
         Vår dato:              Vår referanse:      Arkivnr: 
 11.02.02        
  Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

  Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Kristian Iversen Fanghol 75531433 
 

 

 
 
Styremedlemmer og varamedlemmer  
i Helse Nord RHF 
 
 
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF. 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. Det innkalles med dette, i samråd med styreleder, til 
styremøte i Helse Nord RHF 21.02.02 kl. 0830 - 1300 på Radisson SAS Royal Hotel i Bodø. 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon tlf. 755 31460. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Marit Eskeland 
Administrerende direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  13-2002 GODKJENNING AV SAKLISTE 
 
 

Møtedato: 21.02.02  

 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte 21.02.02: 
 
Sak 13-2002 Godkjenning av saksliste      Side 2 
Sak 14-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.01.02   Side 3 
Sak 15-2002 Orienteringssaker       Side 8 
Sak 16-2002  Oppnevning av nytt medlem til styret for Helse Helgeland HF Side 9 
Sak 17-2002  Investeringer – budsjettsituasjonen 2002    Side 10 
Sak 18-2002    Høring – statlig overtakelse av ansvar for tiltak    Side 27 

overfor rusmiddelmisbrukere 
Sak 19-2002  Opptrappingsplan for psykisk helsevern – investeringsplan  Side 30 
Sak 20-2002 Strategiarbeid Helse Nord RHF (ettersendes) 
Sak 21-2002 Etablering av pasientombudsordning i Troms   Side 38 
Sak 22-2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF   Side 40 
Sak 23-2002 Navn på helseforetak – saker til foretaksmøter   Side 44 
Sak 24-2002 Etablering av felles innkjøpssenter – høring(ettersendes) 
Sak 24-2002 Referatsaker         Side 46 
Sak 25-2002 Eventuelt        Side 47 
 
Bodø 13.02.02 
 
 
 
Marit Eskeland  
Administrerende direktør 
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I  Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  14-2002  - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 22.01.02 
 
 

Møtedato: 21.02.2002   

   
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak 
 
Protokoll for styremøtet 22.01.02 godkjennes. 
 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22.01.02. 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Bodø 22.01.02.  
 
Til stede var: 
 
Styreleder Olav Helge Førde, nestleder Nils Moe, styremedlemmene Daniel Haga, Johan 
Petter Barlindhaug(til kl. 1415), Gerd Kristiansen, Aud Lillian Utstrand og Stig Arild 
Stenersen. 
 
Forfall: 
 
Styremedlemmene Åse Annie Opsjøen og Ellen Inga Hætta. 
 
Fra administrasjonen: 
 
Administrerende direktør Marit Eskeland og informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol under 
hele møtet.  
 
Kst. økonomidirektør Bjørn Hesthamar under sak 7 – 9- 2002. Strategi- og prosjektdirektør 
Finn Henry Hansen, fagdirektør Trine Magnus og organisasjonsdirektør Anita Eriksen under 
sak 7-2002.  Rådgiver Asbjørn Elde under sak 9 og 10 –2002. 
 
 
Saker til behandling.  
 
 

STYRESAK  1-2002 GODKJENNING AV SAKSLISTE - 
 
Styrets vedtak: 
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Sak 1-2002  Godkjenning av saksliste 
Sak 2-2002   Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.01.02 
Sak 3-2002  Orienteringssaker 
Sak 4-2002   Prinsipper for utarbeidelse av grafisk profil for  
   foretaksgruppen 
Sak 5-2002   Instruks for administrerende direktør Helse Nord RHF 
Sak 6-2002   Instruks for Styret for Helse Nord RHF 
Sak 7-2002   Budsjett 2002 – styringsdokument til helseforetakene 
   (eget vedlegg!) 
Sak 8-2002  Overtakelse av garantiforpliktelser ambulansetjeneste  
Sak-9-2002  Investeringer 2002 
Sak 10-2002  Organisering av eiendomsforvaltningen i Helse Nord   
Sak 11-2002  Referatsaker 
Sak 12-2002   Eventuelt 
 
 

 
 

STYRESAK  2-2002 PROTOKOLL FRA STYREMØTET 18.12.01 
 
Styrets vedtak: 
 
Protokoll for styremøtet 18.12.02 godkjennes. Det skal framgå av protokollen hvem som er til  
stede. 
 
 

STYRESAK  3-2002 ORIENTERINGSSAKER 
 
Styrets vedtak: 
 
Orientering  om   
1: Måsøy ambulanse 
2: Styreseminar 20.2.02 
3: Møte med Stortingets sosialkomite 14.2.02 Tromsø 
4: Observatører til helseforetaksstyrene 
5: Streiken 
6:Avvikling av styremøter – mars Rana, Bodø april, Tromsø mai, Hammerfest juni,  
7: Møteplan høsten 

- onsdag 28. august(Harstad), 2. oktober(Tromsø), 5. november(Bodø), 12. 
desember(Bodø)  

 
tas til orientering. 
 
 

STYRESAK  4-02 PRINSIPPER FOR UTARBEIDELSE AV GRAFISK 
PROFIL FOR FORETAKSGRUPPEN. 
 
 Styrets vedtak:  
 
1.  Det vises til saksutredningen 
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2. I utviklingen av grafisk profilprogram for foretaksgruppen legges til grunn at de to nivåer 
som skal synliggjøres med navn og logo er HF og RHF. 

 
3. Ytterligere identifikasjon skal skje gjennom bruk av navn på tjenesteytende avdeling og 

stedsadresse. 
 
4. Det skal brukes samisk navn på HF og RHF. 
 
 
 

STYRESAK  05-2002 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR HELSE NORD RHF. 
 
 
Styrets  vedtak: 
 
1. Instruks for administrerende direktør fastsettes i tråd med framlagte forslag forslag og 

med  
endringer  vedtatt i styremøtet. 

 
 
STYRESAK  6-2002 INSTRUKS STYRET FOR HELSE NORD RHF. 
 
Forslag fra Gerd Kristiansen, Aud Lillian Utstrand og Stig Arild Stenersen: 
 
§ 5.4: 
”Styrets møter er lukket, endres til: 
Styrets møter er åpne, med mindre styret selv velger å lukke møtet i enkeltsaker eller der 
lukkethet er hjemlet i lov”. 
 
Styrets  vedtak: 
 
1. Styret vedtar instruks for styret for Helse Nord RHF i tråd med framlagte forslag og med  

endringer  vedtatt i styremøtet. 
 
Forslaget fra Kristiansen, Utstrand og  Stenersen falt mot tre stemmer avgitt for forslaget. 
 

 
STYRESAK 7 – 2002 BUDSJETT 2002 – INKL STYRINGSDOKUMENT 
TIL HELSEFORETAKENE 
 
 
Styrets vedtak: 
 
I. Styret for Helse Nord RHF viser til ovenfor nevnte saksutredning og til de vedlagte 

styringsdokumentene til Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF,  
            Helse NorTro HF, Helse NSS HF og Helse Helgeland HF. 
 
II. Styret slutter seg til det foreløpige budsjettopplegget som skisseres, med de 

spesifiserte netto inntektsrammer, de effektiviseringskrav, de styringssignaler og de 
resultatkrav som framgår av styringsdokumentene til helseforetakene. 
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III. Styret vil understreke den meget krevende økonomiske situasjon Helse Nord  RHF er 

stilt overfor, og ber om at det arbeides videre med sikte på ytterligere 
kostnadseffektiviserende/ produktivitetsfremmende tiltak innenfor rammen av de 
styringssignaler HD har gitt i sitt styringsdokument av 28.12.01. 

 
IV. Styret understreker at prosessen med å ferdigstille budsjettmaterialet har vært svært 

krevende. Både eiers styringsdokument til Helse Nord RHF og det videre arbeidet med 
budsjettet framhever den usikkerhet som fortsatt preger situasjonen. Som en 
konsekvens av dette vil en derfor komme tilbake med en endelig behandling av 
budsjettsaken når ytterligere avklaringer foreligger gjennom revidert nasjonalbudsjett. 

 
 
           Styret viser ellers til de anmerkninger som er gjort i styringsdokumentet til det enkelte 
           helseforetak. 
 
 
 
STYRESAK 8 – 2002 GARANTIFORPLIKTELSER 
AMBULANSETJENESTE 
 
 
Styrets  vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen, til de garantiforpliktelser Finnmark 
      fylkeskommune hittil har påtatt seg for lån opptatt i Kommunalbanken av ambulanseeiere 
      med driftsavtale med Finnmark fylkeskommune 
 
2. Styret godkjenner overtakelse av de nevnte garantiforpliktelsene i Kommunalbanken for 

de 
      ambulanseeiere Helse Nord RHF inngår driftsavtale med. Garantiovertakelsene skjer pr 
      15.02.d.å. 
 
3. Styret presiserer at garantiansvaret for de nevnte lån opphører når avtale mellom 
      ambulanseeier og Helse Nord RHF eventuelt avsluttes. 
 
 

STYRESAK  9-02 INVESTERINGER 2002 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen 
 
2. Alle byggeprosjekter som er under realisering skal videreføres, fullføres og fullfinansieres 

i 2002 med en foreløpig anslått restfinansiering på kr. 103 903 000. 
 
3. Til videre plan- og prosjektarbeid i 2002 samt restfinansiering av byggeprosjekter skal det 

i budsjett 2002 innarbeides kr. 9 000 000 til RHF’s disposisjon. 
 
4. I budsjett 2002 innarbeides kr. 650 000 for regionale utredningsprosjekter til medisinsk 

teknisk utstyr og IKT.  
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5. Administrasjonen RHF bes snarest utrede nødvendige system og byggeregnskap for å 
sikre en regional administrering, dokumentasjon og styring med investeringsprosjekter.  
Til dette formål innarbeides kr. 1 100 000 i budsjett 2002.   

 
6. Styret tar til etterretning de supplerende styringstiltak som HD har iverksatt for 2002.  

Helse Nord RHF skal iverksette utfyllende styringstiltak for å sikre en samordning av 
viktige arbeidsområder innen helseregion nord.  Det vises til saksframlegget når det 
gjelder investeringssektoren. 

 
7. Styret forutsetter at nødvendige bevilgningsvedtak gjøres i budsjett 2002. 
 
 
STYRESAK  10-02 ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNING I 
HELSE NORD RHF.   
 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret viser til saksutredningen. Med forbehold om en ytterligere kvalitetssikring av innholdet 
i saken slutter styret seg  til de hovedprinsipper som er lagt for organisering av arbeidet innen 
virksomhetsområdet teknisk sektor. 
 
Administrasjonen i RHF styrkes med 2 nye stillingshjemler. 
 
 
 

STYRESAK  11-2002 Referatsaker. 
 
- Telefaks fra Helse NorTro Narvik sykehus om investeringsprosjekt Nye Narvik 
   sykehus 
 
Styrets vedtak: 
 
Referatsak tatt til orientering 
 
 

STYRESAK  12-2002  Eventuelt 

 
Spørsmål om godtgjøring for veiledning tatt opp av styremedlem Utstrand. Saken oversendes 
administrasjonen. 
 
 
 
Bodø 25.01.02 
 
 
 
Kristian Iversen Fanghol 
Referent 
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I  Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  14-2002 - ORIENTERINGSSAKER 
 
 

Møtedato: 21.02.2002   

  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak. 
 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
 
Bodø 11.02.02 
 
 
Marit Eskeland 
Adm.dir. 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  16-2002 – OPPNEVNING AV NYTT STYREMEDLEM TIL 
HELSE HELGELAND HF. 
 
 
 

Møtedato: 21.02.2002  

   
 
Truls Myrmel har i brev av 250102 bede om å bli løyst frå vervet som styremedlem ved Helse 
Helgeland HF grunna stor belastning som avdelingsleiar ved Thorax-kirugisk avdelingUNN. 
 
Etter samråd med styreleiar Frode Mellemvik foreslår underteikna at overlege dr.med. Terje 
Steigen, Kardiologisk seksjon, invasiv enhet, UNN blir utnemt i Myrmels stad. 

 

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 
Som nytt medlem til styret for Helse  Helgeland HF oppnevnes overlege dr. med. Terje 
Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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 Arkivsaksnr.: 200200081-12 
 Arkivkode: 111 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

STYRESAK  17-2002  INVESTERINGER 2002 - 
BUDSJETTSITUASJON 
 
 
 

Møtedato: 21.02.2002   

   
 
 
 

 
 
Sammendrag av utredning 
I denne saken legges frem en orientering om en første rapport til departementet om 
budsjettsituasjonen for investeringer 2002 og en prioritering av investeringstiltak.  
 
Helsedepartementet (HD) har bedt om en første rapport om budsjettsituasjonen for 
investeringer 2002 og en gjennomgang av store byggeprosjekter.  Etter møte 04.02.2002 med 
departementet ble RHF orientert om at HD legger opp til at prosjekter skal prioriteres 
innenfor disse kategorier: 
 

 •   Igangværende prosjekter, bundne midler, forslag til videreføring 
 •   Høyt prioriterte prosjekter, forslag til videreføring 
 •   Øvrige prioriterte prosjekter 
 •   Lavt prioriterte prosjekter, prosjekter som bør stilles i ro 
 •   Uavklarte/usikre prosjekter for evt. senere prioritering 
 

I styresak 09-02 sikret styret budsjettmidler til igangsatte byggearbeider og nødvendige plan- 
og prosjekteringsmidler for høyt prioriterte prosjekter.  Per midten av januar var en rekke 
finansielle sider ikke kjent og det gies en nærmere redegjøring i utredningen til saken. 
 
Tabell 1 viser den etterspørsel som kommer til uttrykk fra helseforetakene, hva de samme 
ønsker å innarbeide innenfor budsjettrammen og de tilskudd Helsedepartementet har gitt 
Helse Nord i tilskudd til investeringer. 
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Tabell 1  Investeringer (1000 kr.) 

