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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 på tirsdag, den 30. april 2002 i Helse Nord RHFs administrasjon 
Sjøgaten 10 i Bodø.  
 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, styresekretær / adm.leder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 27-2002  GODKJENNING AV SAKLISTE 
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøtet, den 30. april 2002: 
 
Sak 27-2002 Godkjenning av saksliste Side   2 
Sak 28-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.02.02 Side   3 
Sak 29-2002 Orienteringssaker Side 10 
Sak 30-2002  Helse Finnmark HF – Overtakelse av ambulanse- 
 tjenesten i Måsøy Kommune Side 20 
Sak 31-2002  Etablering av pasientombud i Troms Side 22 
Sak 32-2002 Styrets fastsetting av regnskap og årsberetning for 
 Helse Nord RHF for driftsåret 2001 Side 25 
Sak 33-2002 Økonomirapport pr. 1. kvartal 2002  Side 27 
Sak 34-2002 Valg av prosedyre for anskaffelse av nytt økonomisystem Side 32 
Sak 35-2002  Nord-norsk helsenett – etablering av AS Side 40 
Sak 36-2002 Strategi – forberedende notat Side 46  
Sak 37-2002 Lønnsoppgjøret 2002 Side 60 
Sak 38-2002 Nasjonalt Senter for Telemedisin – Behandling av anbud 
 (u.off.jfr. off.loven § 6.2 b). Side 66 
Sak 39-2002 Nasjonalt Senter for Telemedisin –  
 Investering og finansiering. Side 67 
Sak 40-2002 Referatsaker Side 72  
    
Sak 41-2002 Eventuelt Side 73  
      
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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  Vår dato: Vår referanse: Arkivnr.: 
 21.02.02        
  Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

Saksbehandler: Kristian Iversen Fanghol 75531433/95076075 Deres dato: Deres referanse: 
 

 
STYRESAK 28-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 21. FEBRUAR 2002  
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
PROTOKOLL STYREMØTE 21.02.02 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Bodø 21.02.02.  
 
Til stede var: 
 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Daniel Haga, Johan Petter Barlindhaug, Åse 
Annie Opsjøn, Ellen Inga Hætta (til kl. 1200), Gerd Kristiansen, Aud Lillian Utstrand (deltok 
ikke under behandling av sak 20) og Stig Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
 
Styremedlem Nils Moe. 
 
Fra administrasjonen: 
 
Administrerende direktør Marit Eskeland, kst. økonomidirektør Bjørn Hesthamar (under sak 15) 
og informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol.  
 
 
STYRESAK 13-2002  GODKJENNING AV SAKLISTE 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. Sak 21-2002 Pasientombudsordning i Troms trekkes. 
 
Sak 13-2002 Godkjenning av saksliste       
Sak 14-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.01.02    
Sak 15-2002 Orienteringssaker        
Sak 16-2002  Oppnevning av nytt medlem til styret for Helse Helgeland HF  
Sak 17-2002  Investeringer – budsjettsituasjonen 2002     
Sak 18-2002    Høring – statlig overtakelse av ansvar for tiltak     

overfor rusmiddelmisbrukere 
Sak 19-2002  Opptrappingsplan for psykisk helsevern – investeringsplan   
Sak 20-2002 Strategiarbeid Helse Nord RHF  
Sak 21-2002 Etablering av pasientombudsordning i Troms(trukket i styremøte)   
Sak 22-2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF    
Sak 23-2002 Navn på helseforetak – saker til foretaksmøter    
Sak 24-2002 Etablering av felles innkjøpssenter – høring 
Sak 25-2002 Referatsaker          
Sak 26-2002 Eventuelt 
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STYRESAK 14-2002 PROTOKOLL FRA STYREMØTET 22.01.02 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll for styremøtet 22.01.02 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 15-2002 ORIENTERINGSSAKER 
 
- foreløpig økonomirapport januar 2002 
- ambulansetjenesten i Måsøy 
- møter med Helsedepartementet 
- invitasjon til Valnesfjord helsesportssenter 
 
Styrets vedtak. 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 16-2002 OPPNEVNING AV NYTT STYREMEDLEM TIL  
 HELSE HELGELAND HF 
 
Styrets vedtak: 
 
Som nytt medlem til styret for Helse Helgeland HF oppnevnes overlege dr. med. Terje Steigen 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
 
STYRESAK 17-2002 INVESTERINGER 2002 – BUDSJETTSITUASJON 
 
Styrets 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 ikke foreligger.  
Administrasjonen bes foreta nødvendige avklaringer i henhold til utstyrsplaner etc. for 
enkeltforetak og fordele midlene etter vurdering av plan og behov. 
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 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 
 
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 
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6. Bygging av nytt bygg for Norsk Senter for Telemedisin er et høyt prioritert prosjekt. 
Styret ber administrasjonen vurdere en alternativ realisering gjennom samarbeid med 
Forskningsparken i Tromsø. 

 
7. Helse Nord RHF er positiv til realisering av felles akuttmottak – legevakt ved Narvik 

sykehus. Hålogalandsykehuset HF bes om å utrede en sak hvor kostnader og 
finansieringsplan, inkludert avtaler med kommunene om medfinansiering, inngår. 

 
 
STYRESAK 18-2002 HØRING – STATLIG OVERTAKELSE AV 
 ANSVAR FOR TILTAK OVERFOR  
 RUSMIDDELMISBRUKERE 
 
Styrets 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 rusmiddelmisbrukere, 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. 

 
 
STYRESAK 19-2002 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK 
 HELSEVERN  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen. 
 
2. Følgende prosjekter (ikke prioritert rekkefølge) søkes forhåndsgodkjent av 

Helsedepartementet i 2002: 
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• 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    
 
3. Helsedepartementet bes om i tillegg å finne ny plass for akuttpost Salten og samlokalisering 

av BUPA, Nordlandsykehuset (tidligere Helse NSS) HF i tillegg til øvrige prioriterte 
prosjekter. 

 
 
STYRESAK 20-2002  STRATEGIARBEID HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksframlegget. Notatet, med sine prioriterte 

satsingsområder, representerer et godt grunnlag for det videre strategiarbeid. 
 
2. Styret slutter seg til den foreslåtte prosess for gjennomføring. 
 
 
STYRESAK 21-2002 ETABLERING AV  
 PASIENTOMBUDSORDNING I TROMS 
 
Saken ble trukket. 
 
 
STYRESAK 22-2002 ETABLERING AV BRUKERUTVALG  
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF viser til saksframlegget og diskusjonen i møtet. 
 
Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til det foreliggende forslag om etablering av et 
regionalt brukerutvalg med inntil 12 medlemmer. 
 
Saken med styrets endringer 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 adm. dir.     

 

   7 



 
 
 
STYRESAK 23-2002 NAVN PÅ HELSEFORETAK  
 FORETAKSMØTESAKER 
 
Saken ble behandlet i ekstraordinært styremøte 20.02.02. 
 
 
STYRESAK 24-2002 ETABLERING AV FELLES  
 INNKJØPSSENTER – HØRING 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF viser til rapporten fra Finnut Consult AS og høringsuttalelsene fra 

helseforetakene.  
 
2. Nasjonal samordning av innkjøp representerer store muligheter for kostnadseffektivisering av 

spesialisthelsetjenesten. 
 
3. Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de prinsipper som ligger til grunn for etablering av en 

nasjonal innkjøpsenhet for helseforetakene lokalisert i Vadsø. 
 
4. Styret for Helse Nord RHF har merket seg de innvendinger helseforetakene har og 

understreker behovet for at disse forhold vurderes nærmere. 
 
5. Styret for Helse Nord RHF ber Helsedepartementet, i samarbeid med de regionale 

helseforetak, raskt avklare innhold og organisering av en felles innkjøpsenhet for å få etablert 
en nasjonal innkjøpsorganisasjon snarest. 

 
 
STYRESAK 25-2002  REFERATSAKER 
 
• Sykepleierstreiken 
• Styresak om navneendringer  
 
Styret gjorde i ekstraordinært møte 20.02.02 vedtak om å foreslå følgende navneendringer til 
foretaksmøtene: 
 
Helse NorTro HF endres til Hålogalandsykehuset HF 
Helse NSS HF endres til Nordlandsykehuset HF 
Helse Helgeland HF endres til Helgelandsykehuset HF 
 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte referatsaker taes til orientering. 
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STYRESAK 26-2002 EVENTUELT 
 
Følgende saker ble tatt opp under eventuelt. 
 
- Styrets deltakelse i møter 
 
Styrets vedtak: 
 
Saker tatt opp under eventuelt taes til orientering. 
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     Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 

 

 
STYRESAK 29-2002  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 

1. Helikopterambulansetjenesten i Brønnøysund – overføring av ansvaret til 
Helgelandssykehuset HF 

2. Fritt sykehusvalg – Grønn Telefon 
3. Veiledningshonorar for sykepleiere 
4. Økonomisk tilskudd til brukerorganisasjoner (muntlig) 
5. Oppfølging av opptrappingsplanen for psykisk helse 
6. Orientering om situasjonen rundt fødeavdelingene ved Hålogaland HF (muntlig) 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 29-2002/1  AVVIKLING AV AVTALE MED BRØNNØY 
 KOMMUNE VEDR. MEDISINSK TJENESTE  
 AMBULANSEHELIKOPTER 
 
Summarisk oversikt 
Helse Nord RHF overtok 11. mars d.å. ansvaret for den medisinske del av helikoptertjenesten 
knyttet til luftambulansebasen i Brønnøysund. Bakgrunnen var at resultater fra en eksternt 
gjennomført systemrevisjon viste så alvorlige mangler ved tjenesten at umiddelbar handling ble 
vurdert som påkrevd. 
 
Driftsansvaret for den medisinske del av helikoptertjenesten i Brønnøysund ble fra samme dato 
tillagt Helgelandssykehuset HF. Norsk Luftambulanse AS (NLA) yter etter avtale med Helse 
Nord RHF medisinsk helikoptertjeneste med systemansvar i en periode på 6 mnd. 
på vegne av Helgelandssykehuset HF. 
 
En eventuell endring av geografisk lokalisasjon for luftambulansebasen er fra Helse Nords side 
ikke noe tema p. t. 
 
Det pågår en prosess mellom Brønnøy kommune, Legeforeningen og Helse Nord RHF for å 
avklare juridiske forhold rundt ansvarsovertakelsen, arbeidsgiveransvar overfor de involverte 
legene, m. m. 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med etableringen av Luftambulansebasen i Brønnøysund i 1988 (Statens 
Luftambulanse) har driftsansvaret for basen vært ivaretatt av Brønnøy kommune.  I 
”Retningslinjer for drift av baser” fremkommer det at luftambulansen er organisatorisk en del av 
vedkommende sykehus evt. kommunehelsetjeneste og innpasset i den fylkeskommunale 
helseplanen.  Luftambulansebasen i Brønnøysund har dermed vært en organisatorisk del av 
kommunehelsetjenesten i Brønnøy kommune.  Helsedirektoratet har 22.12.93 godkjent en 
organisasjonsplan der det fremkommer at nærmeste overordnede for medisinsk ansvarlig ved 
basen (basens medisinske leder) er kommunelege I i Brønnøy.  Videre fremkommer det at basens 
medisinske leder er nærmeste overordnede for sykepleiertjenesten på flyet. 
 
Nordland fylkeskommune (NFK) har inntil 01.01.02 hatt et overordnet ansvar for den 
medisinske del av Luftambulansen, mens Rikstrygdeverket (RTV) har hatt ansvaret for den 
flyoperative delen.  Fra 01.01.02 er ”sørge-for-ansvaret” for Luftambulansetjenesten overført til 
de regionale helseforetakene, mens ansvar knyttet til flysikkerhet, medisinskteknisk utstyr, 
innkjøpsprosess, Flykoordineringssentralen ved UNN HF ligger hos det nye Sosial- og 
helsedirektoratet. 
 
Nordland fylkeskommune fikk høsten 2001 urovekkende signaler om at den medisinske 
tjenesten ved helikopterbasen i Brønnøysund ikke fungerte optimalt. NFK besluttet derfor - i 
samråd med RTV og Helse Nord RHF - å gjennomføre en systemrevisjon for den medisinske 
tjenesten vedr. ambulansehelikopteret i Brønnøysund.  Det ble besluttet å gjennomføre 
systemrevisjonen uanmeldt og det ble lagt vekt på at revisjonen måtte være kompetent og  
uavhengig. Norsk Anestesiologisk Forening ble bedt om å utpeke medisinsk kompetanse til 
revisjonen, og Scandpower Risk Management AS om å være revisjonsleder. 
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Situasjon – problemstilling 
Endelig rapport av 28. februar 2002 ble presentert for Helse Nord RHF 01.03.02.  Et foreløpig 
utkast forelå på et tidligere tidspunkt og ble sendt Brønnøy kommune til uttalelse (for 
verifisering av faktadelen) før ferdigstillelse av rapporten. 
 
