøen sykehus  
 
5.2 Helseforetaksstruktur. 
 
- Somatisk spesialisthelsetjeneste, private legespesialister, psykisk helsevern, ambulanse- og 

nødmeldetjeneste organiseres i egne foretak med hovedansvar for tjenester til befolkningen i definerte 
geografiske områder. Helseforetakene omfatter  …… 
og benevnes. 

 
- De to sykehusapotekene i landsdelen organiseres i ett helseforetak med daglig leder lokalisert ved 

Sykehusapoteket i Tromsø. Helseforetaket  gis benevnelsen ”Helse Nord Apotek HF”. 
 
6. Hvor skal ledelsen for de nye helseforetakene lokaliseres? 
 
I helseforetaksloven heter det i § 11-4 Vedtekter i helseforetak: 
 
”Helseforetaket skal ha vedtekter som i det minste skal angi  
1… 
2.. 
 
4. den kommune der helseforetaket har sitt hovedkontor 
 
5….” 
 
Styret må ved sin behandling av foretaksstruktur også beslutte i hvilken kommune, i praksis ved hvilken 
institusjon, det enkelte foretak skal ha sitt hovedkontor. 
 
I dette ligger at direktør for helseforetaket skal lokaliseres der. Videre vil dette være foretakets offisielle 
postadresse etc. Den videre utvikling av ledelsen av foretaket, etablering av felles administrative ressurser på en 
rekke områder etc, vil være del av det oppfølgingsansvar som følger.  
 
Det vil være sterke argumenter for å legge ledelse og administrasjon av helseforetaket til det sykehuset som antas 
å ha det beste rekrutteringspotensiale og som samlet sett disponerer de største ressurser. Andre hensyn, som 
f.eks. kommunikasjonsmessig sentralitet kan også tenkes vektlagt  
 
I tillegg vil det være, særlig der hvor det er uenighet om foretaksstrukturen, en stor oppgave å utvikle en  
enhetlig organisasjon av det som tidligere var flere selvstendige institusjoner.  
Dette vil kreve stor grad av kløkt hos foretakets ledelse, tilrettelegging av informasjons- og 
kommunikasjonsprosesser som gjennom involvering skaper legitimitet for de beslutninger som gjøres av ledelse 
og styre.  
 
Ved oppnevning av styrene for foretakene vil hensynet til regional balanse tillegges betydelig vekt.  
 
 
 
7. Tilsetting av direktører for de nye foretakene -  prosedyre. 
 
De nye foretakene vil så vel praktisk som prinsipielt representere nye virksomheter. De er selvstendige 
rettssubjekter. De fleste av dem vil representere adskillig større, mer kompleks virksomhet enn noen av de 
tidligere enkeltsykehusene (inklusive det sykehus som utpekes til hovedkontor)gjorde. I tillegg vil de fleste  
bestå av flere tidligere selvstendige institusjoner/virksomheter, med egne daglige ledere.  Videre etableres det i 
henhold til vedtektene styrer for foretakene. Foretakenes  styrer skal tilsette daglig leder, jfr. helseforetakslovens 



kap. 8 § 36 .  På denne bakgrunn er det nødvendig at de nye funksjonene som daglig leder for de nye 
helseforetakene lyses ut offentlig.  
 
Direktøren som tilsettes som leder for helseforetaket skal også være leder for den institusjon hvor hovedkontoret 
er lokalisert. Nåværende direktører/institusjonslederes rettigheter skal ivaretas. I tillegg må det tas opp drøftinger 
med de direktører som er tilsatt ved de institusjoner hvor hovedkontoret lokaliseres , dersom de ikke er søkere 
til/ikke blir  tilsatt i stillingen.   
 