Investerings-gruppe Etterspørsel totale 
investerings 
kostnader 

Ønskelig 
investering 
budsjett 2002  

Budsjettramme 
(basistilskudd) 
investeringer 

Merknad 

Utstyr 280 179 224 047 63 800   
Vedlikehold 195 645 89 665 0   
Psykiatriplan 528 773 72 303 40 % 

etterskuddsvis 
Søknad 10.03 

Kreftplan 11 000 10 500 (10 500) Finansiert Troms 
fylkeskommune 

IT-plan   78 158 44 158 (6 800) Søknad IT-plan 
Bygg  < 50 Mkr 370 203 70 460  

92 200 
  

Bygg  50-250 Mkr 584 000 191 000     
Bygg  >250 Mkr 2 661 600 122 400     
Sum HF 4 709 558 824 533 156 000   
 
I budsjettene er det per dato ikke innarbeidet annet enn midler for igangværende 
byggeprosjekt og noe plan/prosjektmidler sentralt.  
 
Utstyrsplanen for helseregion nord har en totalramme 1998 - 2002 på kr. 486 347 667.  60 % 
av denne rammen ble gitt som refusjon til fylkeskommunene.  Det er noe uoverensstemmelser 
mellom helseforetakene, RHF og HD om hvor meget som gjenstår av den statlige refusjonen.  
I styringsdokumentet 2002 har HD gitt en totalramme for utstyrsinvesteringer innenfor 
utstyrsplanen til Helse Nord på 63,8 mill. kroner.  Det er ikke mulig per dato å gi en fordeling 
av denne rammen på helseforetakene fordi nødvendig planunderlag for 2002 foreligger ikke.   
 
For øvrig fordeles et forventet tilskudd (minimum) inneværende år på godkjente 
psykiatriprosjekt med 3,84 mill. kroner.  Til sist legges ut til foretakene største delen av den 
sentrale potten på 7 mill. kroner til plan-/prosjektering. 
 
Administrasjonens vurdering 
En samlet oversikt viser at investeringsbehovene i Helse Nord er langt større enn tilgjengelige 
ressurser.  Investeringsnivået inneværende år er langt lavere (1/3) enn de siste to år.  Helse 
Nord har særskilte utfordringer (avstand/klima/rekruttering) som tilsier at bygninger og utstyr 
bør holde en høy standard. 
 
Selv etter flere år med ekstra innsats på utstyrsinvesteringer har regionen fortsatt store 
investeringsoppgaver i å skaffe kostbart utstyr innen digitalisering av radiologi med sikte på et 
regionalt PACS/RIS, angiografi og intervensjonsradiologi, nukleærmedisin og IT-utstyr.  Et 
stort etterslep på vedlikeholdsoppgaver gir vanskelige driftsforhold for sykehusene og en 
rekke oppgaver er felles for flere helseforetak (brannsikring, inneklima/miljø, hovedtavler, 
nødstrømsaggregat og kommunikasjon).   
 
I denne saken anbefales styret å være forsiktig med å sette i gang nye investeringsprosjekter 
eller sette i gang tiltak som ikke er finansiert.  Dette innebærer at styret per dato ikke kan ta 
stilling til en rekke prosjekter som helseforetakene ønsker iverksatt eller videreført. 
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Det er viktig at de prioriterte områder som psykiatri, kreft og IT samt de større prosjektene i 
regionen kan videreføres. 
 
I prioriteringen følges HD's gruppering av hovedprioriteringer. 
 
Innstilling til vedtak: 
 

 1. Styret viser til saksframlegg med vedlegg og til styresak 09-02. 
 
 2. Til grunn for prioriteringer av investeringstiltak slutter styret seg til at egne 

investeringsmidler skal fortrinnsvis nyttes til helseforetakenes kjernevirksomhet og 
prioriterte områder som psykiatri, kreft og IT. 

 
 3. I budsjett 2002 økes inntektskravet (overføring fra fylkeskommune) på UNN HF 

med 10,5 mill. kroner for å dekke utgiftene i  2002 ved sluttføringen av prosjektet 
"Utvidelse av stråleterapi" ved RiTø. 

 
 4. Styret erkjenner at bevilgede midler til utstyr ligger på et urimelig lavt nivå i 

forhold til foretakenes behov.  Fordeling av investeringstilskuddet 2002 fra HD på 
63,8 mill. kroner kan ikke foretas nå fordi nødvendig planunderlag for 2002 
foreligger ikke.  Administrasjonen bes foreta nødvendige avklaringer i henhold til 
utstyrsplaner etc. for enkeltforetak og fordele midlene etter vurdering av plan og 
behov. 

 
 5. Styret viser til sine hovedoppgaver med å samordne virksomheten i de 

helseforetakene det eier, med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell 
ressursutnyttelse.  Skal disse oppgaver kunne ivaretas må også de fysiske ressurser 
være tilgjengelig i tilstrekkelig kvalitet og mengde.  I denne sammenheng må det 
pekes på de store etterslep Helse Nord har i vedlikehold av utstyr og bygninger, 
utfordringer i å etablere en kommunikasjon innen og mellom foretakene med store 
geografiske avstander samt gi pasienter i Nord-Norge nærhet og tilgang på ny 
medisinsk teknologi.  For en rekke av disse oppgaver følger det med kostnader som 
ikke er innarbeidet i helseforetakenes budsjettrammer og herunder vil nevnes 
RIS/PACS system for hele regionen, angio-/intervensjonslaboratorier og 
nukleærmedisinsk laboratorium ved RiTø og NSS til en anslått samlet kostnad på 
150 mill. kroner. 

 
Følgende prioritering av tiltak/prosjekter for 2002 godkjennes/anbefales: 
 
Igangværende prosjekter, bundne midler, forslag til videreføring. 
1.  Detaljprosjektering behandlingshjem Helgeland  (bundne midler)     0,5  mill. kroner 
2.  Opptrappingsplan psykisk helse Forprosjekter       7,0  mill. kroner 
3.  Leiebygg Norsk Senter for Telemedisin  (evt. 190 mill. kroner) 
4.  Restfinansiering Alta Helsetun  (kunst/utsmykking)       0,25  mill. kroner 
5.  Manglende finansiering pasienthotell NSS  (bundne midler)     5,0 mill. kroner 
6.  Skisseprosjekt/forprosjekt NSS       15,0    mill. kroner 
7.  Skisseprosjekt/forprosjekt Stokmarknes        3,0    mill. kroner 
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Prosjekt 1,2 og 4 finansieres gjennom bevilgede plan/prosjektmidler i styresak 09-02 og 
forventet investeringstilskudd til psykiatriplan.  Finansiering av prosjekt 5,6 og 7 tas opp 
til ny vurdering når HD vurdering av store byggeprosjekter under Helse Nord er kjent. 
 
Høyt prioriterte prosjekter, forslag til videreføring 

 1. IT - prosjekt  Kommunikasjon mellom sykehus - primærleger     4,8    mill. kroner 
 2. Plan/prosjekteringsmidler Nord-Norsk Helsenett       2,0    mill. kroner 
 3. Smerteklinikk RiTø           5,0    mill. kroner 
 

Prosjekt 1 og 2 søkes finansiert over IT-planen. 
 
Øvrige prioriterte prosjekter 

 1. Investerings (vedlikehold/ny-/ombygg sykehusene i Finnmark)       1,0    mill. kroner 
 2. Kontorløsning Rana sykehus evt. leiebygg (evt. 40 mill. kroner) 
 

Prosjekt 1 finansieres gjennom bevilgede plan/prosjektmidler i styresak 09-02 
 
Lavt prioriterte prosjekter, prosjekter som bør stilles i bero 

 • Flere prosjekter er allerede stilt i bero gjennom prosessen med helseforetakene og ved 
at tilnærmingen er endret;  jfr. sykehusene i Finnmark og Nye Narvik sykehus 

 • Omstrukturering Ytteren psykiatriske sykehjem - sees i sammenheng med 
opptrappingsplan psykiatri 

 
Uavklarte/usikre prosjekter 

 • Legevakt - FAM mv. Narvik sykehus      30,0    mill. kroner 
 • 1. etasje fløy C Vefsn sykehus       17,3    mill. kroner 
 • Øvrige prosjekter 
 
 6. Styret for Helse Nord RHF godkjenner at bygging av nytt bygg for Norsk Senter for 

Telemedisin kan starte og saken oversendes styret for UNN HF for 
realitetsbehandling og oppfølging. 

 
 
 
Bodø den …… 
 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm.direktør 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: Brev av 12.02.2002 til HD ved Eieravdelingen vedrørende Første  
 rapportering om budsjettsituasjonen for investeringer 2002 i Helse Nord  
 RHF. 
 Brev av 12.02.2002 til HD ved Eieravdelingen vedrørende Gjennomgang 
av  
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 store byggeprosjekter under Helse Nord. 
  . 
 
Utrykte vedlegg: Styresak 09-02 Investeringer 2002-02-11 

Rapportskjema budsjettsituasjonen for investeringer 2002 fra alle 
helseforetakene. 
Brev av 21.01.2002 med orientering om styrevedtak fra 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF i styresak 04/02: Nasjonalt 
Senter  
for Telemedisin - nybygg 
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UTREDNING 
 
 
Innledning  
I saken legges frem til orientering den første rapport om budsjettsituasjonen for investeringer 
2002 som er oversendt departementet per 15.02.2002.  Med bakgrunn i nevnte rapport og de 
investeringstiltak, som er rapportert fra helseforetakene, anbefales en prioritering av 
investeringsmidler og prosjekter innenfor tilgjengelige rammer. 
 
Departementet legger opp til at de regionale helseforetakene skal melde tilbake til 
departementet sine prioriteringer av prosjekter innenfor følgende kategorier: 
 

 • Igangværende prosjekter, bundne midler, forslag til videreføring 
 • Høyt prioriterte prosjekter, forslag til videreføring 
 • Øvrige prioriterte prosjekter 
 • Lavt prioriterte prosjekter, prosjekter som bør stilles i ro 
 • Uavklarte/usikre prosjekter for evt. senere prioritering 
 

Departementet har gitt en frist for prioritering av investeringer til etter styremøtet. 
 
Bakgrunn 
Sosial- og helsedepartementet skrev 19.12.2001 og ba om "Første rapportering om 
budsjettsituasjonen for investeringer 2002.  Departementet ba om at rapporteringsskjema ble 
innsendt senest 31. januar 2002.  I uke 4 og uke 5 besøkte administrasjonen RHF alle 
helseforetakene og la opp et felles opplegg for utfylling av nevnte skjema.  Samtidig ble 
helseforetakene informert om sak 09-02 Investeringer 2002 og sak 10-02 Organisering av 
eiendomsforvaltning i Helse Nord RHF.  
 
Ved brev av 14.01.2002 ba Helsedepartementet om en gjennomgang av store byggeprosjekter 
under Helse Nord.  I møte 04.02.2002 med departementet informerte RHF om situasjonen for 
Hovedprosjekt NSS og Utviklingsplan Stokmarknes sykehus.  Videre orienterte RHF om 
planene for Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) - anbud og utleie av nybygg.  
Departementet ga en kort orientering om arbeidet knyttet til investeringsprosjekter fram mot 
Revidert nasjonalbudsjett 2002 (RNB2002).  Det ble ikke gitt noen styringssignaler fra 
departementet i nevnte møte.  Det vises til vedlegg over store byggeprosjekter. 
 
I styresak 09-02 sikret styret budsjettmidler til igangsatte byggearbeider og nødvendige plan- 
og prosjekteringsmidler for høyt prioriterte prosjekter.  Per midten av januar var en rekke 
finansielle sider ikke kjent og det gies en nærmere redegjøring i denne saken. 
 
Etterspørsel investeringsmidler 2002.   
Basert på rapporteringsskjema utformet av departementet og egen bearbeiding av innkomne 
data fra helseforetakene kan situasjonen i helseregion nord beskrives i makro.  Tabell 2 viser 
etterspørsel og prosjektenes totale investeringskostnad over flere år.. 
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Tabell 2  Etterspørsel (for flere år)- Totale investeringskostnader i 2002-priser (1000 kr.) 
 

Investerings-
gruppe 

Helse 
Finnmark  

UNN  Helse 
NorTro  

Helse  
NSS  

Helse 
Helgeland 

Helse  
Nord  

SUM 
 

Utstyr 28 972 115 957 62 755 46 800 25 695 2 000 280 179 
Vedlikehold 15 920 6 130 82 565 74 030 17 000   195 645 
Psykiatriplan 103 303 126 670 59 700 187 100 52 000   528 773 
Kreftplan   10 500 500       11 000 
IT-plan   * 785 36 840 810 35 038 810 3 875* 78 158 
Bygg 
< 50 Mkr 

45 470 154 725 41 100 3 000 85 908 9 000 339 203 

Bygg 
50-250 Mkr 

394 000 190 000 
** 

        584 000 

Bygg 
>250 Mkr 

    476 050 2 216 550     2 692 600 

Sum HF 588 450 640 822 723 480 2 562 518 181 413 14 875 4 709 558 
 
*     4,8 mill. kroner gjelder epikriseprosjekt med kommunikasjon mellom sykehus og alle primærleger   
**  Norsk Senter for Telemedisin 
 
Den samlede etterspørsel etter investeringsmidler for helseregion nord er på over 4,7 Mrd. 
Kroner.  Selv utenom de større prosjekter dvs. prosjekter over 50 mill. kroner er etterspørselen 
større enn 1,4 Mrd kroner.  Per 31.12.2001 var registrert utbetalt ca. 270 mill. kroner og av 
dette ca. 105 mill. kroner til Hovedprosjekt NSS. 
 
Departementet har bedt om å få angitt "Planlagt utbetaling 2002" i sine rapportskjema.  Dette 
er meget vanskelig fordi  
 
• Det er noe uklart om den finansielle situasjonen og fordeling med hensyn tilskudd for 

utstyrsplan, opptrappingsplan psykiatri, kreftplanen og IT-planen. 
 