Rapporten konkluderte med at  

• det var en sammenblanding av ansvar og roller som var uheldig for tjenestens integritet 
og kvalitet 

• det var store mangler ved basens medisinske tjenestetilbud 
• basen ikke besitter nødvendig kompetanse for å kunne gjennomføre den type medisinsk 

behandling som man må forvente av en ”spydspiss” i den nasjonale akuttmedisinske 
beredskap 

• det var store mangler i tilknytning til kontroll og oppfølging av basens medisinske og 
elektromedisinske utstyr, herunder medisinsk forbruksmateriell 

• det straks måtte iverksettes tiltak for å påse at den medisinske tjenesten i Brønnøysund 
kommer innenfor akseptable normer og standarder. 

 
Helse Nord RHF forespurte i tillegg ”Sandnessjøen sykehus” og ”Namdal sykehus” om skriftlige 
uttalelser vedrørende den medisinske tjenesten ved helikopterbasen.  Helse Nord RHF mottok 
uttalelser fra sykehusene før rapporten forelå, og sykehusene var ikke kjent med innholdet i 
rapporten.  Uttalelsene fra sykehusene er unntatt offentlighet. 
 
Helse Nord RHF konstaterte at både subjektive uttalelser, rapporten og uttalelsene fra 
sykehusene pekte i samme retning – flere forhold ved den medisinske tjenesten av 
ambulansehelikopteret i Brønnøysund var svært kritikkverdig.  De avdekkede forholdene bar 
ikke preg av å være situasjonsbetinget, men var en ”kronisk” tilstand utviklet over år.  
Uttalelsene/holdningene til Brønnøy kommune og medisinsk baseleder til rapportens innhold var 
videre av en slik karakter at Helse Nord RHF vurderte det som uforsvarlig å fortsette med 
samme ansvarsstruktur/medisinske ledelse av tjenesten. 
 
Helse Nord RHF fant å måtte ta rapportens konklusjoner til etterretning, og det ble besluttet å 
iverksette umiddelbare tiltak for å sikre befolkningen i området en forsvarlig medisinsk tjeneste. 
 
Helse Nord RHF avholdt møte med Brønnøy kommune 05.03.02 hvor følgende beslutning/tiltak 
ble meddelt kommunen muntlig, senere skriftlig i brev av 07.03.02: 
 
Brønnøy kommunes ansvar for tjenesten (medisinsk del av ambulansehelikoptertjenesten) 
avvikles pr. 11.03.02 kl. 0800. 
• Driftsansvaret for tjenesten overføres til Helgelandssykehuset HF fra samme tidspunkt. 
• Helse Nord RHF/Helgelandssykehuset HF etablerer ny drift fra 11.03.02.. Det skal tilstrebes 

å unngå å måtte sette ambulansehelikopteret på bakken.  Dersom dette skulle bli nødvendig i 
en kort periode vil Helse Nord RHF/Helgelandssykehuset HF forsterke beredskapen i 
området. 

 
Brønnøy kommune ble også informert om at Helse Nord RHF/Helgelandssykehuset HF ikke 
ønsket at dagens legepersonell ble videreført i en ny organisering.  Videre at Brønnøy kommune 
er arbeidsgiver for helsepersonellet og den instans som må trekke de personellmessige 
konsekvenser. Helse Nord RHF stilte seg til rådighet for om ønskelig å bistå Brønnøy kommune 
i en slik prosess, og til å finne rimelige overgangsordninger. 

   12 



 
 
 
Nødvendig informasjon ble gitt til samarbeidende parter (RTV, Lufttransport AS, 
Helgelandssykehuset HF, NLA), Fylkeslegen i Nordland og Helsedepartementet.  Alle prosesser, 
møter og beslutninger ble gjort sammen med og i enighet med Helgelandssykehuset HF. 
 
Videre saksgang – gjennomførte og igangsatte tiltak (utdrag) 
06.03.02 Gjort avtale med Norsk Luftambulanse AS (NLS) om ny drift fra 11.03.02, 

inkludert oppbygging av ny medisinsk tjeneste.  Avtale for periode på 6 mnd. 
Kontrakt er under utarbeidelse.  Stiftelsen NLA bistår med legebil m.m. 
 

07.03.02 Brønnøy kommune klager på Helse Nord RHF’s avgjørelse.  Helse Nord RHF  
  svarer i brev av 08.03.02 at avgjørelsen opprettholdes. 
 
10.03.02 Helse Nord RHF legger nødvendige planer for forsterket beredskap i område i 

forbindelse med at helikopteret må stå på bakken noen dager fordi nytt personell 
(NLA) må utskjekkes på helikoptertype/selskapet Lufttransport AS.  Videre 
forberedes ansvarsskiftet og mediahåndtering. 

 
11.03.02 Høynet beredskap iverksatt.  Ekstra ambulansebil er stasjonert i Brønnøysund, 

SeaKing er satt i 15 min. beredskap (normalt er 1 time) og forberedt for oppdrag 
på Helgeland, ambulanseflyet i Brønnøysund holdes mest mulig i beredskap for 
akuttoppdrag.  Berørte AMK-sentraler og Flykoordinerings-sentralen i Tromsø er 
varslet. 

 
11.03.02 Avdelingsdirektør Helgelandssykehuset HF, juridisk rådgiver Helse Nord RHF og 

medisinsk systemansvarlig Helse Nord RHF er til stede i Brønnøysund i 
forbindelse med ansvarsovertagelsen.  Helikopteret settes på bakken for 
nødvendig utsjekk av personell. 

 
11.03.02 Helse Nord RHF sender brev til Helgelandssykehuset HF (med kopi bl.a. til 

Fylkeslegen i Nordland) om ansvarsforhold og organisering av Luftambulanse-
tjenesten i Brønnøysund fra 11.03.02. 

 
11.03.02 Helse Nord RHF engasjerer advokatfirma Rekve, Pleym & Co i Tromsø for å 

forberede forventede juridiske problemstillinger knyttet til saken, sammen med 
egen juridisk kompetanse.  Både Brønnøy kommune og Legeforeningen på vegne 
av de tidligere helikopterleger hevder via sine jurister at det foreligger en 
virksomhetsoverdragelse.  

 
13.03.02 Møte mellom Helse Nord RHF, RTV, NLA, Helgelandssykehuset HF og 

Lufttransport AS for å avklare kontraktsmessige og praktiske forhold, bl.a. i 
forhold til HEMS-crew.  Partene underskriver enighetsprotokoll. 

 
13.03.02 ca. kl. 23.00 er ambulansehelikopteret igjen operativt, og har vært det siden. 
 
21.03.02 Brønnøy kommune fastholder at Helse Nord RHF har foretatt en virksomhets- 
  overdragelse og ønsker ikke å si opp sine ansatte kommuneleger (tidligere  

helikopterleger). 
 

12.04.02  Møte mellom Brønnøy kommune, Legeforeningen og Helse Nord RHF med 
formål å finne praktiske løsninger. 
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Status 

• Den medisinske tjenesten knyttet til ambulansehelikopteret fungerer nå som forutsatt.  
Befolkningen i området som helikopteret dekke, betjenes på en akuttmedisinsk faglig 
forsvarlig måte og i henhold til nasjonale standarder for tjenesten. 

• Helse Nord RHF har i denne prosessen klart gitt uttrykk for at lokalisering ikke er et 
tema.  

• Fylkeslegen i Nordland har uttrykt tilfredshet med Helse Nord RHF’s håndtering av 
saken. 

• Helgelandssykehuset HF har oppfølgingsansvaret for tjenesten. 
• Avviklet avtale med Brønnøy kommune omfatter kun den medisinske del av 

helikoptertjenesten. Imidlertid er det ønskelig at Helgelandssykehuset HF på sikt overtar 
ansvaret for den samlete medisinske tjeneste/bemanning ved basen. 

• Det pågår en prosess mellom Brønnøy kommune, Legeforeningen og Helse Nord RHF 
for å avklare hvorvidt det foreligger en virksomhetsoverdragelse og hvem som har 
arbeidsgiveransvaret overfor legene som tidligere har drevet helikoptertjenesten for 
Brønnøy kommune. 

• Kontrakt med NLA for perioden 11.03.02 – 10.09.02 er under ferdigstilling. 
• Kommunene på Helgeland har i fellesuttalelse 02.04.02, via Sør-Helgeland Regionråd, 

bedt Helse Nord RHF skjerpe rutiner vedr. samhandling mellom forvaltningsnivå.  
Helgelandskommunene forutsetter at luftambulansebasen fortsatt skal ligge i 
Brønnøysund, men har ingen innvendinger mot at ansvaret for Brønnøybasen legges til 
Helgelandssykehuset HF. 

• Møtet 12.04.02 slå fast at partene fortsatt er uenige i spørsmålet om hvorvidt det 
foreligger en virksomhetsoverdragelse. Helse Nord RHF står fast på sitt tidligere 
standpunkt om at så ikke er tilfelle. Partene er imidlertid i dialog for å finne 
hensiktsmessige arbeidstilbud for de aktuelle legene i regi av Helgelandssykehuset, og 
Brønnøy kommune er imøtekommet med tilbud om økonomiske overgangsløsninger. 
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STYRESAK 29-2002/2  Situasjonen for informasjonstjenesten  
 ”Fritt sykehusvalg” 
 
Bakgrunn 
Fra 1.januar 2001 har pasienter fritt sykehusvalg i Norge. Retten til fritt sykehusvalg gjelder 
planlagt undersøkelse eller behandling. Retten til å velge sykehus gjelder alle tjenester, unntatt 
barne- og ungdomspsykiatrien. I de tilfeller der pasienter fra Nord-Norge velger et sykehus eller 
annet godkjent behandlingssted i en annen helseregion vil det påløpe gjestepasientutgifter. I 
forbindelse med denne rettighetsreformen opprettet Sosial- og helsedepartementet et ”grønt 
telefonnummer”/ gratis telefon nr 800 41 004, som betjenes av et nasjonalt nettverk bestående av 
de 5 helseregionene. Rent praktisk er det lagt opp slik at pasienter som ringer automatisk får den 
ansatte i egen helseregion opp som førstevalg. Dersom vedkommende ikke svarer/ er opptatt i 
annen samtale viderekobles telefonen videre i nettverket.  
  
SINTEF Unimed har fått i oppdrag å utvikle et informasjonssystem for spesialisthelsetjenesten 
som gir pasienter et reelt grunnlag for å sammenligne ventetider m.v.  I denne forbindelse er det 
opprettet en internettportal: www.sykehusvalg.net, som skal være et støtteverktøy til 
telefontjenesten, både for brukere og de som betjener svartelefonen. Det er allmenn enighet om 
at denne tjenesten ikke fungerer tilfredsstillende, verken for pasienter eller leger/ andre brukere. 
De tallene som framkommer er for gamle, og for unyanserte. Pasientrådgiverne i de andre 
helseregionene har derfor utviklet egne systemer for å registrere ventetider i samarbeid med 
sykehusene, og det er disse som brukes som informasjonsstøtte når pasientene ringer.  
  
I regi av det regionale helse- og sosialutvalget ble det i 2001 gjennomført et prosjekt - ”Fritt 
sykehusvalg i Nord-Norge 2001”. Prosjektleder var Ronny Tangen ved fylkeshelsesjefens kontor 
i Nordland i 1/1 stilling, supplert av en 40 % stilling fra NSS.  Ronny Tangen sluttet ved 
årsskiftet.  
  
Da Helse Nord tok over ansvaret fra 1.januar ble den regionale telefontjenesten først lagt til 
Nordlandssykehuset v/ gjestepasientkontoret, og ble betjent av den ansatt som var tilknyttet 
prosjektet høsthalvåret 2001.  
  
I mars i år ble det bestemt at Helse Nords administrasjon skal overta telefontjenesten og 
oppfølgingen av ventelisteregistrering m.v. Det daglige ansvaret er i første omgang lagt til 
fagstaben v/ spesialkonsulent Knut Tjeldnes, med virkning fra 2.april.  Arbeidet med 
telefontjenesten vil bli koblet opp mot et prosjekt som skal utvikle foretaksgruppens 
pasientinformasjon, med spesiell vekt på ventetider. 
  
Denne rapporten skrives etter litt over to ukers drift, hvor det har vært 3 dagers fravær, blant 
annet på grunn hospitering en dag hos pasientrådgiveren for Helse Sør i Tønsberg og et 
fellesmøte med de 5 pasientrådgiverne i de andre helseregionene.  Noen inntrykk: 
 
- Antall registrerte henvendelser er 76. 37 av disse var fra pasienter i Nord-Norge. Det er brukt 

en database for registrering av telefonene som er utviklet av Helse Midt-Norge.  
- 21 av de 38 henvendelsene gjaldt ortopedisk undersøkelse eller behandling, og er for øvrig 

fordelt på bl.a. generell kirurgi), hjerteutredning/ karkirurgi og ØNH. Tallgrunnlaget er 
selvsagt svært spinkelt, men rimer godt med fordelingen som ble oppsummert i 
sluttrapporten fra ”Prosjekt Fritt sykehusvalg i Nord-Norge 2001”. 
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- Samtlige 9 henvendelser fra Finnmark gjaldt ortopedisk undersøkelse eller behandling. Flere 

innringere kommenterte at de har fått melding fra Kirkenes sykehus om dårligere kapasitet 
og lengre ventetid innen ortopedi.   

- Det er også verdt å merke seg at en så stor pasientgruppe som psykiatriske pasienter er 
nesten helt fraværende i statistikkene. Dette er et generelt trekk ved fritt 
sykehusvalgtjenesten.   