8. Anbefaling 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Det vises til Lov om helseforetak, vedtekter for helseforetakene og til saksforelegg 
 
2. Styret vil legge følgende kriterier til grunn ved etablering av foretaksstruktur 
 

• Geografi 
     Helseforetaket skal samlet danne et naturlig geografisk ansvarsområde 
 
•    Funksjonalitet 

Helseforetaket må organiseres med sikte på å 

- utløse synergieffekter 
- tilby et bredt fagtilbud 
- gi grunnlag for funksjonsfordeling 

 
• Levedyktig enhet 

Helseforetaket må med hensyn til rekruttering samlet være levedyktig og 
           bør inkludere minst et ”ressurssykehus” 

 
• Størrelse 

Helseforetaket bør anslagsvis ha et nedslagsfelt på 60-100 000 innbyggere 
 

• Tjenesteansvar 
Helseforetaket skal ha ansvar for 
- Somatikk 
- Psykiatri 
- Ambulanse 

 
3. Det etableres følgende foretaksstruktur for Helse Nord RHF. 
 
4. Styret fastsetter i henhold til Lov om helseforetak § 11-4 følgende kommuner og 
    institusjoner for lokalisering av hovedkontorfunksjon for de nye foretakene. 
    -  
    -  
 
5. Styret for Helse Nord RHF vil ved oppnevning av styrer for foretakene bl.a. legge vekt på  
    regional balanse i forhold til hvor hovedkontoret er lokalisert. 
  
6. Stillingene som direktør for de nye helseforetakene lyses ut offentlig. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
VEDLEGG 1, SAK 16/01 
 
STRUKTUR OG INNHOLD I DAGENS SPESIALISTHELSETJENESTE I NORD-NORGE. 

 
1. Finnmark. 
 
1. 1 Spesialisthelsetjenesten  i Finnmark 
 
Prinsipielt er spesialisthelsetjenesten i Finnmark i dag organisert etter geografi, dvs. at de ulike institusjonene har 
ansvar for å yte tjenester til befolkningen i et bestemt opptaksområde. 
De to sykehusene har primært ansvar for hvert sitt geografiske område, med det er vedtatt at fylket skal sees på 
som ett opptaksområde. Helse- og sosialstyret fungerer som styret for virksomhetene jfr. Lov om 
spesialisthelsetjeneste. 
 
1.2 Sykehusstrukturen. 
 
• Kirkenes sykehus 
 
Dekker lokalsykehusfunksjon for åtte kommuner. Sykehuset har tilbud innen hovedspesialitetene kirurgi, 
ortopedi, indremedisin, radiologi, kvinnesykdommer, fødselshjelp, anestesi, fysikalsk- 
medisin(sentralsykehusfunksjon), øye, øre-nese-hals, klinisk-kjemi og hematologi.  
 
Sykehuset har videre tilbud innen habilitering. Sykehuset har koordineringsansvar for helsesamarbeidet med 
Nord-Vest Russland på vegne av Finnmark fylkeskommune. 
 
• Hammerfest sykehus 
 
Dekker lokalsykehusfunksjon for  11 kommuner. Sykehuset har tilbud innen hovedspesialitetene  kirurgi, 
indremedisin, ortopedi, radiologi, barnesykdommer (sentralsykehusfunksjon), kvinnesykdommer og 
fødselshjelp(sentralsykehusfunksjon), anestesi og kjevekirurgi. Sykehuset har videre ambulante 
funksjoner(poliklinikk) innen øye, øre-nese-hals, hud, nevrologi og revmatologi. 
  
Sykehuset har videre innen habilitering og rehabilitering.  
 
1.3 Spesialisthelsetjeneste voksenpsykiatri. 
 
I Finnmark er psykisk helsevern organisert som en egen tjeneste, i selvstendige institusjoner, utenfor sykehusene. 
Hver enhet har egen ledelse og er direkte knyttet opp mot Helse- og sosialetaten i Finnmark fylkeskommune.  
 
Finnmark har størsteparten av sitt akutt- og almenpsykiatriske institusjonstilbud ved RiTø, hvor de er 
medeier(1/3) i det psykiatriske tilbudet. For øvrig er den voksenpsykiatriske tjenesten i Finnmark organisert slik: 
 
 
 

• Distriktspsykiatrisk senter for Vest Finnmark i Alta. 
 
Dette inneholder voksenpsykiatrisk poliklinikk i Alta(administrasjon) og Hammerfest samt døgnenhet på 
Jansnes. I tillegg finnes et dagpsykiatrisk tilbud. 
 

• Distriktspsykiatrisk senter for Øst-Finnmark. 
 
Dette inneholder voksenpsykiatrisk poliklinikk og døgnenhet i Tana(administrasjon) samt poliklinikk på 
Kirkenes sykehus.  
 