• Eventuell behandling av bygge-/leieprosjektet for Norsk Senter for Telemedisin. 
 
• Helseforetakenes behandling av budsjett 2002 er ikke avsluttet og dermed er ikke 

muligheten for prioritering av investeringer til utstyr, vedlikehold og annet per tiden kjent.  
Eksempelvis har UNN HF i sine regnskaper et resttilskudd i 2002 på utstyrsplanen med 21 
mill. kroner mens HD har ingen resttilskudd for Troms fylke i sine regnskaper. 

 
• I forberedelsen av RNB2002 for Stortinget foreligger fra departementet kun 

styringssignaler om at Helse Nord ikke kan forvente mer midler til investeringsbudsjettet. 
 
• Åpningsbalansen for helseforetakene vil ikke være kjent før tidligst 30.04.2002.   
 
Av disse grunner er det ikke mulig å gjøre noen prioriteringer innenfor rimelig realistiske 
økonomiske rammer.  Helseforetakene er bedt om å gjøre sine vurderinger i forhold til 
ønskelige investeringer 2002.  Dette bildet er vist for alle helseforetak i følgende tabell. 
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Tabell 3   Ønskelig investering budsjett 2002 - Investeringskostnader i 2002-priser  (1000 
kr.) 
 

Investerings-
gruppe 

Helse 
Finnmark  

UNN  Helse 
NorTro  

Helse  
NSS  

Helse 
Helgeland 

Helse  
Nord  

Sum 

Utstyr 28 972 115 957 12 623 46 800 17 695 2 000 224 047 
Vedlikehold 15 920 6 130 44 565* 15 900 7 150   89 665 
Psykiatriplan 26 603 7 200 6 500 15 000 17 000   72 303 
Kreftplan   10 500         10 500 
IT-plan  ** 785 36 840 810 1 038 810 3 875* 44 158 
Bygg 
< 50 Mkr 

4 220 39 530 4 910 ** 6 800 6 000 9 000 70 460 

Bygg 
50-250 Mkr 

1 000 190 000 
*** 

        191 000 

Bygg 
>250 Mkr 

    5 000 117 400     122 400 

Sum HF 77 500 406 157 74 408 202 938 48 655 14 875 824 533 
 
*        Inkluderer forslag om regionale prosjekter innen hovedtavle elektrisk, nødstrømsaggregat og brannvern 
**    FAM ved Nye Narvik sykehus er ikke ført opp;  jfr. særskilt kommentar under prioriteringer.   
***  Nytt bygg NST er ført opp som investering 
 
Finansiering 
I styringsdokument for Helse Nord RHF tildelte departementet 156 mill. kroner til 
investering.  Av denne rammen skal Helse Nord investere og rapportere for 63,8 mill. kroner 
(100 % kostnadsdekning) til utstyr (medisin teknisk utstyr og IT).  Denne summen er 
restbevilgningen for å gjennomføre den femårige utstyrsplanen (1998-2002).  I nevnte plan 
ble rammebevilgninger fordelt på fylkeskommunene. 
 
Utstyrsplanen for helseregion nord hadde en totalramme 1998 - 2002 på kr. 486 347 667.  60 
% av denne rammen ble gitt som refusjon til fylkeskommunene.  Det er noe 
uoverensstemmelser mellom helseforetakene, RHF og HD om hvor meget som gjenstår av 
den statlige refusjonen.  Det er ikke mulig per dato å gi en fordeling av denne rammen på 
helseforetakene fordi planunderlaget for 2002 ikke foreligger.   
 
92,2 mill kroner er rest investeringer til plan, prosjektering og bygging/vedlikehold.  I sak 09-
02 ble det foreslått (vedtatt i budsjettdokument) en rest investering på 114,653 mill. kroner.  
Av dette var 103,903 mill. kroner kostnader som var bundet gjennom inngåtte avtaler i 
byggeprosjekter under gjennomføring.  Deler av investeringene var knyttet til prosjekter som 
er del av opptrappingsplan for psykisk helse.  For disse prosjekter gies en særskilt finansiering 
etter søknad.   
 
Departementet har gitt tilskudd til fylkeskommunene for de prosjekter under 
opptrappingsplanen for psykiatri som er under bygging.  I sak 09-02 var det innarbeidet to nye 
prosjekter i Finnmark som vil gi et investeringstilskudd på 3,84 mill. kroner.   
 
I vår søknad til departementet 10 mars vil flere prosjekter søkes godkjent, men det anbefales 
en viss forsiktighet i å bruke midler vi ikke har fått tilsagn om for inneværende år.  
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Departementet har fordelt investeringsmidlene for det enkelte regionale helseforetak i sitt brev 
av 22. januar 2001.  Helse Nord er stilt i utsikt til å motta et 40 % tilskudd i gjennomsnitt per 
år på 26,8 mill. kroner for femårsperioden 2002-2006.  Det vises for øvrig til egen sak for 
styret vedrørende prioriteringer innen opptrappingsplanen for psykisk helse. 
 
Restfinansieringen på 10,5 mill. kroner til utvidelse av stråleterapi ved RiTø er dekket over 
tilskudd til kreftplanen. Troms fylkeskommune mottok et tilskudd på 17 mill. kroner til en 4. 
strålemaskin til RiTø ved SHD's brev av 07.06.2001.  Midlene må overføres derfra og til 
UNN HF for dekning av restfinansieringen.  På denne måten kan investeringsbudsjettet 
salderes med 10,5 mill. kroner ved at det stilles et inntektskrav (overføring) til UNN på 
samme beløp. 
 
I sak 09-02 ble også satt av midler for restfinansiering av pågående arbeider med 2 mill. 
kroner og 7 mill. kroner til videre plan og prosjektarbeid.  Deler av disse midlene foreslås i 
denne saken fordelt på helseforetakene. 
 
For finansiering av prosjekter under realisering og plan-/prosjektering av nye prosjekter 
anbefales således fordelt på helseforetakene  
 

 • Utstyrsplanen      63,80 mill. kroner 
 • Opptrappingsplanen psykisk helse     3,84 mill. kroner 
 • Restfinansiering pågående arbeider inntil      2,00 mill. kroner 
 • Plan-/prosjektering generelt  inntil      7,00 mill. kroner 
 

Prioritering 
I et nytt system med foretaksorganisering er det relativt få holdepunkter for prioritering av 
investeringer.  I styringsdokumentet har HD bedt Helse Nord legge til grunn følgende 
generelle prioriteringskriterier i sin virksomhet: 
 

 • Det skal gies prioritet etter alvorlighetsgrad av sykdom 
 • Prioritering må vurderes i forhold til nytten av det aktuelle tiltaket 
 • Prioritering må vurderes i forhold til kostnadseffektiviteten av tiltaket 
 

Det registreres at departementet har lagt meget stramme investeringsrammer og dette 
innebærer et investeringsvolum som er ca. en tredel av de siste to års investeringer i 
helseregion nord.  Videre er finansieringsmulighetene gjennom låneopptak nesten ikke til 
stede fordi lånerammene er meget begrenset (5 mill. kroner).  I et nytt system må også alle 
investeringer vurderes i en sterkere total økonomisk sammenheng. 
 
Med stramme rammer til investering må Helse Nord sikre midler til de viktigste 
investeringsområder.  Det anbefales derav et sterkere fokus på kjernevirksomheten og på 
prioriterte områder som psykiatri og kreft.  For merkantil virksomhet (kontor og lignende) og 
for virksomhet tilknyttet personellservice (boliger, barnehager og lignende) bør det 
fortrinnsvis vurderes "eksterne" finansieringsformer (eksempelvis leiebygg). 
 
Helse NorTro HF har ført opp et samarbeidsprosjektet med felles legevakt/FAM mv. til 30 
mill. kroner ved Narvik sykehus.  Felles akuttmottak i sykehuset er et prosjekt som innebærer 
delvis finansiering av kommuner i områder.  De nærmeste kommuner til Narvik har sluttet seg 
til prosjektet.  På den annen side er kun deler av investeringskostnaden knyttet til legevakt for 
kommunene og felles akutt mottak.  Den tekniske infrastrukturen ved Narvik sykehus er i en 

 18 



slik dårlig forfatning at inngripen i lokalene medfører betydelig ekstra kostnad.  I det tiltenkte 
bygget er det eksempelvis ikke ventilasjonsanlegg.  Helse NorTro HF arbeider med å vurdere 
en alternativ løsning som kan gi samme funksjon men til en rimeligere kostnad.  Innenfor de 
rammer som er til disposisjon kan ikke prosjektet til 30 mill. kroner anbefales realisert. 
 
Helse Nord ønsker at befolkningen skal få et sikrere og bedre tilbud ved en samordning og 
samarbeid mellom kommuner og helseforetak om legevaktfunksjoner, AMK og 
helseradionett.  Modellen med et felles akuttmottak (FAM) i sykehus kan være godt egnet for 
vår helseregion og samsvarer med HD anbefalinger.   
 
Detaljprosjektering for behandlingshjem for barn på Helgeland (beliggende i Vefsn 
kommune) ble startet opp i fjor.  Departementet har ikke anbefalt å prioritere prosjektet.  
Administrasjonen i RHF stoppet prosjekteringen midlertidig den 11. januar 2002.  På dette 
tidspunkt var ca. 2/3 av arbeidet gjennomført.  I og med at dette prosjektet blir revurdert i 
plansammenheng og at endelig vedtak om eventuell skrinlegging eller videreføring ikke 
foreligger, har administrasjonen RHF besluttet å fullføre detaljprosjekteringen.  Ved denne 
beslutningen fås oppdaterte kostnadskalkyler og dette vil være en fordel for senere 
vurderinger.  Det vises i denne sammenheng til egen sak for styret Opptrappingsplan for 
psykisk helsevern - investeringsplan.  Kostnaden til prosjektering etter 31.12.2001 er ca. 0,5 
mill. kroner og dette foreslås dekket over den vedtatte bevilgning på 7 mill. kroner til 
plan/prosjektering. 
 
Store investeringsprosjekter 
 
Hovedprosjekt NSS og Utviklingsplan Stokmarknes sykehus 
For de store investeringsprosjekter kommer de tunge investeringsløft flere år frem i tid.  For 
både Hovedprosjekt NSS og Utviklingsplan Stokmarknes sykehus er det viktig at plan- og 
prosjekteringsarbeidet ikke stopper opp.  Dette har blant annet sammenheng med at et 
midlertidig stopp ofte innebærer at deler av planarbeidet må starte opp på nytt og at slike 
stopp gir en økt kostnad for prosjektet; også i form av frustrasjon og oppgitthet i 
prosjektorganisasjonen og i helseforetakene.  Av styringsdokumentet fra departementet 
fremgår at "For alle prosjekter som er større enn 250 mill. kr. skal forslag til vedtak 
vedrørende videreføring eller stans av prosjektet legges frem for departementet til avgjørelse".  
Når det er gjort vedtak om å initiere et større prosjekt bør dette føres frem til forprosjekt slik 
at Helse Nord RHF kan ha sikrere kalkyler for investeringskostnaden og få bedre og mer 
gjennomarbeidede løsninger for virksomheten og driftsøkonomiske konsekvenser.  Det 
anbefales at begge prosjektene videreføres til et ferdig forprosjekt.  Investeringsbehovet 2002 
er henholdvis 15 mill. kroner for NSS og 3 mill. kroner for Stokmarknes. 
 
Norsk Senter for Telemedisin 
Troms fylkeskommune har oversendt et anbud nybygg med utleie for Nasjonalt Senter for 
Telemedisin.  Saken har vært behandlet i styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 
møte 10. januar 2002 som sak 04/02.  Protokoll og saksframlegg ligger som utrykt vedlegg og 
hvor det gies utfyllende informasjon om saken. 
 
Spørsmålet om eie eller leie av det planlagte bygget er oversendt departementet med uttrykt 
ønske om å få godkjenning på å starte byggingen og leie dette av entreprenør.  Svar er per 
dato ikke mottatt.  UNN HF ber om at saken prioriteres i Helse Nord RHF.  Det synes ikke å 
være noen uenighet om virksomhet, funksjon eller dimensjonering av det påtenkte bygget.  
For styret i UNN HF er finansieringsformen underordnet behovet for å få realisert bygget.  
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Det anbefales at styret for Helse Nord RHF godkjenner at bygging kan starte og at 
anbudssaken oversendes styret for UNN HF for realitetsbehandling og oppfølging. 
 
Vurderinger 
I forberedelsen av denne saken er det registrert en viss forventning til resultatet av Stortingets 
behandling av revidert nasjonalbudsjett til våren.  Dette til tross for at RHF ikke har mottatt 
noen signaler om at vi kan ha realistiske forhåpninger om at det tilføres mer midler til 
investeringstiltak dette budsjettåret.  Det bør utvises stor forsiktighet i å bruke midler som 
ikke er bevilget, selv om investeringstiltaket i seg selv kan være ønskelig og ha økonomisk 
effekt.  Med dagens situasjon og for inneværende år bør det utvises tilbakeholdenhet i 
godkjenningen av nye prosjekter. 
 
På den annen side må plan- og prosjekteringsarbeidet videreføres for at ikke regionen skal 
oppleve en full investeringsstopp.  Særlig innen psykisk helse anbefales at styret gjør 
tilstrekkelige beslutninger for å utarbeide nødvendig grunnlag for tildeling av 
investeringstilskudd.  For øvrige investeringstiltak finnes ikke midler til å godkjenne oppstart 
av nye plan- eller prosjektarbeider eller videreføre tidligere planer/prosjekter.   
 
Helseforetakene har noen problemstillinger tilknyttet boliger og barnehager.  Dette er primært 
et uavklart mellomværende mellom stat og fylkeskommune og tas ikke opp i denne saken. 
 