- Generelt er inntrykket at kvaliteten på ventelisteregistrering i helseforetakene i Helse Nord er 
svært variabel.    

  
Strategier for arbeidet med ventetider / fritt sykehusvalg  
Helse Nord har som mål å fjerne uverdige ventetider, og å tilby så gode spesialisthelsetjenester at 
befolkningen i Nord-Norge velger tilbudene i egen region.  Disse ambisiøse målene kan ikke nås 
uten at det etableres gode informasjonssystemer om ventetider, og at det skjer et målbevisst 
arbeid for å utvikle gode holdninger og rutiner for å informere om ventetider - og for å redusere 
eller fjerne ventetider.   
  
I forbindelse med prosjekt ”Fritt sykehusvalg i Nord-Norge 2001” ble det lagt stor vekt på å 
etablere en database i samarbeid med Nord-norsk Helsenett.  Dette arbeidet var godt i gang i fjor, 
og skulle baseres på at sykehusene rapporterer inn ventetider direkte i databasen, etter fastlagte 
kriterier/ inndelinger. En hovedoppgave nå i startfasen vil være å vurdere hva slags systemer og 
infrastruktur man skal bygge videre på i Helse Nords prosjekt ”Pasientinformasjon”.  Det vil 
være viktig å legge til grunn at opplysningene registreres likt i alle helseregionene, og ses i 
sammenheng med etablering av den statlige ”Nasjonal enhet for fritt sykehusvalg og ledig 
behandlingskapasitet i sykehus”. Denne tjenesten har nylig vært utlyst på anbud, med en 
kostnadsramme på inntil 7 millioner, og søknadene er p.t. til vurdering i Sosial- og 
helsedirektoratet. Tjenesten skal bestå i drift av ulike informasjonstjenester knyttet til fritt 
sykehusvalg og formidling av ledig behandlingskapasitet.      
 
Hvorvidt denne nasjonale satsingen gjør det uaktuelt å videreføre samarbeidet med Nord-norsk 
Helsenett må avklares.  
  
For øvrig er Helse Nord i ferd med å ansette prosjektmedarbeider for å videreutvikle 
ventetidsprosjektet. Vi vurderer blant annet en spørreundersøkelse til alle pasienter som får 
”ventebrev” fra spesialisthelsetjenesten.  
 

   16 



     Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 

 

 
STYRESAK 29-2002/3  GODTGJØRING FOR VEILEDNING AV SPESIAL- 
 SYKEPLEIERE UNDER UTDANNING - OVERSIKT 
 
Viser til protokoll fra styremøte den 22.01.02 der administrasjonen bes å framskaffe en oversikt 
over hvilke godtgjøringsordninger som er etablert i regionen for veiledning av spesialsykepleiere 
under utdanning. 
 
Oversikten er utarbeidet på grunnlag av hvilke ordninger de tre fylkeskommunene hadde etablert 
før årsskiftet og som er videreført av HF-ene. 
 
NORDLAND: 
 
Gjennom avtale mellom Nordland fylkeskommune og høgskolen i Bodø forpliktet 
fylkeskommunen seg på å skaffe det nødvendige antall praksisplasser med praksisveiledere 
omkostningsfritt til rådighet i forhold til antall studieplasser. Det enkelte sykehus var delegert det 
utøvende ansvar for å fremskaffe plasser med veiledere. 
 
Det ble ikke formelt inngått særavtale i hh. t. avtaleverket om særskilt godgjøring for 
praksisveiledere. Styringsgruppa for videreutdanningene i sykepleie – ABIOK vedtok imidlertid 
i møte den 19.10.01 ensidig:  
 
” Nordland fylkeskommune stiller til disposisjon kr 500,- pr. student for 1. praksisperioden, 10 
uker. Dette gjelder også lokalsykehusene i Nordland (i tillegg til NSS). Pengene utbetales i 
2001. Staten overtar sykehusene 01.01.02 og dermed ansvaret for å lønne kontaktsykepleierne. 
 
På grunn av den forestående overdragelsen av spesialisthelsetjenesten ønsket ikke styringsgruppa 
å tariffregulere godgjøringen gjennom en særavtale og godtgjøringen var derfor å anse som en 
konkret godtgjøring fra den aktuelle praksisperioden. 
 
TROMS: 
 
Gjennom basisavtale mellom Troms fylkeskommune og Høgskolen i Tromsø forpliktet 
fylkeskommunen seg på å framskaffe praksisplasser til det minimum antall studenter som 
særavtalen fastsetter, samt omkostningsfritt å stille kontaktsykepleiere til rådighet. Det enkelte 
sykehus hadde utøvende ansvar gjennom særavtaler for å framskaffe praksisplasser og 
kontaktsykepleiere.  
 
Harstad sykehus utbetaler et ekstra lønnstrinn til kontaktsykepleier i praksisperiodene. 
 
UNN utbetaler kr 200,- pr uke til kontaktsykepleier i praksisperioden. 
 
FINNMARK:  
Gjennom avtale mellom Finnmark fylkeskommune og Høgskolen i Finnmark forpliktet 
fylkeskommunen seg på å skaffe det nødvendige antall praksisplasser med praksisveiledere til 
rådighet i forhold til antall studieplasser. Det enkelte sykehus var delegert det utøvende ansvar 
for å fremskaffe plasser med veiledere. 
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Avdelinger ved sykehusene som har praksisplasser får tilført kr 150,- pr uke pr. student. 
Det gis altså ingen godgjøring direkte til kontaktsykepleier. 
 
 
 Nordland Troms/UNN Troms/Harstad Finnmark 
Honorar kr 500,- pr uke Kr 200,- pr uke 1 ltr i perioden ingen 
Tilskudd avd. ingen ingen ingen Kr 150 pr uke 
Regulert Adm. vedtak Adm. vedtak Adm. vedtak ingen 
 
 
OPPSUMMERING 
 
Helseforetakene har et formelt juridisk selvstendig arbeidsgiveransvar og skal derav 
framforhandle overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene. Ulike typer godtgjøringer for 
ansatte vil kunne inngå i disse forhandlingene, og gi et resultat i form av overenskomster eller 
administrative bestemmelser. 
 
Godtgjøring for kontaktsykepleiere er et begrenset tariffmessig område som omfatter få 
arbeidstakere. Det ligger derfor i grenseland for hva som er formålstjenlig å koordinere på RHF-
nivå. Det vil likevel være formålstjenlig å gjøre de ulike helseforetakene kjent med de 
eksisterende ordningene. 
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STYRESAK 29-2002/5  OPPFØLGING AV OPPTRAPPINGSPLANEN FOR 
 PSYKISK HELSE 
 
Se vedlagt brev fra Det Kongelige Helsedepartement. 
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STYRESAK 30-2002  HELSE FINNMARK HF – OVERTAKELSE AV 
 AMBULANSETJENESTEN I MÅSØY KOMMUNE 
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
1. Bakgrunn - sammendrag 
Det vises til tidligere orienteringer om ambulansetjenesten i Måsøy kommune. Helse Finnmark 
HF er kommet til enighet med Arctic Ambulanse AS om overtakelse av ambulansetjenesten i 
Måsøy kommune og avvikling av Arctic Ambulanse AS ansvar. Helse Finnmark HF dekker 
utgifter til overtakelse av materiell. Det foreslåes at Helse Nord ivaretar andre kostnader overfor 
Arctic Ambulanse AS med kr. 750.000.- 
 
2. Problemstilling 
2.1 Overtakelse av driften 
Mellom Finnmark fylkeskommune, Måsøy kommune og Arctic ambulanse har det siden 
kontraktsinngåelsen vært tvist om driften av ambulansetjenesten. Kommune har ikke akseptert 
driveren Finnmark fylkeskommune inngikk kontrakt med. Kommunen etablerte egen tjeneste 
som hadde de fleste oppdragene. Hvorvidt Arctic ambulanse leverte en tilfredsstillende tjeneste 
har vært en problemstilling som også Statens helsetilsyn ble involvert i. Helse Nord har vurdert 
situasjonen som uholdbar. Før årsskiftet ble det etablert kontakt med Arctic Ambulanse AS for å 
sikre at tjenesten var operativ på et kvalitetsmessig tilfredsstillende nivå. Samtidig ble det drøftet 
hvilke løsninger en så for seg framover. Helse Finnmark, som har ansvar for tjenesten, overtok 
fra januar/februar denne kontakten i nært samarbeid med Helse Nord. Det er nå oppnådd enighet 
om at Helse Finnmark overtar driften av ambulansetjenesten og at Arctic Ambulanses ansvar 
avvikles, jfr. vedlagte avtale.   
 
2.2 Økonomiske konsekvenser. 
Mellom Helse Nord RHF og Helse Finnmark HF er det lagt til grunn at Helse Nord skulle dekke 
kostnadene overfor Arctic Ambulanse AS knyttet til: 
 

• Kompensasjon for bortfall av inntekter og inntektstap grunnet redusert virksomhet med 
kr 545 000.- 

• Avviklings- og situasjonsbetingede kostnader med kr 205 000.- 
 
Helse Finnmarks utgifter for overtakelse av biler og utstyr beløper seg til totalt kr 1 056 400.- 
hvorav kr 974 000.- er et lån i Kommunalbanken. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Informasjon om Helse Finnmarks overtakelse av driften av ambulansetjenesten i Måsøy 
    kommune, og avvikling av Arctic Ambulanse AS` ansvar, taes til etterretning. 
 
2. Styret er tilfreds med at Helse Finnmark har sikret driften av ambulansetjenesten i Måsøy. 
 
3. Helse Nord dekker kostnader på kr. 750 000.-, knyttet til avviklingen av tjenesten i Måsøy, 
    i hh. t. protokoll mellom partene.  
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Avtale mellom Arctic Ambulanse AS og Helse Finnmark HF 
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STYRESAK 31-2002  ETABLERING AV PASIENTOMBUD I TROMS 
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
Utredning 
Sosial- og Helsedepartementet tok opp spørsmålet om videre fylkeskommunal organisering av 
pasientombudene i 2002 i brev av 17.9.2001 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. 
 
Troms fylkesting fattet i møte den 13. mars 2002 følgende enstemmige vedtak: 
 

 ”Fylkestinget godkjenner at det opprettes en fylkeskommunal stilling som pasientombud 
for Troms fylke. 

 
 Utgiftene til etablering av pasientombud forutsettes refundert fra det regionale 
helseforetaket.” 

 
Troms fylkeskommune har i brev til Helse Nord RHF den 10.04.2002 stipulert de årlige 
kostnadene til ca. kr 800 000,-. Troms fylkeskommune skriver også at dersom det blir inngått en 
avtale om en pasientombudsordning for Troms, kan ordningen tidligst komme i drift fra 2. halvår 
i år.  
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En annen løsning kan være at pasientombudet i Finnmark gir et tilbud til den befolkningen som 
bruker UNN HF som lokalsykehus (ca. 118 000 innbyggere) og ombudet i Nordland tilsvarende 
for befolkningen som bruker Hålogalandssykehuset HF avd. Harstad som lokalsykehus (ca. 
33 000 innbyggere). Ombudet i Finnmark vil på denne måte få arbeidsoppgaver for ca. 192 000 
innbyggere, mot i dag ca. 74 000 innbyggere. Pasientombudet i Nordland vil få arbeidsoppgaver 
for ca. 273 000 innbyggere, mot i dag ca. 240 000 innbyggere.  
 

Pasientombudene i Nordland og Finnmark har utredet kostnadene ved å utvide 
ansvarsområdene til også å omfatte Troms. Driftsutgiftene for pasientombudene vil til 
sammen øke med kr 550 000,- pr. år. Det vil også være behov for en engangsinvestering 
på kr 100 000,-.  

 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har i brev av 11.2.2002 skrevet følgende: 
 

 ”For pasientene i Troms fylkes er det viktig at det finnes et eget Pasientombud også i 
Troms. Vi er redd for at en midlertidig løsning fort kan bli permanent. 

 
 En ”midlertidig” løsning hvor Pasientombudene i Nordland og Finnmark ”deler” 
Troms fylke, som senere blir permanent, vil få store problemer med legitimiteten i den 
største pasientorganisasjonen i Troms fylke, LHL, og dermed også blant en stor del av 
fylkets pasienter.” 

 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon skrev den 12.2.2002 til Helse Nord RHF følgende: 
 

 ”Vi anser at behovet for et eget pasientombud for Troms er like aktuelt og like 
nødvendig som for andre fylker. 

 
 FFO Troms er kjent med at Troms fylkeskommune nå arbeider med å få opprettet 
pasientombud for Troms så snart som mulig, og vi anser derfor at det ikke vil være behov 
for noen midlertidige løsninger fra andre fylker.” 

 
Administrasjonens vurdering 
Det vil være argumenter som taler til fordel for begge alternativene. Tilbudet fra Troms 
fylkeskommune er mer kostbar enn å utvide arbeidsområdet til pasientombudene i Finnmark og 
Troms. Tilbudet til brukerne i Troms kan iverksettes raskere ved å velge den siste løsningen. 
Begge de nåværende ombudene har lang erfaring som pasientombud. Departementet har 
signalisert at nåværende måte å organisere pasientombudene på vil være en midlertidig løsning. I 
og med at Helse Nords ansvar overfor pasientombudene sannsynligvis vil være midlertidig, kan 
det være en fordel at ordningen iverksettes raskt med to erfarne pasientombud. 
 