 

• Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark. 



 
Dette inneholder voksenpsykiatrisk poliklinikk, dag- og døgnenhet i Lakselv. Til senteret er lagt særskilt 
funksjon som  samisk kompetansesenter. 
 
1.4 Spesialisthelsetjeneste barne- og ungdomspsykiatri 
 
Den barne- og ungdomspsykiatriske tjenesten er organisert slik i selvstendige enheter direkte knyttet opp mot 
Helse-  og sosialetaten i Finnmark fylkeskommune: 
 
• Seidajok barnepsykiatrisk behandlingshjem(Tana) 

 
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Kirkenes 
 
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Hammerfest 
  
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Alta 
 
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Karasjok(også samisk kompetansesenterfunksjon) 
 
 
1.5 Ambulanse- og nødmeldetjeneste 
 
Det faglige systemansvar for nødmeldetjenesten er tillagt Helse- og sosialetaten  i Finnmark og utøves derfra. 
Medisin-faglig systemansvarlig for den samlede ambulansetjeneste er tillagt en anestesilege ved Kirkenes 
sykehus. 
 
I Finnmark er den utøvende bilambulansevirksomheten organisert gjennom driftsavtaler mellom 6 private 
utøvere og Finnmark fylkeskommune hvor Helse- og sosialetaten har det direkte ansvaret. Det same gjelder for 
båtambulansetjenesten hvor det er avtale med tre utøvere. 
 
Helsepersonellbemanningen ved luftambulansetjenesten ivaretas av Norsk Luftambulanse etter avtale med 
Finnmark fylkeskommune som refunderer utgiftene. 
 
 
 
 
1.6  Private spesialisttjenester 
 
Finnmark fylkeskommune har to driftsavtaler med private spesialister. Det er innen: 
 

• Hjertemedisin(kardiologi)- Karasjok 
• Øye - Lakselv 

 
Disse er direkte knyttet opp mot Helse- og sosialetaten. 
 
1.7 Spesialistlegesenter 
 
I Karasjok er det etablert senter som yter spesialistlegetjenester. Dette er organisert som del av Hammerfest 
sykehus sitt ansvarsområde. I Karasjok er det tilbud bl.a. innenfor  
 

• Øre- nese- hals 
• Revmatologi og mage- tarmsykdommer  

 
I tillegg ytes ambulante tjenester. 
 
1.8 Ambulante spesialisthelsetjenester i Alta. 
 
Tjenesten er en organisatorisk del av Hammerfest sykehus. Her bygges opp tjenester bl.a. innen fagområdene: 
 

• Hjertemedisin 



• Ortopedi 
• Øye 
• Andre spesialisttjenester 

 
1.9 Sykestue- og fødeplasser. 
 
Finnmark fylkeskommune har i tillegg inngått avtale med i alt 16 kommuner om drift av 47 sykestue- og 
fødeplasser. Den mest omfattende virksomheten skjer i Alta. Her drives bl.a. hemodialyse og cellegiftbehandling 
i tillegg til en omfattende ambulant spesialistjeneste. Dette skjer i nært samarbeid med Regionsykehuset i 
Tromsø. Driften er hjemlet i lov om spesialisthelsetjeneste og skjer i nær geografisk og faglig tilknytning til den 
kommunale helsetjeneste. Kommunelegene har det faglige ansvaret. Personellet er tilsatt i kommunene som har 
avtale om fylkeskommunal refusjon av avtalte driftsutgifter. 
  
2. Troms 
 
2.1 Spesialisthelsetjenesten  i Troms 
 
Prinsipielt er spesialisthelsetjenesten i Troms i dag organisert etter geografi, dvs. at de ulike institusjonene har 
ansvar for å yte tjenester til befolkningen i et bestemt opptaksområde. Troms fylke er ett opptaksområde hva 
gjelder sykehusdriften. De enkelte virksomheter har eget styre.  
 
 
 
2.2 Sykehusstrukturen i Troms. 
 
Troms hadde tidligere definerte geografiske ansvarsområder, men har nå opphevet lokalsykehusområdene fordi 
RiTø, særlig på indremedisin, hadde for liten kapasitet. Samtidig ville en på en effektiv måte kunne bruke den 
ressurs Harstad var. Derfor tas ikke antall kommuner som sykehusene har lokalsykehusansvar for med her da 
dette ikke lenger er relevante størrelser..  
 