I budsjettopplegget for 2002 er helseinstitusjonene gitt mål- og oppgavepresiseringer med 
resultatkrav.  Ressurser og økonomi er stilt til disposisjon for oppgaveløsning og 
helseforetakene er gitt ei netto økonomiramme med stor handlingsfrihet. 
 
Investeringer skal sikre ivaretakelse av kapitalen og gi en positiv effekt på funksjon og 
økonomi.  Det har ikke vært forutsatt at RHF skal gi noen styringsparametere som sikrer at 
helseforetakene setter av nødvendige midler for å sikre kapitalen.  Enkelte sektorinteresser 
kan ønske at det fastsettes noen normtall for hvor stor del av budsjettet som skal brukes til 
ivaretakelse av fysiske ressurser som medisin teknisk utstyr, vedlikehold, IKT, bygninger, 
personell osv.  Det anbefales at slike grep i styringen avventes til erfaringen med inneværende 
budsjettår foreligger og at helseforetakene er mer fortrolig med sin nye rolle. 
 
Vurderinger med henvisning til vedlagte skjema med oversikt over 
investeringer 
 
Utstyrsanskaffelser 
Ønskelig investering i budsjett 2002 er 3 - 4 ganger større enn det statlige tilskuddet over 
utstyrsplanen.  Utstyrsanskaffelser har vært et av områdene hvor sykehusene vanligvis har 
vært forsiktige med innkjøp i begynnelsen av budsjettåret for å sikre et saldert budsjett.  Per 
dato er det ikke mulig å forutsi hvor stor del av utstyrsanskaffelsene som kan/vil bli 
innarbeidet i budsjett 2002. 
 
I oversikten over utstyr er kun tatt med medisinsk teknisk - og IT - utstyr med en 
anskaffelsespris på over kr. 50 000.  En rekke ønsker om øvrig teknisk utstyr, inventar, 
mindre utstyr og dataprogram er strøket fra foretakenes forslag.  Videre er anskaffelse av 
telefoni tatt ut av denne oversikten. 
 
Vedlikeholdsinvesteringer 

 20 



En forespørsel til departementet ga ingen nærmere avklaring på hva som skal/kan regnes som 
vedlikeholdsinvesteringer ført over kapitalregnskapet.  Vi kjenner heller ikke til 
praktiseringen av regnskapsloven godt nok til å ha noen sikre holdepunkter for å skille 
mellom utgiftsføring over driftsregnskap og aktivering over kapitalregnskap.  I innsamlingen 
av data har vi bedt helseforetakene selv vurdere hvilket vedlikehold som er av en slik art at 
disse gir et tilskudd til verdiøkning av anlegget/bygningen, og at disse føres opp som 
investeringer. 
 
Selv om ikke alle foretak i sine merknader har ført opp at dette gjelder pålegg og krav har 
dette mer sammenheng med ulik praksis og krav i de forskjellige kommuner enn reell 
forskjell mellom foretakene.  Alle helseforetakene skal ha betydelige vedlikeholdsutgifter 
innarbeidet i driftsbudsjettet (utover lønn til teknisk stab).  Av tabellen sees også at ett 
helseforetak har angitt noe investeringer som en oppgave som bør samordnes regionalt.  Her 
foreslås blant annet brannvern, hovedtavler og nødstrømsaggregat.  Vi slutter oss til 
foretakenes vurderinger av at dette er så vidt viktige sikkerhetsmessige forhold at dette bør 
vurderes samordnet som regionale prosjekt.  Helseforetakene og Helse Nord har i nåværende 
situasjon i utgangspunktet liten mulighet til å realisere det angitte nødvendige/ønskelige 
vedlikeholdsbehovet i 2002.   
 
Byggeprosjekter på psykiatriplanen 
Det vises til vedlagte tabell og til egen sak for styret hvor det er anbefalt en prioritering og 
forhåndsgodkjenning av prosjekter for inneværende år. 
 
Tilskudd for byggeprosjektet på Straume i Bø kommune skal være innarbeidet i basisrammen.  
For de øvrige prosjekter hvor det søkes om forhåndsgodkjenning forventes 
finansieringstilskuddet gitt inneværende år, for at Helse Nord skal ha tilstrekkelige midler for 
plan- og prosjekteringsarbeid.   
 
I vedlagte tabell er det i merknadsrubrikken angitt med "Prior.dept." de prosjekter som er 
anbefalt prioritert av departementet i brev av 22.01.2002 "Fordeling av investeringsmidler i 
det psykiske helsevernet gjennom Opptrappingsplanene…..".  Flere prosjekter som av 
departementet ikke er anbefalt prioritert, er ført opp fordi disse er under vurdering/drøfting av 
planteamene i helseregionen.  
 
Prosjekter på kreftplanen 
Det er planer for stråleenhet/bunker ved NSS og Helse Nord viderefører arbeidet for å få 
denne finansiert som en del av Hovedprosjektet ved NSS. 
 
Investeringer på IT-planen 
Tre felles prosjekter for helseregionen er ført opp utover konkrete forslag fra UNN HF og 
NSS: 
 
• Forberedende arbeid er gjort slik at alt ligger til rette for å få på plass en volum 

kommunikasjon over Nord Norsk Helsenett mellom primærleger og sykehus for blant 
annet oversendelse av epikriser m.m.  Etableringskostnadene for prosjektet er beregnet til 
4,8 mill kroner som i skjemaet er fordelt på det enkelte helseforetak.  Beregningene er 
gjort med basis i kostnaden for etablering ved hvert enkelt legekontor i området for 
foretaket. 
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• Styret i Helse Nord har vedtatt at det skal gjennomføres et prosjekt for felles PACS/RIS 
for hele helseregionen.  Nødvendige midler er budsjettert i sak 09-02 for et forberedende 
prosjektarbeid. 

• Helse Nord har ingen system for felles byggeregnskap og dokumentasjon av tegninger og 
tekniske spesifikasjoner.  Plan/prosjektmidler er godkjent i investeringsbudsjett 2002. 

• Generelle plan/prosjekteringsmidler for Nord Norsk helsenett er ført opp med 2 mill. 
kroner. 

 
Andre byggeprosjekter inntil 50 mill. kroner 
36 enkeltprosjekter er vist fordelt på helseforetakene.  I merknadsrubrikk er vist med fet skrift 
investeringbudsjettet RHF har vedtatt for 6 prosjekter.  Departementet ber om en oversikt som 
viser høyt -, øvrige og lavt prioriterte prosjekter samt uavklarte/usikre prosjekter for evt. 
senere prioritering.  Det har ikke vært mulig å gjennomgå alle prosjekter eller få til en 
prioritering i helseforetakene slik at de fleste må sies å være uavklarte for en senere 
prioritering. 
 
Helse Finnmark HF har tilstandsanalyser for de to sykehusene som viser et samlet 
vedlikeholdsbehov på ca. 95 mill. kroner.  Denne analysen er gjennomført iht. Norsk Standard 
3424 "Tilstandsanalyse av byggverk" supplert med nivå 2 analyser for spesielle områder.  I 
denne analysen ligger ikke implisitt noen vesentlige funksjonsendringer og om- eller nybygg. 
 
Det er foreslått 1 mill. kroner til plan/prosjektarbeid ved Kirkenes sykehus for en ny etasje på  
S-fløy.  Prosjektets totale investeringskostnad er oppgitt til 43 mill. kroner.  Helse Finnmark 
har også forslått tre større prosjekter til en samlet kostnad av nesten 400 mill. kroner. 
 
Helse Finnmark har gitt uttrykk for at det er behov for en sterkere inngripen i bygningsmassen 
ved begge sykehusene, for å heve disse til dagens standard og funksjonsnivå.  Dette er en 
vurdering som bør gjennomføres, men som ikke kan klareres i denne saken. 
 
Utfordringene er store og det er ønskelig med en omforenet strategi for et videre arbeid som 
kan ivareta totaløkonomien i foretaket.  For dette foretaket er det ønskelig å se hvilke effekter 
nyinvesteringer kan ha på driftsøkonomien, fordi sykehusene i Finnmark har en relativt høy 
kostnad per produsert DRG-enhet. 
 
En restfinansiering for kunst/utsmykking ved Alta Helsesenter på kr. 270 000 foreslås dekket 
av bevilgningen til restfinansiering på 2 mill. kroner.   
 
UNN HF har ingen nye større prosjekter utover de som er under fullføring.  Administrasjonen 
i RHF prioriterer å få et forbedret tilbud til smertebehandling og fører opp smerteklinikk RiTø 
som et høyt prioritert prosjekt, med 5,0 mill. kroner.  Det vises for øvrig til prioriteringen av 
telemedisinbygget. 
 
Helse NorTro HF har ført opp Nye Narvik sykehus - FAM mv. som et nytt stort prosjekt.  Det 
vises til kommentarer under avsnittet om Prioriteringer vedrørende dette tiltaket.  Øvrige 
mindre prosjekter bør prioriteres men per tiden has ingen ressurser.  Helse Nord anbefaler 
samarbeidsløsninger med felles akuttmottak (FAM) i sykehus. 
 
Helse NSS HF har flere delprosjekter i sitt forslag til investeringsprosjekter.  Både 
kjøkkenprosjektet, "ambulansebygget" og strålebunker samles nå inn under hovedprosjektet 
evt. som delprosjekter. 

 22 



 
Helse Helgeland HF  
Helse Helgeland har flere uavklarte prosjekter som det har vært arbeidet med over flere år og 
her nevnes tre av de større prosjektene 
 

 • Kontorfløy m.m. ved Rana sykehus foreslås nå som et leiebygg (40,0 mill. kroner). 
 • 1. etasje fløy C ved Vefsn sykehus (17,3 mill. kroner) til poliklinikk m.m. 
 • Omstrukturering Ytteren sykehjem Rana sykehus (20,0 mill. kroner) 
 

Det er ønskelig å få utredet muligheten for å løse kontorproblemene ved Rana sykehus ved et 
leiebygg og det anbefales at dette arbeidet kan iverksettes. 
Omstruktureringen ved Ytteren sykehjem i Rana kommune må sees i sammenheng med 
opptrappingsplan for psykiatri og stilles foreløpig i bero som eget investeringsprosjekt. 
1. etasje fløy C ved Vefsn sykehus er ferdig prosjektert men kan ikke prioriteres innenfor de 
vedtatte økonomirammer. 
 
Andre byggeprosjekter over 250 Mkr. 
To større prosjekter er på gang i helseregion nord - Hovedprosjekt NSS og Utviklingsplan 
Stokmarknes sykehus.  For en nærmere beskrivelse vises til helseforetakenes utfylte skjema 
(se vedlegg). 
 
Det arbeides mot at begge prosjektene gjennomfører nødvendig forberedende arbeid i 2002 
slik at forprosjektene kan starte innen ett år - NSS oktober 2002 og Stokmarknes januar 
2003.  En rekke delprosjekter er sluttført og/eller på gang.  
 
Hovedprosjekt NSS 
Hovedprosjekt NSS er vedtatt med et netto romprogram på 35 060 m2.  Fremdriftsplanen er 
foreslått med forprosjekt 2003 og byggestart 2004.  Ferdigstillelse er satt til 2011.  Brutto 
investering er beregnet til 1 918 mill. kroner.  De driftsøkonomiske konsekvenser av 
prosjektet er beregnet til 21,4 mill. kroner netto med en økning i aktiviteten på ca. 20 % 
fortrinnsvis poliklinisk- og dagbehandling.  Av ny virksomhet nevnes fysikalsk medisin og 
rehabilitering og geriatri. 
 
Prosjektet har realisert en rekke delprosjekter og herunder nevnes dagkirurgi, 
observasjonssenger, MR-laboratorium, midlertidig kontorfløy og pasienthotell.  For 
inneværende år foreligger planer om angio-/intervensjonslaboratorium og nukleærmedisinsk 
laboratorium.  Stråleenhet/bunker er et eget delprosjekt.  De gjennomførte og planlagte 
delprosjekter har en samlet kostnad på nesten 250 mill. kroner. 
 
Pasienthotell ved NSS er under bygging med et netto programareal på 2 150 m2.  Bygget står 
ferdig og er driftsklart i oktober 2002.  Brutto investering er på 73,0 mill. kroner.  Av dette er 
57,0 mill.kroner restfinansiering i 2002.  I investeringsbudsjettet RHF er innarbeidet 52,0 
mill. kroner.  Det foreligger en underdekning på 5,0 mill. kroner.  Dette er kontraktsbundne 
midler. 
 
Parkeringshus og tilkjøringsveier ved NSS har et program på til sammen 16 750 m2 brutto 
hvorav 3 000 m2 parkeringshus.  Dette delprosjektet er lagt inn med en byggestart i 2004 og 
har en samlet kostnad på 64,5 mill. kroner. 
 
Utviklingsplan Stokmarknes sykehus 
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Utviklingsplan Stokmarknes sykehus er vedtatt med et netto romprogram på 9 019 m2.  
Fremdriftsplanen er foreslått med forprosjekt i 2003 og byggestart i 2004.  Ferdigstillelse er 
satt til 2008.  Brutto investering er beregnet til 485 mill. kroner.  De driftsøkonomiske 
konsekvenser av prosjektet er beregnet til netto 2,6 mill. kroner per år.  Sykehuset er fra 1952 
med generelt dårlig infrastruktur, sengeposter, behandlingsavdelinger og manglende tilbud til 
pasientene. 
 
For begge disse prosjektene vil arbeidet med skisseprosjekt/forprosjekt også innebære en 
revurdering og kvalitetssikring av funksjonsområder, strukturelle forhold i en 
foretaksorganisering, virksomhetsbeskrivelse og driftsøkonomi. 
 