På den andre siden er pasientombudene i 18 av 20 fylker administrativt tilknyttet 
fylkeskommunen. Det er bare Nordland fylkeskommune som ikke ønsket en slik løsning. Både et 
enstemmig Troms fylkesting og store pasientorganisasjoner ønsker at pasientombudet for Troms 
skal være administrativt tilknyttet Troms fylkeskommune. Enkelte kan stille spørsmål ved 
habiliteten til pasientombudet dersom bindingen til sykehuseieren er for sterk. Troms 
fylkeskommune er et folkevalgt organ som representerer innbyggerne i fylket. Troms 
fylkeskommune har ingen eierinteresser i sykehusene i Troms. Ingen bør stille spørsmål om 
habiliteten til et pasientombud som er administrativt underlagt Troms fylkeskommune. 
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Administrasjonens vurdering er at det vil ha liten økonomisk betydning for Helse Nord RHF 
hvilken løsning som velges. Det har imidlertid stor betydning for fylkestinget i Troms og flere 
pasientorganisasjoner at Troms fylkeskommune har det administrative ansvaret for 
pasientombudet i Troms. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Administrasjonen får i oppgave å inngå avtale med Troms fylkeskommune om opprettelse av 
pasientombudsordning for Troms. Avtalen skal innebære at fylkeskommunen påtar seg både 
arbeidsgiveransvar og driftsansvar for ordningen som tilsvarer alternativet med delt ordning 
mellom eksisterende pasientombud. Det forutsettes at ordningen kommer i drift senest fra 2. 
halvår inneværende år. 
 
Pasientombudet skal faglig rapportere til Helse Nord RHF. 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 32-2002  STYRETS FASTSETTING AV REGNSKAP 
 OG ÅRSBERETNING FOR HELSE NORD RHF 
 FOR DRIFTSÅRET 2001  
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
Sammendrag av utredning 
Det vises til vedlagte regnskap for Helse Nord RHF for driftsåret 2001.  
 
Driftsåret 2001 er på alle måter preget av å være en kort og hektisk fase der etablering av 
nødvendige formelle og organisatoriske løsninger rundt foretaksetableringen særlig ble vektlagt. 
 
Sosial- og helsedepartementet stilte noe midler til rådighet for inndekning av påløpende 
kostnader i denne fasen. Fokus var imidlertid hele tiden på å makte gjennomføring av de 
nødvendige minimumstiltak for å sikre selve reformovergangen. 
 
De faktiske etableringskostnadene som påløp i denne fasen oversteg det tilskudd departementet 
stilte til rådighet, og det endelige regnskapet avlegges med et samlet underskudd på  
kr 1 731 350,-. Dette resultatet er ført opp som udekket tap. 
 
Regnskapet viser en negativ egenkapital på kr 1 631 350,- pr. 31.12.01. 
 
Selv om hele selskapskapitalen er tapt, mener styret at det er riktig å legge forutsetningen om 
fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 2001 har vært er oppstartsår og 
størrelsen på den negative egenkapitalen i forhold til forventet omsetning i 2002 gjør at styret 
antar at det udekkede tapet vil bli dekket inn i løpet av neste år. 
 
Administrasjonens vurdering 
Etter administrasjonens vurdering kan regnskapet godkjennes i sin foreliggende form. Selv om 
etableringen ideelt sett burde vært gjennomført innenfor de tildelte rammer, var det av større 
viktighet å sikre en forsvarlig foretaksetablering innenfor fristen, enn for enhver pris å unngå 
rammeoverskridelser. Det negative resultatet er av et omfang som er håndterbart innenfor den 
samlede omsetningen i foretaksgruppen i inneværende år. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF godkjenner regnskapet for 2001, med et negativt resultat på  
kr 1 731 350,-. 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Regnskap 2001 for Helse Nord RHF 
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UTREDNING 
 
Innledning og bakgrunn  
Dette året var preget av at en på svært kort tid skulle treffe nødvendige tiltak for å sikre den 
lokale gjennomføringen av helsereformen. Dette innebar et omfattende arbeid på en rekke plan, 
både for å legge til rette for foretaksetableringen, etablere organisasjonen og dens 
styringsstruktur, fysiske forhold og infrastruktur, budsjetter og et minimum av merkantile rutiner 
m.v. Dette indikerer at etablering av nødvendige formelle og organisatoriske løsninger rundt 
foretaksetableringen særlig ble vektlagt. 
 
Sosial- og helsedepartementet stilte noe midler til rådighet for inndekning av påløpende 
kostnader i denne fasen. Fokus var imidlertid hele tiden på å makte gjennomføring av de 
nødvendige minimumstiltak for å sikre selve reformovergangen. 
 
De faktiske etableringskostnadene som påløp i denne fasen oversteg det tilskudd departementet 
stilte til rådighet, og det endelige regnskapet avlegges med et samlet underskudd på  
kr 1 731 350,-. Dette resultatet er ført opp som udekket tap. 
 
Regnskapet viser en negativ egenkapital på kr 1 631 350,- pr. 31.12.01. 
 
Konsekvenser 
Selv om hele selskapskapitalen er tapt mener styret at det er riktig å legge forutsetningen om 
fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 2001 har vært er oppstartår og størrelsen 
på den negative egenkapitalen i forhold til forventet omsetning i 2002 gjør at styret legger til 
grunn at det udekkede tapet vil bli dekt inn i løpet av neste år. 
 
Oppsummering 
Helse Nord RHF sitt regnskap for etableringsåret 2001 viser et negativt resultat på kr 1 731 350,- 
 
Dette er ført opp som udekket tap. Det legges til grunn at dette tapet vil dekkes inn i 2002.  
 
Balansen viser pr 31.12.01 en negativ egenkapital på kr 1 631 350,- 
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STYRESAK 33-2002  ØKONOMIRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2002  
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
Sammendrag av utredning 
Regnskapsrapporten kommenteres samlet for hele foretaksgruppen. For mer detaljert oversikt 
over de enkelte helseforetakenes resultat for perioden vises til den vedlagte regnskaps-
oppstillingen. 
 
Regnskapsrapporten for Helse Nord sin samlede virksomhet, med unntak av Apotekforetaket, 
foreligger nå pr. 1. kvartal.  
 
Rapporten viser et samlet resultatmessig underskudd etter første kvartals drift på 25,1 mill 
kroner. Konsernresultatet kan dekomponeres som følger: 
 
 
  Res. 1. Kvartal 
Helse Nord RHF - morselskap 8,1 
Helse Finnmark HF -6,6 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11,2 
Hålogalandsykehuset HF -5,4 
Nordlandsykehuset HF 9,9 
Helgelandssykehuset HF 3,7 
Apotekforetaket HF   
aggregert RHF-underdekning* -46,0 
SUM PR 1. KVARTAL 2002 -25,1 
* Kvartalseffekten av den underdekning som er aggregert regionalt 
 
Kvartalsresultatet er en forbedring i forhold til de to foregående måneders rapportering. 
 
 
Om vi sammenstiler foreløpige inntekter og utgifter på HF-nivå og samlet sett med faktiske, 
avstemte og korrekte budsjetter, framstår noen interessante trekk. (Underfinansieringen som er 
aggregert på RHF-nivå er her uttrykt som reduserte inntekter for RHF, derav kun 5,06 %). 
 
Foretaksgruppen har etter første kvartals drift tjent inn 23,22 % av samlet inntektsbudsjett. I 
samme periode er 23,62 % av budsjetterte kostnader utgiftsført. 
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Måneds rapport Mars 2002 Helse Nord

Budsjett Regnskap hittil i år Resultat i % av budsjett
RHF Inntekt -222 300 -11 255 5,06 %

Utgift 222 300 45 817 20,61 %
Resultat 0 34 562

Finnmark Inntekt -783 380 -172 498 22,02 %
Utgift 783 380 179 127 22,87 %
Resultat 0 6 629

UNN Inntekt -2 283 930 -577 142 25,27 %
Utgift 2 283 930 567 352 24,84 %
Resultat 0 -9 790

Hålogaland Inntekt -837 621 -208 371 24,88 %
Utgift 837 621 214 170 25,57 %
Resultat 0 5 799

Nordlandssykehuset Inntekt -1 356 621 -327 844 24,17 %
Utgift 1 356 621 319 802 23,57 %
Resultat 0 -8 042

Helgeland Inntekt -628 727 -144 136 22,93 %
Utgift 628 727 140 151 22,29 %
Resultat 0 -3 985

Apoteket Inntekt -95 000 0,00 %
Utgift 95 000 0,00 %
Resultat 0 0

Total Inntekt -6 207 579 -1 441 246 23,22 %
Utgift 6 207 579 1 466 419 23,62 %
Resultat 0 25 173  

 
 
Administrasjonens vurdering 
Regnskapet er avlagt etter regnskapslovens krav og prinsipper, og de fleste indikasjoner tyder på 
at kvaliteten på det underliggende materialet er i bedring. Det er likevel fortsatt grunn til å 
understreke at det knytter seg usikkerhet til vesentlige faktorer, som i sum vil kunne påvirke det 
endelige årsresultatet betydelig. Dette gjelder investeringsspørsmålet og finansieringsmodellen 
for dette, utfallet av lønnsoppgjøret, og utviklingen i pensjonskostnadene. 
 
Det er videre grunn til å understreke at de endelige åpningsbalansene enda ikke er fastsatt fra 
eiers side. Det betyr at anleggsmidler anskaffet før årsskiftet ikke er aktivert, og følgelig er det 
heller ikke ført avskrivinger for disse. En legger i prognoser og økonomisk planlegging til grunn 
at det for 2002 vil bli gitt full dekning over inntektssystemet for disse avskrivingskostnadene. 
 
Det er i perioden ført avskrivinger på til sammen 0,8 mill kroner for anleggsmidler anskaffet 
hittil i år.  
 
Med utgangspunkt i ovenfor nevnte foreligger det p.t. ikke informasjon som tilsier vesentlige 
avvik fra de prognoser og beregninger som ble gjort i forbindelse med budsjettprosessen. 
Et foreløpig svært forsiktig investeringsomfang, kombinert med at økningen på lønnspostene 
særlig vil gjøre seg gjeldende i forbindelse med lønnsoppgjøret, gjør at 1. kvartalsresultat 
”underestimerer” årsresultat betydelig. Med de ovenfor nevnte forhold, tilsier et grovt estimat et 
endelig, samlet årsresultat på minus 200 – 250 mill kroner. Avhengig av evnen til gjennomføring 
av budsjettbalanserende tiltak, vil dette kunne bedres noe. Det forutsettes videre at dette 
resultatestimatet bedres gjennom Stortingets behandling av RNB. 
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Saken viser videre at det er vesentlige forskjeller foretakene i mellom når det gjelder 
regnskapsmessig utvikling målt opp mot budsjett. Mens Helgelandssykehuset HF har utgiftsført 
22,29 % av totalt utgiftsbudsjett, er tilsvarende tall for Hålogalandsykehuset HF 25,57 %. 
 
Kvartalsresultatet betyr implisitt også at en ikke p.t. kan registrere vesentlige økonomiske 
effekter av driftsmessige tilpasninger på HF-nivå for å bringe budsjettene i balanse. Dette var 
heller ikke ventet, det vil normalt være noe tidsforskyvning før slike utslag kan registreres i 
regnskapene. Det forutsettes imidlertid at foretakene gjør rede for sine tiltak og beregnede 
effekter av disse i forbindelse med den samlede tertialrapporteringen. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
Styret for Helse Nord RHF tar det forelagte regnskapet for 1. kvartal 2002 til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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UTREDNING 
 
Innledning og bakgrunn  
Spesialisthelsetjenesten gikk fra årsskiftet over til å føre sine regnskaper etter Regnskapsloven. 
Det har en rekke implikasjoner, men en av de klare fordelene med denne endringen er at en 
baserer sin drift på et vesentlig mer entydig og ryddig resultatbegrep, likt det som anvendes i 
andre selskaper som baserer seg på samme regnskapsstandard (AS, ANS m.v.). Det betyr også at 
mens en i de fylkeskommunale budsjettene målte sine resultat som rammeavvik i forhold til et 
budsjett, måles nå resultatet grovt sagt som avvik mellom utgifter og inntekter. Det betyr 
samtidig at sektoren nå er avhengig av inntekter som i sum dekker de samlede utgiftene til 
driften.  
 
Videre er Regnskapsloven svært tydelig mht hvordan utgifter og inntekter skal periodiseres i 
regnskapene. Enhver inntekt skal henføres til den periode den er opptjent, og enhver kostnad skal 
utgiftsføres i den periode den er påløpt. Dette betyr også at resultatet i forbindelse med slike 
periodiske rapporteringer som et kvartalsregnskap påvirkes betydelig av hvorvidt periodiseringen 
er korrekt. Selv om kvaliteten i regnskapsgrunnlaget som nevnt er i bedring, vil det 
kvalitetsmessig særlig være på dette punktet det regnskapsmessige faktagrunnlaget ytterligere vil 
bedres. Det er satt i verk betydelige tiltak for å sikre god kvalitet på dette transaksjonsnivået i 
alle helseforetakene. 
 