• Harstad sykehus 
 
Dekker lokalsykehusfunksjon for i hovedsak Sør- og Midt-Troms og enkelte kommuner i Nordre Nordland. 
Sykehuset har tilbud innen hovedspesialitetene kirurgi, indremedisin, ortopedi, hud(ledig), nevrologi(poliklinikk) 
radiologi, revmatologi(poliklinikk), øre-nese-hals, kvinnesykdommer og fødselshjelp, 
barnesykdommer(pediatri), anestesiologi, psykiatri og øye.  
 
Sykehuset har tilbud innenfor habilitering og rehabilitering.  
 

• Regionsykehuset i Tromsø 
 
Dekker lokalsykehusfunksjon  for Nord- og Midt Troms. Det har sentralsykehusfunksjon for Troms og Finnmark 
og  regionsykehusfunksjon for  hele landsdelen.. Sykehuset er en fullverdig universitetsklinikk med tilbud innen 
alle medisinske hovedspesialiteter.   
 
Sykehuset har lokalsykehusansvar innen psykisk helsevern, det er sentralsykehus i psykisk helsevern for Troms 
og Finnmark og det har noen regionfunksjoner innen psykiatri. 
 
RiTø har landsfunksjon innen avansert trombocyttimmunologi. Sykehuset  har nasjonalt nevromuskulært 
kompetansesenter, telemedisinsk kompetansesenter  og kompetansesenter for antibiotikaresistens. Videre er det 
knyttet til Nasjonal kreftplan tillagt RiTø regionale kompetansesenterfunksjoner for lindrende behandling av 
kreft og andre sykdommer og kompetansesenter for arvelig kreft. 
        
Sykehuset representerer som universitetsklinikk det sentrale og avgjørende element i utdanningen av medisinere  
landsdelen, med den betydning det har. Av dette følger omfattende undervisnings- og forskningsoppgaver av så 
vel anvendt som  basal karakter. Sykehuset  har videre, sammen med NSS, en helt avgjørende funksjon i 
utdanningen av legespesialister i landsdelen. Knyttet til omlegging av spesialistutdanningen, hvor universitetene 
vil få et sterkere ansvar, vil denne rollen bli ytterligere fokusert. 
 
2.3 Spesialisttjenester voksenpsykiatri 



 
Det voksenpsykiatriske helsetjenestetilbudet i Troms fylkeskommune er i dag organisert på følgende vis. 
 

• Harstad sykehus 
 
Harstad sykehus driver, som en integrert del av sin virksomhet, psykiatrisk senter for Sør.Troms.  
 

• Psykiatrisk senter Midt -Troms 
 
Her er det eget psykiatrisk sentra på Silsand som har ansvar for tjenestetilbudet i denne del av fylket. Her er det 
også etablert ambulant spesialisttjeneste til øvrige deler av det geografiske ansvarsområdet. 
 
 

• RiTø 
 
RiTø driver, som en integrert del av sin virksomhet, psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy.  
 

• Psykiatrisk senter Nord-Troms. 
 
Her er det eget psykiatrisk sentra på Storslett som har ansvar for tjenestetilbudet i denne del av fylket. Her er det 
også etablert ambulant spesialisttjeneste til øvrige deler av det geografiske ansvarsområdet. 
 
 
2.4 Spesialisttjenester barne- og ungdomspsykiatri. 
 
Barne- og ungdomspsykiatrien er organisert sammen med barnevernet og har felles ledelse i form av en direktør 
for Barne- og ungdomstjenesten(BUT), administrativt direkte underlagt Helse- og sosialetaten. Denne tjenesten 
er geografisk lokalisert slik: 
 
• Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Harstad, Storslett, Tromsø, Silsand, og Sjøvegan 
• Ungdomspsykiatrisk institusjon i Tromsø 
• Berglund behandlingshjem i Tromsø 

 
Troms fylkeskommune har gjort vedtak om å splitte opp denne organiseringen etter som staten skal overta 
ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske spesialisttjenester samtidig som barnevernet fortsatt blir et 
fylkeskommunalt ansvar. 
 