Konsekvenser  
Et vedtak om videreføring av Hovedprosjekt NSS og Utviklingsplan Stokmarknes sykehus 
medfører at prosjektene må tilføres midler for å gjennomføre nødvendig kvalitetssikring av 
planunderlaget, bygge opp nødvendig prosjektorganisasjon og et prosjekteringsteam samt 
sikre klare rammebetingelser fra eier/byggherre og oppdragsgiver.  Til dette skissearbeidet er 
det anslått behov for 10 mill. kroner til Hovedprosjekt NSS og 3 mill. kroner til 
Utviklingsplan Stokmarknes sykehus.   
 
I fremdriftsplanen er det lagt til grunn at NSS kan starte arbeidet med forprosjekt inneværende 
år mens Stokmarknes sykehus kan starte dette arbeidet tidlig neste år.  Begge forprosjektene 
påregnes ferdige våren 2004.  Kostnadene for forprosjektarbeidet er stipulert til 70 - 75 mill. 
kroner for NSS og til 15 - 20 mill. kroner for Stokmarknes sykehus.  For NSS vil 
forprosjektarbeidet starte opp inneværende år og det vil derav være behov for ca. 5 mill. 
kroner. 
 
Oppsummering 
Helsedepartementet har bedt de regionale helseforetakene melde tilbake til departementet sine 
prioriteringer av prosjekter innenfor følgende kategorier: 
 

 • Igangværende prosjekter, bundne midler, forslag til videreføring 
 • Høyt prioriterte prosjekter, forslag til videreføring 
 • Øvrige prioriterte prosjekter 
 • Lavt prioriterte prosjekter, prosjekter som bør stilles i ro 
 • Uavklarte/usikre prosjekter for evt. senere prioritering 
 

Helseforetakene  har lagt frem sin forventning/ønske om investeringer i budsjett 2002 som 
følger. 
 
Tabell 3   Ønskelig investering budsjett 2002 - Investeringskostnader i 2002-priser  (1000 
kr.) 
 

Investerings-
gruppe 

Helse 
Finnmark  

UNN  Helse 
NorTro  

Helse  
NSS  

Helse 
Helgeland 

Helse  
Nord  

Sum 

Utstyr 28 972 115 957 12 623 46 800 17 695 2 000 224 047 
Vedlikehold 15 920 6 130 44 565* 15 900 7 150   89 665 
Psykiatriplan 26 603 7 200 6 500 15 000 17 000   72 303 
Kreftplan   10 500         10 500 
IT-plan  ** 785 36 840 810 1 038 810 3 875* 44 158 
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Bygg 
< 50 Mkr 

4 220 39 530 4 910 ** 6 800 6 000 9 000 70 460 

Bygg 
50-250 Mkr 

1 000 190 000 
*** 

        191 000 

Bygg 
>250 Mkr 

    5 000 117 400     122 400 

Sum HF 77 500 406 157 74 408 202 938 48 655 14 875 824 533 
 
*        Inkluderer forslag om regionale prosjekter innen hovedtavle elektrisk, nødstrømsaggregat og brannvern 
**    FAM ved Nye Narvik sykehus er ikke ført opp;  jfr. særskilt kommentar under prioriteringer.   
***  Nytt bygg NST er ført opp som investering 
 
Styret vedtok i sak 09-02 å fordele investeringsrammen på 92,2 mill. kroner (tilskudd) til 
igangværende prosjekter med en samlet kostnad på 103,9 mill. kroner.  Foruten dette vedtok 
styret i samme sak å bevilge 9,0 mill. kroner til videre plan og prosjektarbeid samt 
restfinansiering. 
 
For finansiering av prosjekter under realisering og plan-/prosjektering av nye prosjekter 
anbefales således fordelt på helseforetakene  
 

 • Utstyrsplanen      63,80 mill. kroner 
 • Opptrappingsplanen psykisk helse     3,84 mill. kroner 
 • Restfinansiering pågående arbeider inntil      2,00 mill. kroner 
 • Plan-/prosjektering generelt  inntil      7,00 mill. kroner 
 

Tidligere bevilget (sak 09-02) 10,5 mill. kroner til UNN HF for Utvidelse av stråleterapi fløy 
D ved RiTø forutsettes finansiert ved overføring fra Troms fylkeskommune til UNN HF.  
Fylkeskommunen har mottok i 2001 statsstøtte på 17,0 mill. kroner for kjøp av den 4. 
strålemaskin ved RiTø.  Midlene brukes til saldering av overskridelsen av tilskuddsrammen 
på investeringsbudsjettet. 
 
For prioritering mellom investeringstiltak anbefales lagt til grunn noen generelle føringer: 
 
• Investeringer skal vurderes i en total økonomisk sammenheng (kapital- og finanskostnad 

samt driftsøkonomiske konsekvenser) 
• Investering i Helse Nord skal sikre midler til de viktigste prioriterte områder og herunder 

kjernevirksomheten, psykiatri, kreft og IT. 
• Investeringer i merkantil virksomhet (kontor og lignende) og virksomhet tilknyttet 

personellservice (boliger, barnehager og annet) bør fortrinnsvis vurderes finansiert 
"eksternt". 

 
Det anbefales prioritert følgende tiltak i 2002 gruppert på hovedprioriteringer: 
 
Igangværende prosjekter, bundne midler, forslag til videreføring. 
• Manglende finansiering pasienthotell NSS  (bundne midler)      5,0   mill. kroner 
• Detaljprosjektering behandlingshjem Helgeland   (bundne midler)     0,5    mill. 

kroner 
• Skisseprosjekt/forprosjekt NSS        15,0    mill. kroner 
• Skisseprosjekt/forprosjekt Stokmarknes         3,0    mill. kroner 
• Leiebygg Norsk Senter for Telemedisin  (evt. 190 mill. kroner) 
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• Opptrappingsplan psykisk helse Forprosjekter        9,0    mill. kroner 
• Restfinansiering Alta Helsetun  (kunst/utsmykking)       0,25  mill. kroner 
 
Høyt prioriterte prosjekter, forslag til videreføring 
• IT - prosjekt  Kommunikasjon mellom sykehus - primærleger      4,8    mill. kroner 
• Plan/prosjekteringsmidler Nord-Norsk Helsenett       2,0    mill. kroner 
• Smerteklinikk RiTø           5,0    mill. kroner 
 
Øvrige prioriterte prosjekter 
• Investeringsstrategi (vedlikehold/ny-/ombygg sykehusene i Finnmark)    1,0    mill. kroner 
• Kontorløsning Rana sykehus evt. leiebygg (evt. 40 mill. kroner) 
 
Lavt prioriterte prosjekter, prosjekter som bør stilles i bero 
• Flere prosjekter er allerede stilt i bero gjennom prosessen med helseforetakene og ved at 

tilnærmingen er endret;  jfr. sykehusene i Finnmark og Nye Narvik sykehus 
• Omstrukturering Ytteren psykiatriske sykehjem - sees i sammenheng med 

opptrappingsplan psykiatri 
 
Uavklarte/usikre prosjekter 
• Nye Narvik sykehus - FAM mv.        30,0    mill. kroner 
• 1. etasje fløy C Vefsn sykehus        17,3    mill. kroner 
• Øvrige prosjekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26 



 
 
 

  
 Arkivsaksnr.: 200200057-8 
 Arkivkode: 025.4 
 
 
Saksbehandler: Oddvar Larsen 
  

 
 
 
 
 

STYRESAK  18-2002 HØRING – STATLIG OVERTAKELSE AV 
ANSVAR FOR TILTAK OVERFOR RUSMIDDEL-MISBRUKERE 
 
 
 
 

Møtedato: 21.02.2002   

 

 
 
 
Sammendrag av utredning 
 
Sosialdepartementet har sent til høring notat om ”statlig overtakelse av deler av 
fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere”. Høringsfristen er 22.02.02. 
Forslaget er avgrenset til å foreslå at spesialiserte tjenester som i dag ligger under 
fylkeskommunens ansvarsområde overtas av staten, hjemles i spesialisthelsetjenesteloven, og 
organiseres under regionale helseforetaks ansvarsområde. Dette er konkretisert til at regionale 
helseforetak skal sørge for avrusning som krever tett medisinsk helsefaglig behandling, 
kvalifisert utredning og kartlegging av behandlingsbehov, spesialisert behandling poliklinisk 
eller ved institusjonsopphold og tilbud til misbrukere med ulike psykiske lidelser. Ansvaret 
innbefatter også innleggelser etter tvang. 
 
Formålet med reformen er å tydeliggjøre helsetjenestens ansvar for behandling og styrke 
helsetjenestens tilbud til rusmiddelmisbrukere. 
 
Forslaget innebærer at fylkeskommunen fortsatt vil ha ansvar for andre tiltak, i hovedsak 
institusjonsplasser for omsorg og sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, men framtidig 
plassering av oppgavene vil bli utredet. 
 
Som konsekvenser av forslaget vil kommunal delbetaling for institusjonsopphold i 
spesialisthelsetjenesten opphøre, og  henvisning skje fra allmennhelsetjenesten. 
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Styret for Helse Nord RHF tilrås å gi sin tilslutning til den foreslåtte ansvarsoverføring til 
staten, organisert under de regionale helseforetak. Videre anbefales det å uttale seg imot 
forslaget om at fylkeskommunen fortsatt skal ha delansvar for omsorgs- og 
rehabiliteringstilbud, da dette fortsatt vil bidra til en uklar ansvarsdeling og kan gi nye 
samordningsproblemer. Tjenester som ikke er spesialisttjenester bør i sin helhet legges til 
kommunene fra samme tidspunkt som statlig overtakelse av spesialisttjenesten. Eventuelle 
umiddelbare konsekvenser for kommuner og andre utøvere som direkte berøres kan løses 
gjennom overgangsordninger. 
 
Helse Nord RHF har organisert de utøvende spesialisthelsetjenester etter en geografisk 
modell. Dette må legges til grunn også for innpassning av de tiltak/institusjoner som følger av 
utvidet ansvar. Styret for Helse Nord RHF rås til å vedta dette allerede nå, noe som vil gi det 
beste utgangspunkt for å planlegge og iverksette endringer dersom  Stortinget vedtar 
ansvarsoverføringen som foreslås i høringsnotatet. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Forslaget om statlig overtakelse av ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere og forankring av 
dette i lov om spesialisthelsetjenesten vil kunne bidra til at personer med rusmiddelmisbruk 
sikres tilgjengelighet til behovstilpassede helse- og sosialtjenester på lik linje med andre  
brukere. Dette følger av det ansvar som reguleres i loven, og brukernes styrkede rettigheter 
bl.a. gjennom pasientrettighetsloven. Det ville imidlertid vært ønskelig å gjennomføre en 
samlet ansvarsreform samtidig, der sosiale- og allmenne helsetjenester i sin helhet blir tillagt 
kommunene. Et fortsatt delt ansvar mellom kommune og fylkeskommune vil bidra til å 
opprettholde uklarhet i ansvar, ulikheter i innhold og tilgjengelighet til tjenester. Slike 
skjevheter, kombinert med ulike finansieringsordninger vil igjen kunne påvirke etterspørselen 
etter tjenester, og kan forsinke utviklingsarbeidet i påvente av kommende endringer. 
 
Ansvarsoverføringen vil stille de regionale helseforetakene overfor betydelige utfordringer. 
For det første må det gjøres en samlet gjennomgang med hensyn på innhold og organisering 
av de tilbud som overtas med sikte på tilpasning i forhold til faglige krav, organisering av 
øvrige spesialisthelsetjenester, og utnyttelse av ressursene i  regionen som helhet. Det vil også 
raskt kunne oppstå et økt press i etterspørselen ut fra økte forventninger som følger av 
kravene i lov, politiske signaler om en styrket tjeneste, og eventuelt av at ulike 
finansieringsordninger påvirker etterspørsel. Det er derfor avgjørende at staten som eier 
snarest endelig avklarer ansvarsforhold og finansiering, og legger til rette for gode og 
forutsigbare rammebetingelser for utviklingen fremover. 
 
Henvisning av personer med rusmiddelmisbruk til spesialisthelsetjenesten må skje som for 
andre brukere, av allmennlege. Til nå har sosialtjenesten kunnet henvise klienter til 
spesialiserte tjenester. Ansvarsendringen vil derfor forsterke behovet for nært samarbeid 
mellom sosial- og helsetjeneste i kommunene, både i vurdering og i utforming av individuelle 
planer og tilbud, herunder henvisning til spesialisthelsetjenesten.. 
 
Utgangspunktet for hvilke tiltak/institusjoner som skal overføres til staten vil være en 
vurdering av dagens funksjoner som dekkes sammenholdt med det ansvar som tillegges 
spesialisthelsetjenesten. For noen institusjoner kan det være behov for en nærmere 
gjennomgang av hele eller deler av tilbudet før endelig stillingstaken. Høringsutkastet 
avklarer ikke dette. De aktuelle institusjoner som må tas stilling til i Nord-Norge er 
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Finnmarksklinikken og Finnmarkskollektivet i Finnmark, Tromsklinikken og Færingen 
Terapeutiske samfunn i Troms, og Nordlandsklinikken i Nordland, samt ytterligere 5 private 
institusjoner/bokollektiv. 
 
Deler av tiltaksapparatet er allerede overført ved ansvarsreformen i år, ved at disse allerede 
var organisert under somatisk- og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. 
 
Samlet vurderes forslaget å være en styrking av tilbudet til rusmiddelmisbrukere ved at 
kommune- og spesialisthelsetjenestens ansvar tydeliggjøres, og at brukernes rettsstilling 
bedres. Videre legges til rette for en samlet strukturtilpasning innenfor helseregionene som gir 
et helhetlig tilbud overfor den enkelte bruker, ivaretar kravene til kvalitet, og en samlet bedre 
ressursutnyttelse. For Nord-Norge er det under arbeidet med regional helse- og sosialplan 
utarbeidet en samlet statusbeskrivelse og en delutredning som et grunnlag for videreutvikling 
av tjenestetilbudene. 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 

 1. Helse Nord RHF slutter seg til forslagene i Sosialdepartementets ”Høringsutkast – 
forslag om statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for 
rusmiddelmisbrukere”, datert 09.01.2002. 