Fokus på forholdet mellom utgifter og inntekter reduserer ikke betydningen av et godt 
budsjettgrunnlag for løpende resultatvurdering. Nettopp gjennom et solid, periodisert budsjett, 
vil en kunne måle hvorvidt den faktiske utviklingen er i samsvar med det planlagte eller ikke. 
Det er grunn til å understreke at foretaksgruppen i så måte har et betydelig forbedringsarbeid 
foran seg. Pr i dag er det kun to foretak, Helgelandssykehuset HF og UNN HF som rapporterer 
etter budsjetter som balanserer med de bevilgede rammer. Dette er ikke tilfredsstillende, og vil 
bli prioritert ytterligere i tiden som kommer. 
 
 
Konsekvenser 
Resultatet pr 1. kvartal 2002 viser samlet sett et underskudd i perioden på ca 25,1 mill kroner. 
Dette er en forbedring i forhold til februarrapporten.  
 
Som kjent ble det påvist en betydelig økonomisk underdekning i forbindelse med 
budsjettprosessen. Vesentlige deler av denne underdekningen valgte styret å budsjett- og 
risikomessig plassere på RHF-nivå. Om vi derfor ser isolert på de fem ”sykehushelseforetakene”, 
viser regnskapet for første kvartal et samlet overskudd for disse på 12,8 mill kroner. Videre viser 
regnskapet for ”morselskapet” Helse Nord RHF et overskudd på ca 8 mill kroner. 
 
En skal imidlertid være svært varsom med å trekke feilaktige slutninger på bakgrunn av disse 
tallene. Sett i forhold til en årsprognose, underestimerer kvartalsregnskapet sluttresultatet 
betydelig. Dette særlig på grunn av økte personellkostnader når effekten av lønnsoppgjøret 
utgiftsføres f.o.m. mai, at vi må påregne betydelig økning i pensjonskostnadene, og at det 
foreløpig er foretatt svært beskjedne utstyrsinvesteringer. 
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På den annen side tilsier alle signaler at sektoren vil få styrket sin finansielle stilling noe i 
forbindelse med Stortingets behandling av RNB.  Målet for foretaksgruppen er at summen av 
dette og de nødvendige tiltakene som iverksettes på helseforetaksnivå skal bringe årets samlede 
resultat så nært balanse som mulig. I den grad balanse ikke oppnås fullt ut, må det utelukkende 
skyldes at en ikke får full årsuttelling for de iverksatte tiltak. I den grad årets samlede resultat 
ved regnskapsavleggelsen er negativ, må dette dekkes fra egenkapitalen. I så fall må det legges 
til grunn at framtidig drift skal muliggjøre tilsvarende tilbakeføring til egenkapitalen.  
 
Grove resultatestimater underbygger foreløpig de anslag som ble gitt allerede tidlig i 
budsjettprosessen. Dette tilsier et samlet negativt resultat på ca 200-250 mill kroner, avhengig av 
utfallet på årets lønnsoppgjør, pensjonskostnadsutviklingen og finansieringsløsningen for 
investeringer. De komponenter som så er forutsatt å bedre dette estimatet mest mulig opp mot 
balanse vil være summen av de tiltak helseforetakene fortløpende effektuerer, samt utfallet av 
behandlingen av RNB.  
 
Helse Nord RHF har foreløpig en god likviditetssituasjon. Avhengig av utfallet på noen av de 
ovenfor nevnte, sentrale premissene, tilsier foreløpige anslag at en vil kunne ha en fortsatt 
tilfredsstillende likviditetssituasjon ut året. Dette skyldes først og fremst at det inneværende år 
foretas betydelige regnskapsmessige avsetninger som først kommer til utbetaling neste år. Dette 
må imidlertid ikke tolkes dit hen at tilpasningsutfordringene er mindre enn tidligere 
kommunisert.   
 
Oppsummering 
Perioderegnskapet viser et samlet negativt resultat på ca 25,1 mill kroner. Det knytter seg 
samtidig stor usikkerhet til utfallet av årets lønnsoppgjør, utviklingen i pensjonskostnadene, samt 
de endelige løsningene for finansiering av investeringer. Selv om det er bebudet en viss styrking 
av sektorens økonomiske rammebetingelser gjennom behandlingen av RNB, hefter det liten tvil 
om at Helse Nord selv må ta det betydeligste ansvaret for å bringe sin økonomiske situasjon 
under kontroll. Hvorvidt dette lykkes på kort og lengre sikt, avhenger av evnen til å beslutte og 
gjennomføre tiltak som i sum bedrer den driftsøkonomiske situasjonen for hvert enkelt 
helseforetak. 
 
Den økonomiske usikkerheten i rapporteringen reduseres gradvis. Dels reduseres også de 
kortsiktige økonomiske problemene. Samtidig trer det nå stadig tydeligere frem at vår langsiktige 
økonomiske tilpasning vil medføre ennå større utfordringer enn det vi opplever i år.    
 
Kvaliteten på budsjett/plangrunnlaget til foretakene er ikke tilstrekkelig, og må vektlegges 
ytterligere i tiden som kommer. Samtidig skaper uklarheten rundt investeringer unødvendig 
usikkerhet og tap av ”moment” i økonomistyringen. 
 
Basert på kun 3 måneds regnskap, antyder foreløpige, grove estimater et samlet negativt 
årsresultat for Helse Nord på ca 200-250 mill kroner. Dette før effekten av eventuelle 
bevilgninger over RNB, og før effekten av nødvendige tilpasningstiltak på de enkelte 
helseforetakene. 
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STYRESAK 34-2002  VALG AV PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE 
 AV NYTT ØKONOMISYSTEM  
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
Sammendrag av utredning 
De virksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten som til sammen utgjør foretaksgruppen 
underlagt Helse Nord RHF, har p.t. en svært fragmentert struktur på sin IKT-systemportefølje. 
Dette gjelder i særdeleshet for økonomisystemløsningene.  Pr i dag er hele 5 ulike systemer i 
bruk, i tillegg til at konsernadministrasjonen benytter en ekstern tjenesteleverandør.  
 
Direktøren anser dette som en uholdbar situasjon, og ønsker av både driftsøkonomiske og 
risikomessige årsaker å starte en prosess der en i løpet av relativt kort tid samordner og 
strømlinjeformer moderne, effektive styringsløsninger innenfor merkantil sektor generelt. I den 
sammenheng står det sentralt å raskt etablere en felles økonomisystemløsning for hele Helse 
Nord. 
 
Tidsaspektet rundt valg og implementering av nye løsninger er kritisk av to hensyn; for det første 
har særlig Helse Finnmark HF i dag en løsning som må skiftes ut innen kommende årsskifte. 
Dagens løsning er svært lite velegnet for gjeldende og framtidige behov, og den vil fra 
leverandørs side ikke bli vedlikeholdt etter årsskiftet. Dernest er det generelt sett knyttet 
betydelig risiko og merarbeid til å opprettholde en så vidt lite samordnet løsning. 
 
En vurdering tilsier at ingen av dagens systemer i utgangspunktet framstår som den løsningen en 
skal basere framtidig drift på. 
 
Det er på den bakgrunn nedsatt et prosjekt som har i mandat å utrede og innstille på valg av nye 
systemløsninger. Allerede nå er vi betydelig presset rent tidsmessig, og for å kunne sikre en 
forsvarlig utredning, anbudskonkurranse og implementering i utvalgte pilotforetak må det 
benyttes s.k. hasteprosedyre i anbudsprosessen rundt anskaffelsen av de nye løsningene. 
 
Dette utelukker ingen aktører fra å inngå tilbud, men legger føringer for en forsert prosedyre 
rundt anbudsfrister og vurdering/beslutning av disse. Eksterne aktører har vurdert kriteriene til å 
være til stede for at slik prosedyre kan anvendes.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Etter administrasjonens vurdering tilsier situasjonen her at en velger å benytte seg av s.k. 
hasteprosedyre i den fasen av dette arbeidet som innbefatter prosessen fram til valg av 
systemleverandør. En står i en situasjon som tilsier at prosessen rundt standardisering og 
modernisering av økonomisystemløsningene er påkrevd, og for enkelte av helseforetakene er det 
nødvendig å implementere den nye løsningen innen kommende årsskifte. 
 
Med en krevende implementeringsfase, er det avgjørende viktig at forarbeidene fram mot valg av 
løsning og leverandør forseres. Dette, kombinert med vår oppfatning av at anskaffelsesprosessen 
likevel fullt ut kan ivaretas på en forsvarlig måte uten at potensielle tilbydere ekskluderes, leder 
fram til den valgte prosedyre. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen, og gir sin tilslutning til den foreslåtte 
prosedyre for valg av systemleverandør for nytt økonomisystem for Helse Nord RHF og 
underliggende foretak. 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: juridisk vurdering av 04.04.02, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA  
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Memo 

Til: PwC ABAS v/ Ingvild Ilebekk 

Fra: Henrik Holmboe 

Ansvarlig advokat: Bjørn-Erik Leerberg 

Dato: 4. april 2002 

HELSE FINNMARK HF: ANSKAFFELSE AV NYTT 
ØKONOMISYSTEM - BRUK AV HASTEPROSEDYRE 

Innledning 

Vi viser til møte den 22. mars 2002 hvor det ble reist spørsmål om adgangen til å benytte såkalt 
hasteprosedyre i forbindelse med anskaffelse av nytt økonomisystem i Helse Finnmark HF. 
 
Anskaffelsen er omfattet av forskrift av 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser. Verdien av 
kontrakten overstiger terskelverdiene i henhold til EØS-/WTO-regelverket1, og anskaffelsen 
reguleres således av prosedyrereglene i forskriftens del II.  

Sakens bakgrunn 

Helse Finnmark HF benytter i dag Libro-Økonomi til regnskapsførsel. Finnmark fylkeskommune 
drifter systemet, mens leverandøren utfører service og vedlikehold på økonomisystemet.  
 
Leverandøren av Libro-Økonomi har besluttet å utfase systemet, og anses av leverandøren som 
uegnet for regnskapsførsel etter regnskapsloven. Leverandøren har imidlertid akseptert å foreta 
service og vedlikehold av systemet i 2002. Det er svært usikkert om leverandøren vil akseptere 
en ytterligere forlengelse av avtalen. Systemet er i ferd med å utfases og leverandøren finner det 
ikke regningssvarende å sette av ressurser og bygge opp kompetanse for å vedlikeholde 
systemet.  
 
For Helse Finnmark HF fremstår det på denne bakgrunn som nødvendig å skifte økonomisystem. 

Nærmere om forskrift om offentlige anskaffelser - frister 

I henhold til forskriften § 4-1, jf §§ 6-2 og 6-4 skal en anskaffelse som hovedregel skje ved åpen 
eller begrenset anbudskonkurranse som skal kunngjøres. Vi forutsetter i det følgende at det ikke 
er grunnlag for Helse Finnmark HF til å benytte konkurranse etter forhandlinger. 
 
Forskriftens kapittel 7 inneholder nærmere regler om hvilke minimumsfrister som gjelder for 
innehenting av anbud. I henhold til § 7-1 er minimumsfristen for mottak av tilbud ved åpen 
anbudskonkurranse 52 dager fra kunngjøring ble sendt TED-databasen2. 

1 Terskelverdiene for vare- og tjenestekontrakter er NOK 1,65 mill. For statlige oppdragsgivere som er omfattet av 
WTO-avtalen for offentlige innkjøp, er terskelverdien på NOK 1,15 mill. 
2 Tenders Electonic Daily, som er EU’s elektroniske database for kunngjøring av offentlige anskaffelser. 

  
Advokatfirmaet 
PricewaterhouseCoopers DA 
Karenslyst allé 12 
N-0245 Oslo 
Telefon:  (+47) 23 16 00 00 
Telefaks:  (+47) 23 16 03 00 
Org. nr.:  975 961 281 
advokatfirmaet.pwc@no.pwcglobal.com 
 
Medlemmer av DNA 
 

Tilknyttet    internasjonale 
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Ved begrenset anbudskonkurranse skal fristen for mottak av forespørsel om å delta være minst 
37 dager, hvoretter fristen for mottak av tilbud skal være minst 40 dager, jf forskriften § 7-2.  
 
I hastetilfeller kan oppdragsgiver i henhold til forskriftens § 7-4 fastsette fristen for mottak av 
forespørsel om å delta til minst 15 dager, hvoretter fristen for mottak av tilbud kan settes til 
minst 10 dager. Hasteprosedyren kan kun benyttes ”[Dersom det i hastetilfeller er umulig å 
anvende fristene i § 7-2 (minimumsfrister ved begrenset anbudskonkurranse) og § 7-3 
(minimumsfrister ved konkurranse med forhandling)”. 

Anvendelse av hasteprosedyre 

Forskriftens § 7-3 setter som vilkår at det er ”umulig” å anvende de ordinære fristene som nevnt 
i §§ 7-2 og 7-3. 
 
For at Helse Finnmark HF skal kunne oppfylle regnskapslovens krav til registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysninger, må selskapet ha et økonomi/ regnskapssytem som 
støtter regnskapsførsel etter regnskapsloven. Dagens system er i så henseende ikke 
tilfredsstillende. Videre er det som nevnt ovenfor forbundet med stor usikkerhet om systemet 
overhode vil kunne benyttes etter utløpet av 2002. 
 