2.5 Ambulanse- og nødmeldetjeneste 
 
Ambulansetjenesten i Troms er dels organisert som et ansvarsområde for sykehusene dels er det inngått avtaler 
med private drivere. 
 
RiTø og Harstad sykehus har ansvar for ambulansetjenesten  sine nærområder. Her er virksomheten organisert 
som del av sykehusene. 
 
For den øvrige del av Troms har Helse- og sosialetaten, på vegne av Troms fylkeskommune det direkte ansvar 
for avtaler med 26 utøvere.  
 
Det faglige systemansvar for den samlede tjeneste er knyttet til sykehusene. AMK- funksjonen ivaretas også av 
de to sykehusene.  
 
2.6 Private spesialisttjenester 
 
Helse- og sosialetaten har på vegne av Troms fylkeskommune det direkte ansvaret for  følgende driftsavtaler 
med private spesialister: 
 
• Tromsø  
 
Det er inngått driftsavtaler med i alt 19 utøvere innen spesialitetene øye, indremedisin, gynekologi, psykologi og 
psykiatri. 



 
• Harstad/Sjøvegan 
 
Det er inngått avtaler med i alt 3 utøvere innen spesialitetene psykologi og psykiatri. 
 
• Storslett 
 
Det er inngått avtale med en utøver i psykologi. 
 
 
2.7 Sykehusapoteket. 
 
Det er eget sykehusapotek i Tromsø . Dette er administrativt direkte underlagt Helse- og sosialetaten 
 
2.8 Avtaler om drift av fødestuer og områdegeriatri.: 
 
Det er inngått avtaler med Lenvik og Nordreisa kommuner om drift av fødeplasser.  I tillegg er det etablert 
områdegeriatriske tjenester for Nord- og Midt-Troms. Dette er basert på avtaler med kommunene. 
 
3.  Nordland 
 
3. 1 Spesialisthelsetjenesten i Nordland 
Prinsipielt er spesialisthelsetjenesten i Nordland i dag organisert etter geografi, dvs. at de ulike institusjonene har 
ansvar for å yte tjenester til befolkningen i et bestemt opptaksområde. Noen enheter har fylkesfunksjoner. Det er 
etablert styre for NSS, for de øvrige er styrefunksjon, jfr. Lov om spesialisthelsetjeneste tillagt Fylkesrådet. 
 
3.2 Sykehusstrukturen i Nordland  
 

• Sandnessjøen sykehus 
 
Det dekker lokalsykehusfunksjon for  10 kommuner på Sør-Helgeland. Det har tilbud innen hovedspesialitetene  
kirurgi, indremedisin, radiologi, kvinnesykdommer og fødselshjelp, anestesiologi(innleie), øre-nese-hals. I 
tillegg har det tilbud innen habilitering og rehabilitering.  
        .  

• Vefsn sykehus 
 
Det dekker lokalsykehusfunksjon for tre kommuner på Indre Helgeland. Det har tilbud innen hovedspesialitetene  
kirurgi, ortopedi, indremedisin, anestesi, radiologi, kvinnesykdommer og fødselshjelp, nevrologi(innleie) og 
øye(redusert stilling)). I tillegg har det tilbud innen habilitering og rehabilitering.  
 

• Rana sykehus 
 
Det dekker lokalsykehusfunksjon for fire kommuner på Nord-Helgeland. Det har tilbud innen 
hovedspesialitetene  kirurgi, ortopedi, indremedisin, radiologi, anestesi, kvinnesykdommer og fødselshjelp, 
revmatologi, øre-nese-hals(poliklinikk- innleie), pediatri(redusert driftsavtale)  
 
I tillegg har det tilbud innen habilitering og rehabilitering og det er etablert audiografservice..  
 

• Nordland sentralsykehus 
 
Sykehuset er lokalsykehus for 10 kommuner i Salten inkl.  Værøy og Røst) og sentralsykehus for 239 000 
innbyggere i Nordland. Sykehuset er et fullt integrert sentralsykehus med tilbud innen alle hovedspesialiteter et 
slikt sykehus vanligvis har.  
 