 
 2. Ansvarsoverføringen vil i seg selv ikke være tilstrekkelig for å imøtekomme 

behovet for å styrke tjenestetilbudene overfor rusmidddelmisbrukere, og forutsetter 
at staten samtidig gir økonomiske og andre rammebetingelser som setter de 
regionale helseforetakene i stand til å møte utfordringene fremover. 

 
 3. For å unngå fortsatt uklarhet i ansvarsdelingen anbefales at kommunene tillegges 

det ansvaret for omsorgs- og rehabiliteringstjenester som ikke omfattes av 
spesialisthelsetjenesteloven. 

 
 4. Dersom Stortinget vedtar statlig overtakelse iflg høringsutkastet og gir ansvaret til 

de regionale helseforetak, vil Helse Nord RHF organisere disse tjenestene etter de 
samme prinsipper som den øvrige spesialisthelsetjenesten i regionen. 

 
 
Bodø den 14.02.02 
 
Marit Eskeland 
Adm.direktør 
 
Utrykte vedlegg: Høringsnotat – Forslag om statlig overtakelse av deler av 

fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere, 
Sosialdepartementet 09.01.2002. 

 Høringssvar av 07.02.02 fra UNN  
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STYRESAK  19-2002 Opptrappingsplan for psykisk helsevern 
- investeringsplan 
 
 
 

Møtedato: 21.02.2002  

 

 
 
 
Sammendrag av utredning 
I denne sak bes styret i Helse Nord RHF om å ta stilling til hvilke investeringsprosjekt innen 
psykisk helsevern som skal prioriteres i perioden 2002-2006.  
 
Helsedepartementet (HD) har godkjent de tre fylkeskommunenes planer for opptrappingen 
innen psykisk helsevern når det gjelder strukturen og innholdet i tjenestetilbudet. HD har gitt 
stramme økonomiske rammer for investeringer, noe som begrenser handlefriheten og som gir 
begrenset mulighet til å realisere alle tidligere planlagte prosjekt.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Den videre utbyggingen av psykisk helsevern i Helse Nord RHF er vurdert på bakgrunn av de 
foreliggende planer som er gjort i de tre fylkeskommunene før statlig eierskap, samt det 
faktum at Helsedepartementet har satt en investeringsramme for Helse Nord RHF på til 
sammen 335  millioner kroner. Med de rammer som eieren har stilt til disposisjon har Helse 
Nord RHF en sterkt begrenset handlingsfrihet og administrasjonen anbefaler derfor at det 
legges vekt på behovet for å etablere døgnplasser, spesielt til barn og unge, samt voksne med 
spesielle sammensatte problemer. Videre at det prioriteres å sikre tilbud på tjenester i alle 
deler av helseregionen. 
 
Finansieringsordningen for psykisk helsevern, med 40 % lagt inn investeringstilskuddet i 
basisbevilgningen når prosjektene er godkjent, vil gi et handlingsrom tilsvarende 26 millioner 
kroner pr år i opptrappingsperioden. Det vises for øvrig til egen sak om budsjettsituasjonen 
for investeringer 2002.  
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Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen. 
 
2. Følgende prosjekter (ikke prioritert rekkefølge) søkes forhåndsgodkjent av 

Helsedepartementet i 2002: 
 
• Samlokalisering BUP/VOP Sandnessjøen, og nybygg i Brønnøysund,  

Helse Helgeland HF         
• Samlokalisering BUP/VOP + døgnenhet, Lofoten, Helse NSS HF   
• Enhet for idømt behandling Helse NSS HF      
• Rus/psykiatrienhet Helse NSS HF       
• Klinikkavd. For barn og unge, Helse Helgeland HF     
• Nybygg døgn- og dagavd. Storslett, UNN HF      
• Enhet for idømt behandling UNN HF       
• Samisk akutteam, DPS Midt-Finnmark, Helse Finnmark HF     
• BUP Midt-Finnmark; familiebehandl.enhet + kontor    
 
Forprosjekt etableres i de berørte helseforetak med tanke på endelig godkjenning av  
kostnadsrammer og dimensjonering av investering, drift og virksomhet. 
 
 
 
 
 
Bodø den 14.02.02 
 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm.direktør 
 
  
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Utrykte vedlegg: Brev av 22.01.2002 fra Helsedepartementet - Fordeling av 

investeringsmidler i fet psykiske helsevernet gjennom 
Opptrappingsplanen for psykisk helse for perioden 2002-2006. 

  Vedlegg til ovennevnte brev 
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UTREDNING 
 
Innledning  
I saken legges fram forslag til investeringsprosjekter i opptrappingsplanen for psykisk 
helsevern i Helse Nord RHF. Helsedepartementet (HD) har godkjent de tre 
fylkeskommunenes planer for opptrappingen når det gjelder strukturen og innholdet i 
tjenestetilbudet. HD har gitt stramme økonomiske rammer for investeringer, noe som 
begrenser handlefriheten og som gir begrenset mulighet til å realisere alle tidligere planlagte 
prosjekt. 
 
 
Bakgrunn 
Stortinget vedtok under behandlingen av St.prp. nr 63 (1997-98) Opptrappingsplan for 
psykisk helse 1999- 2006 at tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser skal styrkes 
betydelig i løpet av de nærmeste år. Ansvaret for utbyggingen skulle i hovedsak ligge på 
kommuner og fylkeskommuner som ville få økte øremerkede midler til investering og drift. 
 
I Ot.prp. nr 66 (2000-2001 og i St.prp. nr 1 (2001-2002) er det fastslått at de 
fylkeskommunale opptrappingsplanene for psykisk helsevern skal være grunnlag for 
helseforetakenes arbeid med å videreutvikle denne delen av spesialisthelsetjenesten. 
 
Ved utgangen av 2001 var opptrappingsplanene for Nordland, Troms og Finnmark 
fylkeskommuner behandlet både i Helsetilsynet og i departementet. Gjennom denne 
behandlingen har det blitt foretatt en grundig gjennomgang og vurdering av tjenestetilbudet i 
det enkelte fylke, og av hvilken utbygging som må til for å nå målene i St.prp. nr 63.  
 
Departementet har godkjent samtlige tre planer for utbygging av psykisk helsevern når det 
gjelder struktur og innholdet i tjenestetilbudet. De planlagte utbyggingsprosjekter i Helse 
Nord RHF er på 752 millioner kroner. Etter folketallet er Helse Nord RHF`s andel av 
investeringsmidlene 335 millioner. Departementet anbefaler prioritert kun deler av de 
planlagte investeringsprosjekter, og har bedt Helse Nord RHF om å utarbeide prioriterte og 
kostnadsberegnede beskrivelser av utbyggingsprosjekter som ligger innenfor Helse Nord RHF 
sin andel av investeringsmidlene. Departementet har i brev av 22.01.02 lagt fram en foreløpig 
investeringsliste som de ber Helse Nord RHF ta stilling til, og samtidig vurdere eventuelt 
behov for endringer. Helse Nord RHF står fritt til å justere de planene som fylkeskommunene 
har utarbeidet når det for eksempel gjelder opptaksområde, lokalisering og dimensjonering. 
En står også fritt til å vurdere de foreslåtte løsningene og om det er behov for å 
kostnadsberegne enkelte prosjekt på nytt.  
 
Alle enkeltprosjekter som skal motta støtte gjennom opptrappingsplanen for psykisk 
helsevern skal godkjennes av departementet. Endelig godkjenning med fastsettelse av endelig 
kostnadsramme gis på grunnlag forprosjekt. Departementet har adgang til å sette vilkår for 
bevilgninger til Helse Nord RHF, jfr. lov om helseforetak m.m § 16, annet ledd. 
 
Det er vedtatt å videreføre dagens finansieringsordning også etter overgangen til statlige 
regionale helseforetak. Dette innebærer at Helse Nord RHF må dekke 40 % av investeringene 
til prosjekter under Opptrappingsplanen gjennom investeringstilskuddet i basisbevilgningen. 
60 % av totalkostnaden til det enkelte prosjekt utbetales ved ferdigstillelse.  
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Status 
I tabellene nedenfor angis hvilke prosjekt som er planlagt av fylkeskommunene, og hvilke 
prosjekt som er anbefalt utbygd av departementet. Når det gjelder utbygging av døgntilbud til 
barn og ungdom i Nordland, har departementet ikke villet anbefale utbygging etter en 
desentralisert modell. Begrunnelsen for dette er at man mener det er vanskelig å rekruttere 
spesialister til distriktene, samtidig som man mener det ikke er aktuelt å bygge ut 
behandlingshjem, men klinikkavdeling. Behandlingshjem er langtidsbehandling, mens 
klinikkavdeling er intermediærfunksjon. Det vises her til tabell 4.: 
 
 
Tabell 1. Helse Helgeland HF 
 
Helse Helgeland HF Planlagt av 

fylkeskommunen 
Anbefalt av 
departementet 

Samlokalisering BUP/VOP + dag- og døgnplasser 
Sandnessjøen 

 
28 000 000 

 
28 000 000 

Rus/psykiatrienhet i Vefsn, 4 døgn- og 4 dagpl. 17 000 000   
Samlokalisering BUP/VOP/Dagavd. Brønnøysund 30 000 000   
Omstrukturering Ytteren til rehab.enhet i Rana 20 000 000   
Behandlingshjem for barn i Vefsn 22 000 000   
 
 
 
Tabell 2. Helse NSS HF: 
 
Helse NSS HF Planlagt av 

fylkeskommunen 
Anbefalt av 
departementet 

Samlokalisering BUP/VOP + døgnpl. I Lofoten 55 000 000 30 000 000 
Enhet for idømt behandling, NPS 30 000 000 22 000 000 
Rus/psykiatrienhet NPS, 8 døgnpl.   21 000 000 
Rus/psykiatrienhet Salten 4 dag- og 4 døgnpl. 17 000 000   
Fam.avd. Vågan + behandlingshjem for ungdom 28 000 000   
Nytt poliklinikkbygg og fam.avd. BUP Salten 42 000 000   
Akuttpost Salten 29 000 000   
 
 
 
 
 
 
Tabell 3: Helse NorTro HF: 
 
Helse NorTro HF Planlagt av 

fylkeskommunen 
Anbefalt av 
departementet 

Samlokalisering BUP/VOP i Ofoten 39 000 000 21 000 000 
Renovering lokaler BUP, Vesterålen DPS 6 000 000   
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Nordland fylkeskommune har vedtatt at det skulle bygges to døgninstitusjoner for barn og 
unge. Ett behandlingshjem for ungdom i Vefsn og ett behandlingshjem for barn i Vågan.  
Helsedepartementet har uttrykt at døgnbehandlingstiltak for barn og unge må legges i 
nærheten av og gjerne organisatorisk knyttes til eksisterende fagmiljø. Departementet mener 
dette kan skje ved tilknytning til eksisterende poliklinikk ved BUPA i Bodø, og har gjort 
følgende prioritering, se tabell 4. 
 
 
Tabell 4: Departementets forslag til prioritering av utbygging av det psykiske 
helsevernet til barn og unge i Nordland: 
 
Døgnplasser for barn og ungdom 10 døgnplasser 26 000 000 
Utbygging av familieavdelinger 2 plasser 6 000 000 
Utbygging av dagplasser   10 000 000 
Totalt    42 000 000 
 
 
 
Tabell 5: UNN HF: 
 
UNN HF Planlagt av 

fylkeskommunen 
Anbefalt av 
departementet 

Kjøp og rehabilitering av Kløvertun, Storsteinnes 20 000 000 20 000 000 
Nybygg døgn- og dagavd. Storslett 30 000 000 30 000 000 
Samlokalisering dag-, døgn- og polikl. Silsand 55 000 000 55 000 000 
Enhet for idømt behandling 9 000 000   
 
 
 
Tabell 6: Helse Finnmark HF: 
 
Helse Finnmark HF Planlagt av 

fylkeskommunen 
Anbefalt av 
departementet 

Samisk akutteam, DPS Midt-Finnmark 3 803 000 3 803 000 
Videre utbygging samisk kompetansensenter/DPS 13 000 000 12 000 000 
Døgnenhet Alta, DPS Vest-Finnmark   20 000 000 
Ombygging Jansnes, DPS Vest-Finnmark 20 000 000   
Ombygging DPS Øst-Finnmark 10 000 000 10 000 000 
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Hammerfest Ikke tallfestet   
Øremerkede senger Kirkenes sykehus 150 000   
Øremerkede senger Hammerfest sykehus Ikke tallfestet   
Samlokalisering av spesialisthelsetjenesten Ikke tallfestet   
Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem 15 000 000 15 000 000 
Fam.behandlingsenhet, BUP Midt-Finnmark 5 500 000 6 000 000 
 
 
Konsekvenser  
Opptrappingsplanen har som målsetting å jevne ut forskjellene mellom tjenestetilbudet innen 
psykisk helsevern i Norge. Stortinget har derfor forutsatt at investeringsmidlene ikke skal 
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fordeles etter folketall, men etter behov. Departementet har ved tildeling likevel lagt dette til 
grunn.  
 
Departementets forslag til investeringer i Helse Helgeland HF, Helse NSS HF og deler at 
Helse NorTro HF er langt mindre enn det Nordland Fylkesting vedtok i FT-sak 168/00. Dette 
har nødvendiggjort en prioritering hvor målene i opptrappingsplanen har vært førende. Det er 
lagt vekt på at etableringen av Helse Nord RHF gir mulighet for å se tilbudene i et større 
perspektiv bl.a. ved funksjonsfordeling innad i foretakene. Helse Nord RHF har områder med 
spredt bosetting og lange reiseavstander. Dette må det tas hensyn til, samtidig som det også er 
nødvendig å vurdere mulighetene for å rekruttere fagfolk som kan være stabile over tid.  
 