Slik situasjonen fremstår er det avgjørende for Helse Finnmark HF at et nytt regnskapssystem er 
på plass fra begynnelsen av regnskapsåret 2003. Å implementere et nytt økonomisystem midt i et 
regnskapsår er forbundet med store ulemper.  
 
Etter de erfaringer PricewaterhouseCoopers har fra lignende implementeringsprosjekter, fremstår 
det som umulig å få anskaffet og implementert et nytt regnskapssystem innen 31. desember 
2002, dersom de ordinære fristene etter § 7-2 må benyttes. Vi har ikke noe grunnlag for å 
overprøve denne vurderingen. 
Objektivt sett kan det således hevdes at det foreligger et ”hastetilfelle” hvor det er ”umulig” å 
anvende fristene i § 7-2. 
 
Et spørsmål som kan reises er om det i tillegg må oppstilles som et vilkår etter bestemmelsen at 
de forhold som gjør det umulig å benytte de ordinære fristene ikke skyldes oppdragsgiveren selv 
eller forhold som oppdragsgiver kan lastes for. Vurderingstemaet vil i så fall bli om Helse 
Finnmark HF selv er skyld i at det nå er umulig å anvende de ordinære fristene. I den forbindelse 
kan det her nevnes at leverandøren av Libro-Økonomi allerede i slutten av 1999 og begynnelsen 
av 2000 orienterte sine kunder om at systemet var besluttet utfaset. 
 
Bestemmelsen i forskriften § 7-3 må her ses i sammenheng med forskriftens § 4-3 bokstav d) 
som gir en oppdragsgiver adgang til å benytte konkurranse uten kunngjøring dersom ”det på 
grunn av særlige forhold som ikke skyldes oppdragsgiver og som oppdragsgiver ikke kunne 
forutse, er umulig å overholde fristene fastsatt i denne forskrift”. I henhold til denne 
bestemmelsen oppstilles det et vilkår om at det må foreligge en subjektiv umulighetsgrunn.  
 
Forskriften § 7-3 oppstiller ikke de samme strenge vilkårene som etter § 4-2 bokstav d). En 
hasteprosedyre ivaretar tross alt hensynene til en åpen og gjennomsiktig prosedyre, og 
formålsbetraktninger tilsier at det ikke kan stilles like strenge vilkår for å gjennomføre en 
begrenset anbudskonkurranse etter hasteprosedyren som for konkurranse uten kunngjøring. 
 
Det må likevel antas som et grunnleggende vilkår for å benytte hasteprosedyren, at tidsnøden må 
ha en utenforliggende årsak.  
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I foreliggende tilfelle skyldes årsaken først og fremst at leverandøren trolig ikke vil vedlikeholde 
systemet etter 2002, samt at det ikke i tilstrekkelig grad støtter regnskapslovens krav. Det siste 
forholdet er her vesentlig, ettersom sykehuset først ved den statlige overtakelsen og omdannelsen 
til helseforetak er blitt underlagt regnskapsloven og nødvendiggjort anskaffelse av nytt 
økonomisystem.  

Konklusjon 

Basert på den informasjonen som vi har mottatt, er vilkårene for å benytte hasteprosedyren etter 
vår vurdering til stede. 
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UTREDNING 
 
Innledning og bakgrunn 
Foretaksgruppen samlet sett benytter pr i dag 5 ulike økonomisystemløsninger. Særlig løsningen 
som benyttes i Helse Finnmark HF anses det som kritisk viktig å få skiftet ut kommende år. 
Ingen av de eksisterende systemene anses som den løsning framtidig drift skal baseres på. 
 
I lys av styrets føringer rundt effektivisering og samordning av merkantile tjenester, er det nå satt 
i gang et forarbeid som har som siktemål å legge grunnlaget for valg av felles 
økonomisystemløsning. Dette forarbeidet involverer hele foretaksgruppen, og inneholder 
behovsanalyse, kravspesifikasjon, prekvalifisering av tilbydere, anbudsutarbeidelse, 
tilbudsevaluering og innstilling til vedtak. 
 
Selv om det av ovenfor nevnte grunner er sterkt ønskelig å legge et regionalt konsernperspektiv 
på saken, er det den aktuelle situasjon i Helse Finnmark HF som er den tidskritisk utløsende 
faktoren. Dette foretaket blir således en (av flere) pilotimplementeringer av en regional 
fellesløsning. 
 
I det videre beskriver denne saken følgende: 
 

1. Hvorfor Helse Finnmark ikke kan klare seg uten økonomisystem 
2. Hvorfor Helse Finnmark er nødt til å skifte økonomisystem 
3. Hvorfor det må benyttes hasteprosedyre for anskaffelsen av økonomisystemet 

 
Helse Finnmark HF er i kraft av å være statlig foretak, underlagt Lov om årsregnskap m.v. 
(regnskapsloven) ifølge § 1.2.1 i denne loven. For å oppfylle § 2-2 i denne loven, kan ikke Helse 
Finnmark HF klare seg uten et økonomi- / regnskapssystem. 
 
I dag benyttes systemet Libro-økonomi til regnskapsførsel i Helse Finnmark HF. Leverandøren 
Ephorma utfører service og vedlikehold på systemet. Finnmark fylkeskommune drifter etter 
avtale systemet ut inneværende år. 
 
Det er inngått avtale med Ephorma om service og vedlikehold av Libro-økonomi i 2002. I 
utgangspunktet ønsket ikke Ephorma å inngå denne avtalen, da de mente systemet er uegnet for 
regnskapsførsel etter regnskapsloven. Det er tvilsomt om Ephorma er villig til å forlenge denne 
avtalen. Eget brev fra Ephorma av 16/10-01 begrunner dette. 
 
Helse Finnmark HF er m.a.o.  nødt til å skifte økonomisystem, da nåværende system ikke støtter 
regnskapsførsel etter regnskapsloven.  
 
Argumentet for å benytte hasteprosedyre ved anskaffelsen av økonomisystemet, er både at 
systemet ikke tilfredsstiller kravene til regnskapsførsel etter regnskapsloven, og at Ephorma ikke 
er villig til å inngå avtale om service og vedlikehold av systemet etter 31/12-02.  
 
Ett alternativ kunne vært å få Ephorma til å forlenge avtalen om service og vedlikehold i 2-3 
måneder inn i 2003. Dette frarådes imidlertid, da det er en stor ulempe å bytte økonomisystem 
midt i et regnskapsår. Alt i alt anses fordelene med å kunne sikre prosjektframdrift gjennom bruk 
av hasteprosedyre som vesentlig større enn ulempene. 
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Gitt at systemet må byttes ut innen 31/12-02, vil fremdriftsplanen være som følger: 
 
Dato Milepæl 
12. april 2002 Kunngjøring av begrenset anbudskonkurranse 
29. april 2002 Mottagelse av henvendelser begrenset anbudskonkurranse 
10. mai 2002 Kunngjøring av prekvalifiserte leverandører 
15. mai 2002 Utsendelse av skriftlig invitasjon (kravspesifikasjon) 
31. mai 2002 Mottagelse av tilbud 
28. juni 2002 Avtale om leveranse av system undertegnet 
12. august 2002 Implementering av økonomisystem planlegges 
19. august 2002 Implementering av økonomisystem starter. 
15. november 2002 Økonomisystem ferdig implementert 
31. desember 2002 Akseptansetest gjennomført, system godkjent 
 
Erfaring med implementering av økonomisystemer tilsier at det er knapp tid fra 12. august til 31. 
desember for å implementere et økonomisystem. En svært enkel implementering av et 
økonomisystem kan gjennomføres på 2-3 måneder. I Helse Finnmark HF er det imidlertid en 
rekke forhold som tilsier at det er behov for mer tid: 
 

- Begrenset tilgang til nøkkelressurser. Superbrukere er ansatt i fylkeskommunen, og vil i 
begrenset grad kunne støtte prosjektet.  

 
- Begrenset erfaring med regnskapsføring etter regnskapsloven 

 
- Det må medregnes betydelig kompetanseheving på et begrenset antall nøkkelressurser 

 
- Ny organisering fra 1/1-02 vil skape merarbeid ved utvikling av styringsmodell, 

kontostreng etc. 
 

- En rekke forsystemer skal integreres med økonomisystemet, herunder lønnssystem, 
innkjøp/lager, pasientadministrative systemer, røntgensystemer etc. 

 
- En periode bør gammelt og nytt system kjøres i parallell for å kunne sjekke at nytt system 

virker som forutsatt. Parallellkjøringen må foregå i desember, da avtalen med Ephorma 
utløper ved årsskiftet. 

 
Erfaring med lignende implementeringsprosjekter tilsier at det ikke er mulig å implementere 
økonomisystemet ved Helse Finnmark raskere enn planen viser. 
 
Etter eget ønske fra Hålogalandsykehuset HF, legges det også opp til at dette foretaket 
implementerer den valgte løsningen inneværende år. Det samme skjer for RHF-
administrasjonen. Øvrige helseforetak gjennomfører tilsvarende implementering innen 31.12.03, 
slik at en felles, integrert løsning er på plass f.o.m. driftsåret 2004. 
  
 
Konsekvenser 
Etter administrasjonens vurdering ville en ordinær anbudsprosess normalt sett være å foretrekke. 
Det ville gitt så vel Helse Nord RHF som aktuelle leverandører bedre tid til forberedelser, 
tilbudsutforming m.v. 
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På den annen side ville dette hatt uakseptable konsekvenser mht både redusert 
implementeringstid og behov for eventuelle kostbare interimsløsninger. En samlet vurdering 
tilsier at det løpet som nå er lagt fram mot endelig evaluering av tilbud er fullt ut forsvarlig og 
gjennomførbar. Den forserte framdriften gir samtidig bedre tid til implementering, og den bidrar 
ikke minst til å sikre beslutningsevne og gjennomføringskraft for nødvendige merkantile 
tilpasninger. 
 
  
Oppsummering 
Det er i saken gjort rede for det igangsatte forarbeidet rundt anskaffelse og implementering av 
nye, felles økonomisystemløsninger for Helse Nord. En samlet vurdering tilsier at det anses som 
strengt nødvendig å benytte s.k. hasteprosedyre i prosessen fram mot valg av løsning og 
leverandør. Kriteriene for bruk av slik prosedyre anses som oppfylt. 
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STYRESAK 35-2002  NORD-NORSK HELSENETT  
 ETABLERING AV AS 
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
Sammendrag av utredning 
Nordnorsk helsenett (NH) er en virksomhet innen spesialisthelsetjenesten som er overført etter 
helseforetaksloven § 52 nr. 6 første ledd. Virksomheten yter ikke selv spesialisthelsetjenester og 
må organiseres med begrenset ansvar jfr. samme lov § 42. Styret vedtok i møte 18.12.01 under 
sak 83/01 å etablere NHH som aksjeselskap. I denne saken fremlegges stiftelsesdokument med 
forslag til vedtekter og styre. Det legges til grunn at virksomheten skal videreføres som nå 
innenfor de overordnede mål, strategier og den forretningsplan som gjelder. Viktige prinsipielle 
problemstillinger som gjelder selskapets utvikling og drift forutsettes behandlet i de årlige 
generalforsamlinger. Særlig viktig er det at prioritering av oppgaver og finansieringsordninger 
legges opp slik at det fremmer utviklingen av et regionalt og nasjonalt helsenett på tvers av 
enheter og nivåer i helsetjenesten.  
  
  
Beskrivelse av Nordnorsk Helsenett 
Nordnorsk Helsenett (NH) ble opprettet i år 2000, og har vært organisert som et interkommunalt 
selskap eid av Nordland-, Troms-, og Finnmark fylkeskommuner. Selskapet legger til rette og 
ivaretar drift av IT-baserte tjenester i hele helse- og sosialsektoren. En egen forretningsplan er 
lagt til grunn for driften. 
  
Tjenestetilbudet er inndelt i 3 hovedgrupper: 
  
1. Drifting av helsenettet og fellestjenestene 
2. Bistand, rådgivning og tilrettelegging for bruk av telemedisinske tjenester/løsninger 
3. ”Utstillingsvinduet” – innkjøp, utplassering og installering av maskiner og utstyr, samt 

opplæring i It-verktøyene. 
  
NH har hatt en voksende markedsandel innen helse- og sosialsektoren, og leverer i dag tjenester 
til alle sykehus i landsdelen, ca. 80 legekontorer/kommuner og 10 fagnettverk. Markedet er 
definert til å utgjøre alle deler av ”helsenorge”. I tillegg til at NH har nasjonal funksjon som 
utstillingsvindu for telemedisin, inngår selskapet i nasjonalt helsenett med spesialfunksjoner i 
drift og support av nettverk, infrastruktur og basistjenester. 
  
Selskapet har i dag 12 ansatte. Budsjett for år 2002 er på vel 13 mill.kr., hvorav lønnskostnader 
utgjør ca. 6 mil.kr. 
  
Resultat for 2001 var tilfredsstillende, med et overskudd på kr 2 151167,37 inkludert prosjekter. 
Selve driften av NH viser et overskudd på kr 363 258,42. 
  