Sykehuset har sentrale funksjoner innen grunn- og spesialistutdanning, med gruppe en status på flere 
spesialiteter. For sykehuset foreligger det regionalt og fylkeskommunalt vedtatte investeringsplaner for om lag 2 
milliarder kroner. Dette omfatter opprustning av nåværende anlegg, bygging av pasienthotell(igangsatt) og 
investeringer i en strålebehandlingsenhet. Disse forutsetter statlig godkjenning. 
 

• Lofoten sykehus 



 
Det dekker lokalsykehusfunksjon for  fire kommuner i Lofoten. Det har tilbud innen hovedspesialitetene  kirurgi, 
indremedisin, radiologi, kvinnesykdommer og fødselshjelp, øre-nese-hals, anestesi(innleie) og 
revmatologi(innleie, sporadisk). I tillegg har det tilbud innen habilitering og rehabilitering.  
 

• Stokmarknes sykehus 
 
Det dekker, i følge vedtatte planer, lokalsykehusfunksjon for  fem kommuner i Vesterålen. Det har tilbud innen 
hovedspesialitetene  kirurgi, ortopedi, indremedisin, anestesi, radiologi, kvinnesykdommer og fødselshjelp og 
barnesykdommer(poliklinikk). I tillegg har sykehuset tilbud innen habilitering og rehabilitering.  
 
For sykehuset foreligger det fylkeskommunalt og regionalt vedtatte investeringsplaner med en kostnadsramme 
på om lag 600 millioner kroner. Planene omfatter opprustning og modernisering av nåværende anlegg. Disse 
forutsetter statlig godkjenning.  
 

• Narvik sykehus 
 
Det dekker, i følge vedtatte planer, lokalsykehusfunksjon for  åtte kommuner i Ofoten, Sør-Troms og Nord-
Salten. Sykehuset har tilbud innen hovedspesialitetene  kirurgi, indremedisin, radiologi(25% fast), 
kvinnesykdommer, anestesi(innleie) og fødselshjelp, øre-nese-hals(25%), psykiatri og  pediatri. I tillegg har det 
tilbud innen habilitering og rehabilitering.  
 
 
 
3.2 Psykisk helsevern 
 
I Nordland er psykisk helsevern dels et ansvar som er tillagt sykehusene(lokalsykehusene), dels er det et ansvar 
som er tillagt Nordland psykiatriske sykehus. 
 
• Lokalsykehusene. 
 
De har ansvar for alt som faller inn under lov om psykisk helsevern m.v i lokalsykehusområdene utenom Salten. 
Utbyggingsgraden på tjenestetilbudet er noe varierende i de ulike lokalsykehusområder, men generelt kan en si 
at alle har etablert polikliniske tilbud i barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.  
 
• Stokmarknes sykehus –  barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk, 

distriktspsykiatrisk sentra Vesterålen med bo- og behandlingsenheter i Andenes og Bø og en 
almenpsykiatrisk døgnenhet på Stokmarknes 

• Narvik sykehus – barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk og en 
almenpsykatrisk døgnenhet Ofoten psykiatriske senter 

• Lofoten sykehus – barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og voksenpsykiatrisk poliklinikk 
• Rana sykehus – barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og voksenpsykiatrisk poliklinikk 
• Vefsn sykehus – barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og voksenpsykiatrisk poliklinikk, en døgnbasert 

barne- og ungdomspsykiatrisk familieavdeling, dagsenter og  en almenpsykiatrisk enhet, Vefsn psykiatriske 
senter. 

• Sandnessjøen sykehus – barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og voksenpsykiatrisk poliklinikk. 
 
 
• Nordland psykiatriske sykehus. 
 
Det voksenpsykiatriske lokalsykehustilbudet til befolkningen i Salten regionen er lagt til NPS – Salten 
psykiatriske senter med almenpsykiatrisk døgnenhet og poliklinikkfunksjoner flere steder. Sykehuset har videre 
almenpsykiatriske sentralsykehusfunksjoner..  
 
Det barne- og ungdomspsykiatriske lokalsykehustilbudet til befolkningen i Salten er lagt til NPS med 
poliklinikkfunksjoner flere steder i regionen.  
 