Ved behandling av planene for Troms har departementet fraveket den prioritering som ble 
vedtatt i Troms fylkeskommune: 
 

 1. Etablering av tilbud til personer med psykiske lidelser og rusproblematikk (etablert i 
2002) 

 2. Døgn- og dagtilbud i Nordreisa innen VP.  Poliklinikk og familietilbud innen BUT i 
Nordreisa 

 3. Tilbud til personer som dømmes til psykiatrisk behandling 
 4. Psykiatrisk senter Midt-Troms - samlokalisering av tilbud på Silsand.  Gjelder både 

VP og BUT 
 

Helse Nord RHF foreslår endringer i forhold til de prosjekt departementet har anbefalt. Dette 
gjelder følgende prosjekt: 
  
• Samlokalisering i Brønnøysund, Helse Helgeland HF 
• Enhet for idømt behandling ved UNN HF 
• Klinikkavdeling for barn og unge lokalisert til Helse Helgeland HF, avd.Vefsn og Helse 

NSS HF, avd. NPS. 
 
Helse Helgeland HF 
Departementet anbefaler ikke samlokalisering av BUP/VOP og dagenhet i Brønnøysund. 
Enhetene drives i dag i lokaler som ikke er egnet for virksomhetene. Det er ikke nok kontor til 
de antall stillinger som er pr. d.d. Dette har gjort det svært vanskelig å ansette nye 
medarbeidere. Det er heller ikke mulig å oppfylle målsettingen i opptrappingsplanen om økt 
kapasitet under disse forholdene. Det har fra departementet side vært reist spørsmål om det er 
mulig å samle tjenestestedene til selve DPS-et som er i Sandnessjøen, og i stedet for etablere 
reiseteam. Dette vurderes som uaktuelt ut fra flere forhold. Reiseavstandene og reisetider på 
Ytre Helgeland vil innebære at befolkningen ikke får et like godt tilbud som resten av 
befolkningen i området. Det er i dag et stabilt fagmiljø i Brønnøysund. Det vil være fare for 
stor slitasje dersom tilbudet skal kun ivaretas av ambulerende team, spesielt innen barne- og 
ungdomspsykiatri. Kravet om økt aktivitet vil med en slik løsning kunne bli oppspist av 
reisetiden for fagpersonellet. Samtidig vil det kunne være en fare for økt lekkasje av 
henvisninger av pasienter til psykisk helsevern i Nord-Trøndelag.  
 
Videre har Helse Helgeland HF, avd. Sandnessjøen gjort ei endring av bruken av lokalene i 
sykehusets, slik at det samlede behov for lokaler er betydelig mindre enn det opprinnelig 
planlagte. Døgnplasser i Sandnessjøen vil integreres i somatisk avsnitt, og barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk vil kunne overta nåværende lokaler til voksenpsykiatrisk 
poliklinikk. Kostnadene ved renovering av disse lokalene samt utbygging i Brønnøysund vil 
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samlet kunne gjennomføres for 28 millioner kroner. På denne bakgrunn anbefales Helse Nord 
RHF å prioritere samlokalisering av enhetene i Brønnøysund ved nybygg.  
 
Helse NSS HF 
Departementets anbefaler at det kun etableres en enhet for rus/psykiatri i Nordland fylke. 
Tilbud til personer med både en psykisk lidelse og et rusmiddelmisbruk krever høy faglig 
kompetanse både innen rusmiddelproblematikk og innen psykisk helsevern. Ved å knytte 
denne enheten til eksisterende tilbud ved Helse NSS HF avd. NPS, vil det være mulig å 
nyttiggjøre seg eksisterende kompetanse, samtidig som det vil gi mulighet for å utvikle et 
bredt faglig miljø som er nødvendig i behandling av denne pasientgruppen. Samtidig bør det 
polikliniske tilbudet til denne pasientgruppen videreutvikles gjennom etablering av egne 
rusteam i det enkelte DPS. 
 
Døgn- og dagplasser for barn og unge 
Departementet går imot etablering av behandlingshjem for barn i Vefsn og for ungdom i 
Lofoten.  
Det er et stort behov for døgnplasser til barn og unge i Helse NSS HF, Helse Helgeland HF og 
ved Helse NorTro HF, avd. Stokmarknes og Narvik. I forslaget fra departementet foreslås det 
etablert 10 døgnplasser samt dagplasser til barn og unge. Når det gjelder dagplasser vurderer 
Helse Nord RHF at disse både av geografiske og behovsprioriteringsmessige grunner er lite 
hensiktsmessige. Dagplasser bør derfor konverteres til døgnplasser samtidig som det skjer en 
viss styrking av poliklinikkene i tråd med departementets anbefalinger. Dette vil bringe 
tilbudet til barn og unge nærmere landsgjennomsnittet på døgnplasser. Konkret foreslås 
dagplassene tatt ut av investeringsplanen, og at døgnplassene økes fra 10 til 16.  
 
Helse Nord RHF vil følge departementets anbefaling om å etablere klinikkavdelinger med 
intermediærfunksjon fremfor behandlingshjem. Departementet poengterer at 
døgnbehandlingstiltak for barn og unge må legges i nærjeten av eksisterende fagmiljø og 
organisatorisk være tilknyttet for eksempel en poliklinikk. Både Helse Helgeland HF, avd. 
Vefsn og Helse NSS HF, avd. NPS har etablerte differensierte tjenestetilbud både innenfor 
barn, ungdom og voksenpsykiatri.  
 
Det er igangsatt rekrutteringstiltak i forhold til miljøterapeutisk personale ved at en i 
samarbeid med Høgskolen i Bodø har etablert sosionomutdanning i Vefsn med i alt 20 
studenter og ved videreutdanning innen psykisk helsevern i Rana med 16 studenter. 
I forhold til rekruttering og stabilisering av psykologer er det et internt samarbeid innad i 
Helse Helgeland HF om bl.a. veiledning og hospitering for å utdanne til spesialister. 
 
På denne bakgrunn vurderer Helse Nord RHF at det etableres to klinikkavdelinger; ei 
lokalisert til Helse Helgeland HF, avd. Vefsn og den andre lokalisert til Helse NSS HF, avd. 
NPS. Begge avdelingene skal gi tilbud om 8 døgnplasser. Familieavdeling ved Helse NSS HF 
foreslås utvidet til 2 plasser. 
 
Helse Finnmark HF 
Når det gjelder utbyggingsplanene i Helse Finnmark er disse vurdert å være i 
overensstemmelse med de hovedføringer som har vært lagt i forhold til utvikling av tilbudet 
innen psykisk helsevern. Departementet har allerede godkjent utbetaling av støtte til 
akuttenhet, samisk kompetansesenter, DPS Lakselv med kr 3 803 000. Det er foreløpig ikke 
utbetalt 40 % basistilskudd. Dette må derfor tas med i ny søknad om tilskudd til investeringer.  
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UNN HF 
I forhold til investeringsplanene ved UNN HF er det overensstemmelse mellom 
departementets anbefalinger og fylkeskommunens vedtak, med unntak av enhet for idømt 
behandling. Departementet går imot denne utbyggingen, og begrunner det med at plasser for 
idømt behandling vil bli ivaretatt gjennom bruk av eksisterende bygningsmasse ved Åsgård. 
De viser til rus/psykiatrienhet som det tidligere er bevilget penger til etablering av. Dette 
stemmer ikke med det faktiske forhold. Enhet for idømt behandling vil ikke kunne etableres i 
eller ivaretas av rus/psykiatrienheten som ble igangsatt i 2001.  
 
Det er søkt 9 millioner til renovering av ledige lokaler i samme bygg som 
rus/psykiatrienheten, og denne søknaden opprettholdes.  Dette er en forutsetning for å kunne 
gi tilbud til pasienter som er dømt til behandling.  Det må være et slikt tilbud ved 
Åsgård/UNN HF.  I dag kjøpes behandlingskapasitet (5 plasser) ved Sikkerhetsavdelingen 
ved Brøset. 
 
Byggeprosjektene skal i hovedsak organiseres av det enkelte foretak, jfr. vedtak i sak 10/02 
Organisering av eiendomsforvaltning i Helse Nord RHF.  
 
 
Oppsummering 
Helse Nord RHF anbefaler å iverksette følgende investeringstiltak i Opptrappingsplan for 
psykisk helsevern i for perioden 2002 – 2006.  De tiltak som er uthevet vil bli søkt igangsatt 
med prosjekteringsarbeid (forprosjekt) allerede fra 2002: 
 
* Samlokalisering BUP/VOP Sandnessjøen, og nybygg i Brønnøysund,  
   Helse Helgeland HF        28 000 000 
* Samlokalisering BUP/VOP + døgnenhet, Lofoten, Helse NSS HF  30 000 000 
* Enhet for idømt behandling Helse NSS HF     22 000 000 
* Rus/psykiatrienhet Helse NSS HF      21 000 000 
* Klinikkavd. For barn og unge, Helse Helgeland HF    21 000 000 
* Klinikkavd. For barn og unge/fam.avd. Helse NSS HF    21 000 000 
* Samlokalisering BUP/VOP Narvik, Helse NorTro HF    21 000 000 
* Kjøp og rehabilitering av Kløvertun, UNN HF     20 000 000 
* Nybygg døgn- og dagavd. Storslett, UNN HF     30 000 000 
* Samlokalisering dag-, døgnavd., poliklinikk, Silsand, UNN HF   55 000 000 
* Enhet for idømt behandling UNN HF       9 000 000 
* Samisk akutteam, DPS Midt-Finnmark, Helse Finnmark HF    3 803 000 
* Videre utbygging samisk kompetansesenter DPS Midt-Finnmark 
   Helse Finnmark HF         12 000 000 
* Døgnenhet Alta, Helse Finnmark HF      20 000 000 
* Ombygging DPS Øst-Finnmark, Helse Finnmark HF    10 000 000 
* Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem      15 000 000 
* BUP Midt-Finnmark; familiebehandl.enhet + kontor      6 000 0 
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STYRESAK  21-2002 ETABLERING AV PASIENTOMBUDSORDNING 
I TROMS 
 
 
 

Møtedato: 21.02.2002   

 

 
 
Utredning 
Sosial- og Helsedepartementet tok opp spørsmålet om videre fylkeskommunal organisering av 
pasientombudene i 2002 i brev av 17.09.2001 til fylkeskommunene. Finnmark 
fylkeskommune var innstilt på å videreføre arbeidsgiveransvaret for 2002. Nordland 
fylkeskommune var ikke innstilt på å ha et slikt ansvar etter 2001. I Troms er det ikke etablert 
pasientombudsordning. I de øvrige fylkene er det pasientombud med unntak av Hedmark og 
Oppland som har felles pasientombud.  
 
Departementet skriver følgende i brev av 23.11.2001 til Helse Nord RHF: 

 ”Vi ber derfor Helse Nord RHF om å etablere avtale med Finnmark fylkeskommune, 
og innarbeide dette i budsjettet for 2002. Pasientombudet forutsettes å faglig 
rapportere til ny eier representert ved det regionale helseforetaket fra 01.01.02. 
Videre ber vi dere praktisk tilrettelegge for overtakelse av arbeidsgiveransvaret for 
pasientombudet i Nordland, og å etablere en pasientombudsordning for Troms.” 
 

Ordningen med pasientombud er opprettet med hjemmel i Lov om pasientrettigheter kap. 8. 
Pasientombudets arbeidsområde omfatter offentlige spesialisthelsetjenester. Arbeidsområdet 
omfatter m.a.o. ikke primærhelsetjenesten. Verken loven eller departementet har gitt føringer 
på pasientombudenes organisatoriske tilknytning til Helse Nord RHF. Departementet tok opp 
organisering av pasientombudene for 2002 i brev av 17.09.01 til fylkeskommunene og 
23.11.01 til Helse Nord RHF. Det forutsettes derfor at Staten i løpet av 2002 finner 
permanente løsninger for hvordan ombudene skal organiseres. 
 
Pasientombudet for Nordland har allerede i dag ansvaret for den delen av Helse Nor-Tro HF 
som ligger i Nordland. Det kan være naturlig å utvide ansvarsområdet til pasientombudet for 
Nordland til også å omfatte Harstad. På denne måten vil dette pasientombudet ha hele Helse 
Nor-Tro HF som ansvarsområde. Nordland har ca. 240 000 innbyggere. Troms ca. 150 000, 
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og  Finnmark ca. 75 000. Dersom ansvarsområdet for pasientombudet for Nordland utvides til 
også å omfatte Harstad, vil dette område omfatte ca. 265 000 innbyggere. Finnmark har i dag 
eget pasientombud. Dersom ansvarsområdet for dette pasientombudet utvides til også å gjelde 
Helse UNN HF, vil ansvarsområdet omfatte ca. 200 000 innbyggere. En utvidelse av 
ansvarsområdet til de nåværende pasientombudene vil i løpet av kort tid gi pasientene i Troms 
et  tilbud om pasientombud. Det vil sannsynligvis ta noe lengre tid å etablere egen 
pasientombudsordning for Troms. I og med at dagens organisering av pasientombudene 
sannsynligvis er av midlertidig karakter, jfr. Departementets brev av 23.11.2001 vil løsningen 
med utvidelse av ansvarsområdet for pasientombudene være å foretrekke da den raskt vil 
kunne være operativ, forutsatt positiv medvirkning fra aktørene. Alternativt vil det kunne 
være aktuelt å etablere eget Pasientombud for det geografiske området Troms fylkeskommune 
tidligere hadde ansvar for. 
 