Selskapets visjon er å gi råd, tilrettelegge og ivareta drift av IT-baserte nettverkstjenester i helse- 
og sosialsektoren. Tjenesten skal være tilgjengelig, sikker og kostnadseffektiv. 
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Blant mulighetene i nettet er: 
  

• Tilgang til internett 
• e-post (mellom legekontor og sykehus internt, og til andre utenfor helsenettet) 
• diskusjonsgrupper 
• Web-hotell (til legekontor, sykehus og annen offentlig myndighet) 
• overføring av elektroniske meldinger (laboratoriesvar, epikrise, røntgensvar) 
• røntgenhenvisning og røntgensvar 
• telemedisin 
• rabattavtaler (på tellerskritt og anti-virus) 
• intranettinformasjon 

  
Tilgangen til NH skjer direkte til PC`en på arbeidsplassen, slik at helsepersonell kan jobbe mot 
nettet på samme maskin som journalsystemet ligger. 
  
De prioriterte oppgaver som det arbeides med nå er bredbåndsutbyggingen, utstillingsvinduet og 
radiolink. Pilotprosjekter for overføring av epikriser til kommunale legekontorer er gjennomført 
med godt resultat.  Inneværende år vil NH foreta en storskala tilknytning av legekontorer til 
helsenettet (inklusive epikriseløsninger). Det er også søkt om midler til et prosjekt for utvikling 
og implementering av IT-løsning for henvisninger. 
 
  
Endring av selskapsform  
Av helseforetaksloven § 52 nr. 6 første ledd fremgår at beslutningen om overføring av 
fylkeskommunal virksomhet til regionalt helseforetak skjer i og med Stortingets vedtak. 
Overføringen skjer automatisk når lovbestemmelsen settes i kraft. Det vil si at det ikke treffes 
noen administrativ eller avtalerettslig beslutning. Nordnorsk Helsenett er overført i henhold til 
dette. I de tilfellene en virksomhet er organisert med flere eiere, overtar staten ved de regionale 
helseforetak eierandelene fra samtlige offentlige eiere og blir dermed eier av hele virksomheten. 
I og med at et interkommunalt selskap ikke kan eies av et regionalt helseforetak, jf. § 1 i lov 29. 
januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper, må det regionale helseforetaket omdanne 
virksomheten til en lovlig tilknytningsform. 
  
Styret for Helse Nord RHF behandlet spørsmålet om alternativ organisering i sitt møte 18. 
desember 2001, og gjorde slikt vedtak: 
  

1. Dersom det interkommunale selskapet Nordnorsk Helsenett fra 1. januar 2002 blir 
overført til Helse Nord RHF, jfr. Helseforetaksloven § 52 nr. 6, første ledd, skal 
Nordnorsk Helsenett tilknyttes helse Nord RHF som aksjeselskap eid av Helse Nord 
RHF, jfr. § 42 i samme lov. 

  
2. Administrasjonen bes i samarbeid med Nordnorsk helsenett om å forberede 

stiftelsesgrunnlaget for stiftelse av aksjeselskap. 
  
Det ble i forhandlinger mellom berørte fylkeskommuner og staten i desember 2001 enighet om 
overdragelse av NH til Helse Nord RHF.  Protokoll for oppgjøret mellom staten og 
fylkeskommunene er ikke underskrevet, men fylkeskommunene har i eget brev gitt aksept for at 
overføringen kan skje uavhengig av dette.  
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Styret i Nordnorsk helsenett behandlet saken senest i møte 5. mars 2002, som sak 15/02, og 
gjorde slikt vedtak: 
  
• Administrasjonen starter prosessen sammen med rådgivere med forberedelser for overtakelse 

av ny eier. 
  
Etablering av Nordnorsk Helsenett som et felles interkommunalt selskap var et bevisst strategisk 
valg av de tre fylkeskommunene. I prinsippet kunne et regionalt helsenett være organisert på 
flere måter, og ulike løsninger er valgt i de ulike regioner. Virksomheten kunne således 
alternativt organiseres under ett av helseforetakene eller konkurranseutsettes (outsources). Når 
Helse Nord RHF ønsker å videreføre den løsningen som på forhånd var etablert gjennom 
Nordnorsk helsenett, vil det først og fremst sikre videreføring av en etablert virksomhet i god 
utvikling. Geografi og befolkningsunderlag i landsdelen er slik at en kommersiell løsning ikke er 
like naturlig som i tett befolkede områder med mange konkurrerende leverandører. Når Helse 
Nord RHF etablerer Nordnorsk Helsenett som et heleid aksjeselskap vil dette være et viktig 
verktøy for å drive og utvikle spesialisthelsetjenesten. Utveksling av tjenester og kompetanse 
gjennom helsenettet, herunder telemedisin, er en overordnet strategi i en helseregion med store 
avstander og en sterkt desentralisert tjeneste. Samarbeidet med primærhelsetjenesten er prioritert 
i denne sammenheng. Med de begrensinger som er i tilgangen på spesialisert helsepersonell i 
regionen er IT-kommunikasjon en avgjørende faktor for å få til god arbeidsdeling og 
kvalitetssikring. Det er dessuten fordeler ved at en felles infrastrukturenhet er uavhengig og 
nøytral i forhold til de enkelte helseforetak.  
  
Overdragelse til Helse Nord RHF 
Overdragelse av Nordnorsk helsenett inngår i de samlede forhandlinger mellom staten og 
fylkeskommunen om eiendomsoverdragelser som følge av statlig overtakelse av 
spesialisthelsetjenesten. Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har imidlertid i eget 
brev godkjent overføring av helsenettet uavhengig av sluttprotokoll for disse forhandlinger. Det 
gjenstår å få bekreftet fra Sosial- og helsedepartementet at eieransvaret skal ivaretas av Helse 
Nord RHF som kan etablere selskapet.  
  
Stiftelse av selskap 
Formelt skjer stiftelsen av nytt selskap gjennom vedtak i Helse Nord RHF, der en bestemmer 
verdier i selskapet, oppnevner styre og fastsetter vedtekter. 
  
Verdifastsettelse 
Det er gjort opptelling av kapital- og forbruksvarer som beløper seg til kr 5 456 847,97. 
Åpningsbalanse vedlegges stiftelsesdokumentet. 
  
  
  
Styret 
Det foreslås oppnevnt et styre på 6 medlemmer, bestående av personer med bred kompetanse i 
forhold til virksomheten, som representerer de viktigste interessene, og innehar styreerfaring. 
  

   42 



 
 
 
Styret foreslås sammensatt slik: 
  
1 repr. fra helseforetak 
1 repr. fra senter for telemedisin i Tromsø 
1 repr. fra Universitetet i Tromsø 
1 repr. fra primærhelsetjenesten 
1 repr. fra Helse Nord RHF 
1 repr. fra privat næringsliv 
  
Som revisor foreslås prolongert gjeldende avtale med Noraudit Sentrum Revisjon, Tromsø. 
   
Administrasjonens vurdering 
Vedlagte stiftelsesdokument er utarbeidet i henhold til lov om aksjeselskaper av 13.6.1997 nr. 44 
(aksjeloven), og det tilrås at selskapet stiftes i henhold til dette.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Nordnorsk Helsenett AS stiftes med grunnlag i stiftelsesdokumentet som er vedlagt denne saken. 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
  
                                                                                                
  
  
  
  
Utrykt vedlegg: Regnskap 2001 
  
Vedlegg:  Stiftelsesdokument 
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STIFTELSESDOKUMENT FOR NORDNORSK HELSENETT AS 
  
Den ………….2002 ble stiftelsesmøte for Nordnorsk Helsenett AS avholdt i Bodø. 
  
Til stede som stifter var styreleder Olav Helge Førde på vegne av Helse Nord RHF. 
  
I Som vedtekter ble protokollert: 
  
§1          Selskapets firma 
  
Selskapets firma er Nordnorsk Helsenett AS. Selskapet er et aksjeselskap og eies av Helse Nord 
RHF. 
  
§2          Selskapets virksomhet 
  
Selskapets virksomhet er drift av IT-nett (”helsenett”) mellom offentlige og private aktører i 
helsesektoren i Nord-Norge. I dette ligger at selskapet på en sikker måte skal yte internettjenester 
så som e-postkonto og Web-tilgang og lignende, samt eie og utvikle maskiner, programmer, 
lisenser og lignende knyttet til helsenettet. Selskapet skal også bidra til etablering av et nasjonalt 
helsenett. Selskapet kan dessuten bistå med rådgivning og tilrettelegging for bruk av 
telemedisinske tjenester i Norge. Selskapet kan eie aksjer og andeler i selskaper med samme type 
virksomhet og tilstøtende virksomheter. 
  
Selskapet har ikke erverv til formål. Gjennom selskapets virksomhet skal en søke å bedre 
helsetilbudet ved hjelp av IT-teknologi. 
  
§3          Forretningskontor 
  
Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune 
§4          Selskapets aksjekapital 
  
Selskapets aksjekapital er NOK 1 000,00 fordelt på 1 aksje pålydende NOK 1 000,00. 
  
§5          Selskapets ledelse 
  
Selskapets styre skal bestå av 3 - 6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene. 
Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. 
  
§6          Generalforsamlingen 
  
Generalforsamling i selskapet er styret for Helse Nord RHF. 
  
Den ordinære generalforsamling skal behandle: 
  
1.      Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 
2.      Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 
  
Generalforsamlingen skal holdes i Helse Nord RHFs administrasjonslokaler i Bodø. 
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§7          Utbytte og oppløsning 
  
Det kan ikke deles ut utbytte til aksjeeier, verken etter reglene for utbytte eller innløsning av 
enkelt aksjer, med unntak for tilbakebetaling av innskutt aksjekapital og overkurs. 
Ved en eventuell oppløsning av selskapet, skal selskapets eventuelle midler etter at all gjeld er 
dekket og etter at aksjeeier har fått tilbake den innskutte kapital, anvendes i samsvar med de 
formål som er nevnt i §2. 
  
§8          Forhold til aksjeloven 
  
For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 
  
  
Stifteren skal innbetale aksjekapitalen NOK 100.000 innen ……………… 2002. 
  
  
  
III           Som styremedlemmer velges: 
  
Jan Erik Furunes Helgelandssykehuset HF 
Sture Pettersen  Senter for telemedisin, Tromsø 
Tore Larsen   Universitetssykehuset HF 
Finn Henry Hansen  Helse Nord RHF 
Mona Søndenå  Kirkenes 
………………………………….. 
  
Som styreleder velges: Jan Erik Furunes 
  
  
IV          Selskapets revisor er Noraudit Sentrum Revisjon, Tromsø. 
  
  
Selskapet ble stiftet ved styreleder i Helse Nord RHFs underskrift. 
  
  
  
Bodø den ……………… 2002 
  
  
  
Olav Helge Førde 
Styreleder Helse Nord RHF 
  
  
  
  
Trykte vedlegg: 
  
Åpningsbalanse datert…………..                                      
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Saksbehandler:   

 

 
 

 

STYRESAK  36-2002 STRATEGI – FORBERENDE NOTAT 
 
 
 

Møtedato:30.04. 2002 

   
Vedlagt følger notat  ”Helse Nord – forandring og forbedring” som grunnlag for strategidiskusjonen.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
Forslag til vedtak i saken legges fram på møtet. 
 
 
 

Bodø den 24.04.02 
 
 
 
 
 
 

Marit Eskeland 
Adm.direktør 

 
 
 
Vedlegg: Forberedende notat strategi 
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HELSE NORD – FORANDRING OG FORBEDRING 
 
 
1. Innledning – bakgrunn 
 
Denne innledningen skrives først til endelig dokument for behandling i møte 18. juni d.å.  
 
 
2. Helse Nords hovedutfordringer 
 
2.1 Rammebetingelser 
Nye behandlingstilbud for en rekke pasientgrupper utvikles og taes i bruk. For å makte dette må det skapes 
økonomisk handlefrihet ved god ressursbruk i tillegg til tilførsel av nye ressurser. Den økonomiske sitasjonen for 
spesialisthelsetjenesten i Norge preges av store og økende tilpasningsproblem mellom det etablerte utgiftnivå og de 
tilgjengelige ressurser. Dette gjelder også for helseforetakene i Helse Nord. Det forventes at helseforetakene gis 
drahjelp fra staten i å løse dette betydelige tilpasningsproblemet gjennom økte bevilgninger. Likevel tilsier all 
realisme at Helse Nord vil bli ansvarliggjort for å løse en betydelig del av tilpasningsproblemet gjennom egne tiltak. 
Slike tilpasninger kan vanskelig skje uten at det også innebærer tiltak av strukturell karakter.  
 
Det er ikke bare kostnadsnivået som tvinger Helse Nord til å vurdere strukturen i sitt tjenestetilbud. Den skjerpede 
konkurransesituasjonen Helse Nord står overfor vis a vis det øvrige Helse-Norge, tilsier at det legges større vekt på 
en mer samlet og helhetlig vurdering av tjenesteorganiseringen.  Dette er også noe av bakgrunnen for reformen. 
Helseforetakene i nord er hver for seg relativt små.  Nettverksorganisert samarbeid er derfor en forutsetning for å bli 
konkurransedyktige. En rekke makrotrender tilsier mer robuste enheter og fagmiljøer: fritt sykehusvalg, mer mobile 
og kvalitetsbevisste pasienter, skjerpede kompetansekrav, og fagfolk som stiller større krav til fagmiljøer (kolleger, 
backup, vaktordninger etc.). Bare ved å holde foretaksgruppen samlet, gjennom ulike former for samarbeid og 
innbyrdes funksjonsfordeling, vil Helse Nord kunne møte den eksterne konkurransen.  
 