Sykehuset har sentralsykehusfunksjoner for hele fylket inen barne og ungdompsykiatri med egen 
ungdomsavdeling og egen akuttavdeling. Sykehuset har barne- og ungdomspsykiatrisk familieavdeling. NPS har 
også andre spesialfunksjoner som autismeteam etc. 



 
NPS har et omfattende ansvar for grunn- og spesilistutdanning av en rekke helsepersonellgrupper. 
 
 
 
3.3 Ambulanse- og nødmeldetjeneste 
 
Ambulansetjenesten i Nordland er organisert etter to hovedmodeller. 
 
• Driften av ambulansetjenesten er ved Rana sykehus, Narvik sykehus og Nordland sentralsykehus integrert i 

sykehusets drift og sykehusets ansvarsområde. 
 
• For den øvrige del av ambulansetjenesten i Nordland er det inngått avtale om tjenesten mellom Nordland 

fylkeskommune og 13 private tjenesteytere. Disse er organisert direkte opp mot Helse- og sosialavdelingen.  
 
• Sandnessjøen sykehus driver ambulansetjenesten etter en avtale med Nordland fylkeskommune i tre år 

framover etter at de vant tilbudskonkurransen om driften. 
 
Det er AMK sentraler ved alle sykehusene. Medisinsk- faglig systemansvar for hele tjenesten er knyttet utøves 
av Helse- og sosialavdelingen. 
 
3.4. Private spesialisttjenester 
 
Det er inngått avtale om driftstilskudd til privat spesialistpraksis med i alt 41| utøvere i Nordland. Totalt utgjør 
dette  hjemler tilsvarende 34.84 årsverk. Disse fordeler seg slik på sykehusområder og spesialiteter. 
 
 
• Narvik lokalsykehusområde 
 
Det er inngått 7 driftsavtaler tilsvarende 4.65 årsverk innen spesialitetene, øre-nese-hals, øye, revmatologi, 
gynekologi og psykologi. 
 
• Stokmarknes lokalsykehusområde 
 
Det er inngått 4 driftsavtaler tilsvarende 2.60 årsverk innen spesialitetene øye og øre-nese-hals. 
 
 
• Lofoten lokalsykehusområde 
 
Det er inngått 5 driftsavtaler tilsvarende 1.40 årsverk innen spesialitetene øye, øre-nese-hals, kirurgi/ortopedi, 
indremedisin og psykologi. 
 
• Salten lokalsykehusområde 
 
Det er inngått 29 driftsavtaler tilsvarende 19.58 årsverk innen spesialitetene øre-nese-hals, øye, kirurgi, 
kirurgi/ortopedi, kirurgi/urologi, hud, gynekologi, indremedisin, kardiologi, rvermatologi, psykiatri og psykologi 
 
• Rana lokalsykehusområde. 
 
Det er inngått 7 driftsavtaler tilsvarende 3.34 årsverk innen spesialitetene øre-nese-hals, øye, hud, pediatri og 
psykologi. 
 
• Sandnessjøen lokalsykehusområde. 
 
Det er inngått 5 driftsavtaler tilsvarende 2.95 årsverk innen spesialitetene øye, øre-nese-hals og psykologi. 
 
• Vefsn lokalsykehusområde 
 
Det er inngått en driftsavtale tilsvarende 0.32 årsverk innen øye. 
 



 
3.5 Sykehusapoteket. 
 
Det er eget Sykehusapotek i Bodø, lokalisert til NSS, organisert med direkte tilknytning til Helse- og 
sosialavdelingen. 
 
5. Virksomhetsdata somatiske sykehus Nord-Norge 1999 – pasientstrømmer Nordland 
    2000 
 
5.1 Virksomhetsdata sykehus Nord-Norge 1999. 
 
Virksomheten ved de somatiske sykehus i landsdelen i 1999 kan framstilles slik gjennom data fra Samdata 2000. 
Sykehus Antall 

opphold 
somatikk 
(1999) 

Brutto 
driftsutgifter 
2000 somatikk 
(hovedpost 0 – 
3) 

Kostnader 
pr. 
behandlet 
DRG poeng 
(1999) 

Kostnadsindeks 
(1999) 

Antall 
årsverk 2000 
(somatikk) 