For at pasientombudene skulle ha en fri og uavhengig stilling i forhold til administrasjonen, 
rapporterte pasientombudene fram til siste årsskifte til fylkesordføreren i henholdsvis 
Nordland og Finnmark. I Sosial- og Helsedepartementets brev av 23.11. 2001 står det 
følgende: 

 ”Pasientombudet forutsettes å faglig rapportere til ny eier representert ved det 
regionale helseforetaket fra 01.01.02.” 
 

Det forutsettes at  pasientombudenes rapportering skjer gjennom årsmeldinger legges fram for 
styret. For øvrig vil pasientombudene ha en fri og uavhengig stilling i relasjon til Helse Nord 
RHF. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Forutsatt positiv medvirkning fra involverte aktører legegs til grunn at ansvarsområdet til 
pasientombudet for Nordland utvides til å omfatte helse Helse NorTro HF. Ansvarsområdet til 
pasientombudet for Finnmark utvides til også å omfatte Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. Pasientombudene rapporterer gjennom årlig melding til styret for Helse Nord RHF. 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 
1. Administrasjonen gis fullmakt til å få etablert en pasientombudsordning for Troms. 
 
2. Prinsipielt anbefales at inntil organisering og ansvar for pasientombudsordningen er avklart 
    taes opp drøftinger med Finnmark fylkeskommune og Pasientombudet i Nordland om å 
    utvide ansvarsområdet for nåværende pasientombud  i tråd med det som framgår av saken.  
 
 
 
 
Bodø den 14.02.2002 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm.direktør 
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STYRESAK  22-2002 – ETABLERING AV BRUKERUTVALG HELSE 
NORD RHF 
 
 
 

Møtedato: 21.02.2002  

  
 
Sammendrag av utredning 
I styringsdokumentet, under kapitlet ”Brukerinnflytelse” pålegges Helse Nord å opprette et 
regionalt brukerutvalg,. Departementet ber også om at Helse Nord gir økonomisk støtte til 
brukerorganisasjonene. I denne saken foreslås opprettet et slikt regionalt brukerutvalg. Det 
anbefales at 7 representanter oppnevnes fra funksjonshemmedes organisasjoner og den norske 
Kreftforening. Utvalget får samme funksjonstid som det regionale styret for Helse Nord HF.  
 
Det foreslås også retningslinjer og økonomiske rammer for fordeling av tilskudd til 
brukerorganisasjonene, og at det regionale brukerutvalget gis myndighet til å fordele disse 
tilskuddene. Tilskudd til brukerorganisasjonene er en videreføring av eksisterende støttetiltak 
for organisasjonene i fylkeskommunenes regi. Deler av denne støtten vil det være naturlig at 
Helse Nord overtar.  
 
Administrasjonens vurdering 
Etablering av et regionalt brukerutvalg er et naturlig første steg for å ivareta de sterke 
føringene i styringsdokumentet på å styrke brukerinnflytelsen og brukerperspektivet i Helse 
Nords virksomhet. Det vil være vesentlig at det regionale styret og administrasjonen gir det 
regionale brukerutvalget høy prioritet.  Ut fra hvilke innspill som kommer fra organisasjonene 
vil det bli vurdert om det er behov for ny behandling i styremøtet 21.mars.  
 
Innstilling til vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til det foreliggende forslag om etablering av et 
regionalt brukerutvalg.   
 
Saken oversendes berørte organisasjoner. Dersom disse ikke har 
vesentlige innvendinger til foreliggende forslag til mandat, sammensetning m.v. delegeres 
beslutning om formell oppnevning av det regionale brukerutvalget til styreleder.     

 
Marit Eskeland 
Adm.direktør 
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UTREDNING 
 
 
Innledning  
I styringsdokumentet, under kapitlet ”Brukerinnflytelse” pålegges Helse Nord å opprette et 
regionalt brukerutvalg. Departementet ber også om at Helse Nord gir økonomisk støtte til 
brukerorganisasjonene.  
 
I denne saken foreslås opprettet et slikt regionalt brukerutvalg og hvordan de 
funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert. Det foreslås også retningslinjer for  
fordeling av økonomisk støtte til brukerorganisasjonene.   
 
Styringsdokumentet påpeker også at det for å sikres brukerinnflytelse bør etableres 
brukerutvalg i helseforetakene, og gjennomføres brukerundersøkelser m.v.  Det vil også være 
nødvendig å sikre god dialog og samhandling med blant andre innvandringsorganisasjoner og 
samiske organisasjoner.  Disse forholdene vil bli fulgt opp i andre sammenhenger.        
 
 
Bakgrunn 
Lov om helseforetak pålegger de regionale helseforetakene å sørge for at representanter for 
pasienter og andre brukere blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av årlig melding om 
virksomheten til Helsedepartementet.  Regionalt helseforetak skal videre ”sørge for at 
virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre tjenester som hører naturlig sammen 
med dette, etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og 
synspunkter” (§ 34 og 35).  
 
Helse Nords vedtekter, § 14, pålegger styret å …. ”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”.  Vedtektene (§ 14) sier videre at ”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”.  
 
I departementets styringsdokument til Helse Nord RHF er kravene til brukermedvirkning 
utdypet, blant annet ved at det skal opprettes et regionalt brukerutvalg. Dette utvalget skal 
være 
- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene  
- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 
- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene 
 
 
Hvilke organisasjoner bør inviteres til å delta i det regionale brukerutvalget?  
Det foregår flere forsøk med ulike typer brukerpanel m.v. hvor brukerrepresentantene ikke 
oppnevnes av organisasjoner. De som oppnevnes til det regionale brukerutvalget bør 
imidlertid representere og stå til ansvar overfor organisasjoner som har legitimitet som 
representant for pasienter eller pårørende.  
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Funksjonshemmedes organisasjoner har en alminnelig akseptert rett til å representere 
funksjonshemmede og kronisk syke i forhold til offentlige virksomheter. Disse  representerer 
på landsbasis ca 300 000 medlemmer fordelt på over 100 store og mindre organisasjoner, og 
vil være et naturlig tyngdepunkt i brukerutvalget.  De store og mellomstore organisasjonene, 
som Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Norges Astma- og Allergiforbund, Norges 
Diabetesforbund, Norsk Revmatikerforbund og Mental Helse, har en betydelig 
interessepolitisk aktivitet rettet mot spesialisthelsetjenesten. Flere av organisasjonene eier og 
har driftsansvar for store helseinstitusjoner. - LHL, som er den største , eier Glittre-klinikken, 
Feiring-klinikken og også Skibotn-sentret i Troms.  
 
De aller fleste av funksjonshemmedes organisasjoner er medlem av FFO – 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, som representerer ca 250 000 medlemmer. Den 
andre paraplyorganisasjonen, SAFO, representerer ca 35 000 medlemmer. Ved oppnevning av 
brukerrepresentanter er det vanlig akseptert ”spilleregel” at henvendelsen går til FFO og 
SAFO, som foreslår brukerrepresentanter i samråd med sine medlemsorganisasjoner. Det er 
også vanlig at det tas hensyn til styrkeforholdet mellom paraplyorganisasjonene i 
oppnevningen.  
 
Brukerutvalget bør også avspeile de politisk prioriterte satsingsområdene psykisk helse og 
kreftbehandling. Det foreslås derfor at brukerorganisasjonene innen psykisk helsevern og Den 
Norske Kreftforening tilbys en representant hver i utvalget. Det kan være fornuftig å ha en 
åpning for å sikre brukerrepresentasjon fra særlig prioriterte pasientgrupper innebygd i  
retningslinjer/ vedtekter for brukerutvalget.  (Kreftforeningen regnes ikke som en 
organisasjon for funksjonshemmede, og er ikke medlem av  FFO eller SAFO).   
 
 
Representasjon fra andre instanser/ organisasjoner i det regionale brukerutvalget 
Det bør også vurderes om andre organisasjoner skal tilbys representasjon i brukerutvalget. Det 
er nærliggende å se dette i sammenheng med styrets vedtekter: …”påse at samiske 
organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i 
helseregionen blir hørt”.  Blant annet vil oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for 
helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning 2002 – 2005 ”Mangfold og likeverd” 
kreve at Helse Nord har en aktiv dialog med samiske organisasjoner i landsdelen. En slik 
dialog bør nok primært foregå i egne fora, og ikke gjennom brukerutvalget.  
 
Fylkeskommunale eldreråd og råd for funksjonshemmede utgår ikke av 
interesseorganisasjoner, men er samarbeidsorganer opprettet av fylkeskommunen. De vil 
derfor være aktuelle som høringsorganer.  
   
I hvilken grad andre aktører skal koples opp mot brukerrådet må vurderes nærmere. 
 
 
Økonomisk støtte til brukerorganisasjonene  
Fylkeskommunene gir årlig støtte til brukerorganisasjonene, og til sosiale formål som for 
eksempel krisesentre.  Størrelsen på tilskuddet varierer mellom fylkene. Nordland 
fylkeskommune gir driftstilskudd til brukerorganisasjonene med kr 2 400 000 for 
inneværende år. Finnmark gir tilskudd på kr 300 000. Tilskuddet i Troms er fordelt gjennom 
ulike støtteordninger, men er vel samlet på noe i underkant av 1 million. Det gis blant annet et 
tilskudd på 500 000 til Servicekontoret for funksjonshemmede i Troms.   
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Helse Nords støtte til funksjonshemmedes organisasjoner bør være målrettet i forhold til 
interessepolitisk virksomhet i organisasjonene, som:  
- Tiltak som fremmer funksjonshemmedes organisasjoners evne til representere sine 

medlemmer innen helseregionen, som reise/ oppholdsutgifter i forbindelse med regionale 
fora m.v.    

- Tiltak som fremmer samarbeid mellom brukerorganisasjonene 
- Kurs/ opplæring for brukerrepresentanter  
- Møter og annen aktivitet som tar opp saker som gjelder  funksjonshemmedes situasjon/ 

behov i forhold til helsetjenesten 
 
Nærmere retningslinjer for støtte til organisasjonene foreslås delegert til Det regionale 
brukerutvalget.   
 
 
Forslag til organisering m.v. 
Saken har ikke vært på høring hos de berørte organisasjonene. Det er naturlig at en slik høring 
gjennomføres før endelig iverksetting gjøres.  
 
Følgende sammensetning foreslås: 
- 4 medlemmer etter forslag fra de 3 fylkeslagene til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  
- 1 medlem etter forslag fra Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner 
- 2 representanter som avspeiler særlig prioriterte innsatsområder. For denne valgperioden 
innebærer dette 1 medlem etter forslag fra brukerorganisasjonene innen psykisk helsevern  
og 1 medlem etter forslag fra Den norske Kreftforening. 
 
Det regionale brukerutvalget vil være et rådgivende utvalg for Helse Nord RHF. 
Brukerutvalget skal være  
- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene  
- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 
- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene 
 
Møtefrekvens anslås til 3 eller 4 møter årlig. Helse Nord RHF ivaretar sekretariatsfunksjonen. 
 
Utgifter til reise- og oppholdsutgifter samt dekning av tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter 
vanlige regler/Statens regulativ. Funksjonstid for det regionale brukerutvalget settes lik 
funksjonstiden til styret for Helse Nord RHF.  
 
 
Økonomiske konsekvenser  
Utgifter: 
Møteutgifter: reise/ opphold, tapt arb.fortj.   200 000 
Konferanser m.v. i utvalgets regi    100 000  
Fordeling av tilskudd til organisasjonene   300 000 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  23-2002 – NAVN PÅ HELSEFORETAK - 
FORETAKSMØTESAKER 
 
 
 

Møtedato: 21.02.2002  

   
Saken bakgrunn. 
Knyttet til etablering av helseforetakene ble det besluttet følgende navn: 
 
• Helse Finnmark HF 
• Universitetssykehuset Nord Norge HF 
• Helse NorTRo HF 
• Helse NSS HF 
• Helse Helgeland HF 
• Sykehusapotek Nord HF 
 
Etter dette er det kommet inn forslag til endring av navnene. Forslagene som er kommet fra 
helseforetaksstyrene er: 
 
• Helse NorTRo HF foreslåes endret til Hålogaland HF 
• Helse Helgeland HF foreslåes endret til Helgeland sykehuset HF 
 
Helse NSS HF skal behandle dette spørsmålet på kommende styremøte.  
 
Vurdering. 
 
Som det framgår ovenfor har en fått en veldig uansartet praksis hva gjelder navnene på 
helseforetakene. Det er ønskelig me en mer enhetlig profil. Et alternativ er å la alle 
foretaksnavnene ende på ……sykehus.. HF. Et slikt alternativ vil kunne gi følgende løsning: 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Universitetssykehuset Nord Norge HF 
Hålogalandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF 
 
Fra enkelte virksomheter/fagmiljøer er det ytret kritiske synspunkter på å havne inn under 
sykehusbegrepet”. Dette må eventuelt håndteres ved at en bruker avdelingsbegreper.  
 
Forslag til vedtak: 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til foreslå følgende navneendringer i forewtaksmøtene: 
 
Helse Finnmark HF endres til Fnnmarkssykehuset HF 
Helse NorTro HF endres til Hålogalandssykehuset HF 
Helse NSS HF endres til……….. HF 
Helse Helgeland HF endres til Helgelandssykehuset HF 
 
Navene taes i bruk umiddelbart. 
 
 
Bodø 14.02.02 
 
 
Marit Eskeland 
Adm.dir. 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  24-2002 REFERATSAKER 
 
 
 

Møtedato: 21.02.02 

 
 
 
• Styret for Helse Nord RHF er invitert til Valnesfjord Helsesportssenter 
• Sykepleierstreiken 
• Ambulansesituasjonen i Måsøy 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte referatsaker  taes  til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Bodø den 11.02.02 
 
Marit Eskeland 
Adm.direktør   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46 



 

 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  25-2002 EVENTUELT 
 
 
 

Møtedato:  21.02.02 

   
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
 
 
Bodø 11.02.02 
 
Marit Eskeland 
Adm.dir. 
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