Befolkning - 
2000 

Kirkenes 4894    165 32132 1.42 328 27298 
Hammerfest 7257    245 28135 1.23 436 46789 
RiTø 34038  1520 22857 1.00 2460 110164 
Harstad 8998    284 24949 1.13 602 40789 
Narvik 5607    143 22473 1.00 278 31734 
Stokmarknes 5622    145 20994 0.93 241 31099 
Lofoten 3991     99 22027 0.98 180 22799 
NSS 21367    610 23874 1.06 1222 74229 
Rana 6046    158 19706 0.88 284 31854 
Vefsn 2928     87 24660 1.10 162 18274 
Sandnessjøen 4538    123 24458 1.09 234 27228 
 
5.2 Pasientstrømmer og sykehusforbruk Nordland. 
 
Her framstilles, knyttet til sak om foretaksetablering, informasjon om pasientstrømmer og sykehusforbruk for 
befolkningen i Nordland  i år 2000. 
 
 
 
 
 
SYKEHUSOPPHOLD FOR PASIENTER FRA NORDLAND ETTER OPPTAKSOMRÅDE I 2000. 
 
Område 
Sykehus 

Sandnes-
sjøen 

Mosjøen Rana Salten Ofoten Vester-
ålen 

Lofoten Harstad 

RiTø 449 329 675 1250 810 867 602  
RiT 139 74 88 146 30 41 22  
Namdal 343 13 15 8 1 1 5  
Harstad 1  5 11 245 107 9  
Narvik 2  5 23 5056 12 8 10 
Stokmark-nes 1 1 5 15 7 5345 68 10 
Lofoten 3 11 4 12 4 20 3839  
NSS 957 632 1533 14111 977 1280 1231 51 
Rana 334 114 5853 29 3 3 3 1 
Vefsn  160 2898 38 63 2 3 2  
Sandnes- 
Sjøen 

4288 160 91 140  1 3  

 
 
 
 



 
SYKEHUSOPPHOLD PR. 1000 INNBYGGER FOR PASIENTER FRA NORDLAND  ETTER 
OPPTAKSOMRÅDE I ÅR 2000. 
 
Område 
Sykehus 

Sandnes-
sjøen 

Mosjøen Rana Salten Ofoten Vester-ålen Lofoten Harstad 

RiTø 16 19 20 17 30 28 26  
RiT 5 4 3 2 1 1 1  
Namdal 13 1 0 0 0 0 0  
Harstad 0 0 0 0 9 3 0  
Narvik 0 0 0 0 187 0 0 3 
Stokmark-
nes 

0 0 0 0 0 172 3 3 

Lofoten 0 0 0 0 0 1 168 0 
NSS 35 38 46 190 36 41 54 13 
Rana 12 7 175 0 0 0 0 0 
Vefsn  6 173 1 1 0 0 0 0 
Sandnes- 
Sjøen 

157 4 3 2 0 0 0 0 

Totalt 244 246 248 212 263 246 252  
(Kilde: Norsk Pasientregister) 
 
 
 
Styresak nr: 17/01 
Behandles : 14.09.01 
 
 
 
Budsjett 2001 
 
 
Det vises til vedlegg 1 til saken, hvor et forslag til budsjett er satt opp. Det hefter stor usikkerhet rundt mange av 
punktene fordi det er usikkerhet knyttet blant annet til hvor langt man kommer inneværende år med etablering av 
kontorlokaler. 
 
Videre vil påløpe andre type utgifter enn de som er satt opp i budsjett. De er ført opp innenfor posten frie midler. 
 
Innstilling til vedtak: 

Styret tar budsjettforslaget til orientering 
 
 
 
Styresak nr: 18/01 
Behandles : 14.09.01 
 
 
 
Eventuelt 
 

 
Saker til eventuelt meldes i starten av styremøtet. 
 


	Innkjøpssentral i Vadsø – orientering om status og engasjement av ekstern
	Bemanning og rekruttering i Helse Nord RHF
	HELSEFORETAKsstruktur i HELSE NORD RHF
	Helseforetaket må organiseres med sikte på å

	Med bakgrunn i dagens organisering i landsdelen har det også vært grunn til å vurdere
	Helseforetaket må organiseres med sikte på å

	RiTø
	Sykehus
	RiTø