2.2 Bosettingsmønster og tjenesteorganisering 
De spesielle geografiske forhold i Nord-Norge, og bosettingsmønsteret, skaper særlige spenninger mellom den vekt 
som skal legges på tilgjengelighet til tjenester i forhold til faktorer som kostnad og kvalitet. Selv om Nord-Norge på 
grunn av sin geografiske utstrekning må ha flere foretak, og et mer desentralisert helsetilbud enn folketallet alene 
skulle tilsi, er det likevel nødvendig med en større samling av funksjoner når det bidrar til bedre kvalitet og/eller 
kostnadseffektivitet. Det må dessuten erkjennes at transportmulighetene og – ikke minst – transporttiden er tildels 
dramatisk forbedret gjennom de siste tiårs nye kommunikasjonsløsninger; den betydelige oppgraderingen av 
ambulansetjenesten hører med i dette bildet. Vi er dessuten del av en informasjonsteknologisk revolusjon som åpner 
nye muligheter for kompetanseoverføring over store avstander. Nye ordninger for funksjonsfordeling og samarbeid 
må derfor søkes ved å avstemme de spesielle geografiske forholdene mot nye og avstandskompenserende 
mulighetene. 
  
Befolkningen i landsdelen ar akkurat stor nok til at det er mulig å dekke de fleste behov for spesialisthelsetjenester 
gjennom tilbud fra egne institusjoner. Befolkningsunderlaget er likevel for lite til å kunne tilby mer høyspesialiserte 
tjenester innen hvert av foretakene. Det vil ikke tjene hensyn til kvalitet, fagmiljø eller kostnadseffektivitet å gjøre 
de enkelte helseforetak selvforsynte med høyspesialiserte tjenester. Faglige og økonomiske premisser tilsier at 
tjenester med begrenset volum, eller med behov for mer komplekse og ressurskrevende behandlingsregimer, 
konsentreres til færre enheter. Primært vil dette innebære å lokalisere slike tjenester til Universitetssykehuset, og i 
noen grad også til Nordlandssykehuset. Gjennom disse mer spesialiserte/differensierte helseforetakene er det en 
utfordring – i nært samarbeid med Helgelandssykehuset – å organisere tilbud som bidrar til at befolkningen i søndre 
del av landsdelen velger tjenester i Helse Nord. 
 
Etableringen av det medisinske fakultetet og regionsykehuset i Tromsø er en stor suksess, til gagn for landsdelens 
befolkning. Som vårt ledende fagmiljø vil Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) utfordres til å bli en enda bedre 
server for øvrige helseforetak i landsdelen. Hele foretaksgruppen i Helse Nord må legge forholdene til rette for at 
dette miljøet gis fortsatte utviklingsmuligheter i konkurransen med andre universitetssykehus. Dette er viktig for å 
ivareta hensyn til rekruttering, spesialistutdanning og FOU i vår region.  
   
Videre desentralisering av spesialisthelsetjenester forutsetter at de kombinerte krav til kvalitet og 
kostnadseffektivitet blir ivaretatt. Med utgangspunkt i mer konsentrerte ressursbaser, bør det likevel legges til rette 
for å sikre desentralisering av spesialisthelsetjenester, både gjennom telemedisin / IKT-baserte løsninger og 
ambulerende ordninger. Dette er viktig for å møte de økende behov for generell indremedisinsk og geriatrisk 
kompetanse i en aldrende befolkning, og i forhold til andre pasienter med kroniske og sammensatte problemer.  
Forhold ved geografi, avstander og kommunestruktur tilsier at Helse Nord bør legge stor vekt på samarbeidet med 
primærhelsetjenesten. Det gjelder i forhold til inn- og utskriving av pasienter, vaktsamarbeid (gjennom FAM og e-
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vaktordninger), generell kompetanseoverføring, rutiner for faglig oppdatering og ambulerende 
spesialistpoliklinikker. Et større spekter og volum av ambulerende spesialisthelsetjenester både mellom foretak og i 
forhold til førstelinjen, forutsetter mer robuste ressursbaser, men åpner samtidig for en betydelig desentralisering av 
slike tjenester, til pasientenes beste. 
 
På kort- og mellomlag sikt er den største utfordringen i Helse Nord å ta ut de synergier som ligger i vedtaket om å 
organisere de 12 tidligere sykehusenheter i fem helseforetak. Også i forhold til funksjonsfordeling og samarbeid, 
forventes de største gevinster å følge av en mer optimal tjenesteorganisering og ressursutnyttelse innen de enkelte 
helseforetak. Det gjelder både vakt- og beredskapsordninger og elektive tjenester. 
 
Ny teknologi åpner for etablering av samarbeidsordninger og tjenesteutvekslinger mellom helseforetakene.  Særlig 
gjelder dette telemedisinske tjenester formidlet gjennom bredbånd i Nordnorsk Helsenett. Ved den pågående 
implementering av PACS-løsninger (digitalisering av røntgenbilder) og bredbåndskommunikasjon mellom 
sykehusene, er en virtuell organisering av røntgenavdelingene i Helse Nord ikke lenger bare en god ide, men en 
konkret og realiserbar mulighet. Andre – både diagnostiske og kliniske – tjenester kan tenkes organisert slik.  
 
2.3 Åpenhet og kommunikasjon om prioriteringer 
Helse Nord har ansvar for viktige offentlig styrte velferdsoppgaver finansiert av fellesskapet.  Foretaksgruppen er en 
stor arbeidsgiver og viktig samfunnsaktør med en betydelig rolle i lokalsamfunn, overfor næringsliv og utdannings- 
og forskningsinstitusjoner. En forutsetning for å ivareta denne rollen på en adekvat måte er en informert offentlig 
debatt om virksomheten, de rammebetingelser spesialisthelsetjenesten har og de prioriteringer som gjøres.  
 
For å sikre befolkningen i landsdelen tilgang til en god spesialisthelsetjeneste, vil omstilling og endring være 
nødvendig. Dette stiller oss, og vår eier, overfor store utfordringer mht. tillit og troverdighet. Helse Nord skal drive 
aktiv informasjon og kommunikasjon om sin virksomhet. Slik skal vi skape tillit til måten vi løser oppgavene på, og 
innsyn og troverdighet i forhold til de løpende beslutningsprosesser. Prinsippet om meroffentlighet og aktiv åpen 
informasjon skal praktiseres. 
 
Det skal særlig legges vekt på etablering av møteplasser med regionale politiske myndigheter og 
brukerrepresentanter for å sikre informasjonsutveksling, innsyn og innflytelse i viktige saker.  
 
 
3. Visjon for Helse Nord 
 
Foretaksgruppen i Helse Nord ønsker å utvikle helsetjenesten i landsdelen slik at pasienter som har behov våre 
tjenester, gis en best mulig behandling, med vekt på profesjonalitet, verdighet og respekt.  Derfor vil vi foreslå at vår 
visjon blir: 
 

Rett kompetanse til rett tid 
Helse i Nord – der VI bor 

 
En forutsetning for og et mål på at foretaksgruppen lykkes i sitt ansvar overfor befolkning er at 
Nord-norske pasienter foretrekker helsetjenestene i Helse Nord. 
 
Da må tilgjengelighet, kvalitet og kostnadseffektivitet på helsetjenestene i Nord-Norge være så gode at de blir 
foretrukket av både pasienter, pårørende, fagfolk, studenter, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Dette er et felles 
ansvar for eier og utøvende virksomhet. 
 
4. Hovedmål – tilgjengelighet, kvalitet og kostnadseffektivitet 
 
Helse Nord skal sikre befolkningen i landsdelen helsetjenester som er: 
 
• Tilgjengelige 
• Stabile og av god kvalitet 
• Kostnadseffektive 
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4.1 Tilgjengelighet  
Begrepet tilgjengelighet kan gis flere betydninger for tilgang til helsetjenester.  
 
For det første kan begrepet gis en betydning som gjør det synonymt med geografisk nærhet eller avstand mellom 
befolkning og tjenestetilbud. En slik betydning gir mening og har relevans for tilgangen til noen typer helsetjenester; 
for eksempel tjenester for eldre, kronisk syke eller der hensynet til kontinuitet, lokale omsorgsressurser eller tilgang 
til pårørende teller tungt.  
 
For det andre kan tilgjengelighet bety reise- eller transporttid for pasienter til aktuelle tjenestetilbud. Dette har særlig 
relevans for tilgangen til akuttmedisinske tjenester, der transporttiden i enkelte tilfeller kan være kritisk i forhold til 
behandlingens resultat. Transporttiden vil være en funksjon av akutt-tjenestenes lokalisering og ambulansetjenestens 
(luft, bil og båt) organisering. Bare en begrenset andel av de samlede akuttinnleggelser (pasienter som innlegges 
innen 24 timer) kan karakteriseres som tidskritiske i den forstand at transporttiden har konsekvenser for resultatet av 
behandlingen. 
  
For det tredje kan tilgjengelighet bety ventetid for pasienter som venter på en vurdering eller behandling. Dette 
aspektet har vært gjenstand for betydelig helsepolitisk oppmerksomhet de siste 10 år, og en rekke tiltak har vært 
organisert for å redusere ventelister og ventetider (for eksempel ventelistegarantien). Målsettingen om å få slutt på 
uverdige ventetider var en av de motiverende faktorene bak eierskaps- og foretaksreformen. For elektive pasienter 
hvor ventetiden kan være uker og måneder, får vanligvis reisetiden til behandlingssted mindre betydning.   
 
For det fjerde kan tilgjengelighet også bety tilgang på IKT-baserte tjenester, men dette forutsettes vanligvis 
formidlet gjennom en lokal faglig ressurs (primærhelsetjeneste, legevakt, ambulansetjeneste el lign.). Når slike 
tjenester skal inngå som back-up i akuttmedisinske sammenhenger, er det viktig at telenettet holder høy kvalitet og 
er stabilt (høy oppetid, redundans).   
 
En femte dimensjon ved tilgjengelighet kan være om det er pasienten som oppsøker helsetjenesten eller 
helsetjenesten som oppsøker pasienten (for eksempel ambulante tjenester). Mer mobile tjenester kan bidra til å øke 
tilgjengeligheten for pasientgrupper som på grunn av helsetilstand eller av andre grunner er mindre mobile (for 
eksempel eldre, funksjonshemmede).   
  
Forskjellige operasjonelle betydninger av tilgjengelighet har ulik relevans for ulike typer helsetilbud. I samlede 
vurderinger av tilgjengelighet bør det derfor differensieres mellom helsetilbud og foretas avveininger mot andre 
viktige hensyn som kvalitet og ressursutnyttelse.  For organisering og lokalisering av helsetjenester som ikke er 
tidskritiske for transport av pasienter, må de kombinerte hensyn til kvalitet og kostnadseffektivitet tillegges 
avgjørende vekt. Ved organisering av akuttmedisinske tjenester, må det legges større vekt på samarbeidet mellom de 
ulike ledd i den akuttmedisinske kjeden, og på førstelinjens og ambulanse-tjenestens rolle og betydning i denne 
kjeden.  
 
4.2 Stabile tjenester av god kvalitet 
Kvalitetsarbeid rommer mange dimensjoner og nivåer. I vår region er det viktig å identifisere det som dreier seg om 
strukturell komponent på makronivå: Det gjelder å finne den rette balansen mellom små og sårbare fagmiljøer med 
nærhet til mindre befolkningsgrupper, (desentraliserte tilbud) og større sentrale miljøer der høyspesialisert medisin 
står i fokus.  Det er dokumentert og anerkjent at kvalitet er avhengig av visst volum for utvalgte, komplekse 
prosedyrer. Der slik dokumentasjon er entydig, må den legges til grunn for funksjonsfordeling i Helse Nord. 
   
Det er imidlertid like viktig at kvalitet ivaretas gjennom fokus på de prosesser som tjenestene formidles gjennom; 
dette gjelder også mellom nivåer i helsetjenesten. Den toveis behandlingskjeden mellom første- og andrelinjen skal 
som helhet representere kvalitet både i forløpet og som resultat for pasient og pårørende. (Mikronivå: Den konkrete 
prosessen for pasienten). 
 
Kvalitet må kunne dokumenteres dersom den skal gjøres synlig og dersom den skal kunne forbedres på en måte som 
erkjennes av alle deltakere i prosessene, inkludert brukeren. Både for forbedringsprosesser, for å gi pasientene reelle 
valg, og for å gi riktige stimuli til tverrfaglig arbeid trenger vi systemer for systematisk dokumentasjon. Det bør 
derfor gis høy prioritet til arbeidet med å utvikle sentrale kvalitetsindikatorer innenfor alle fagområder. 
 
4.3 Kostnadseffektivitet 
Til tross for en betydelig realøkning i samfunnets ressurstilførsel til spesialisthelsetjenesten, spesielt i perioden etter 
1995, er det et gap mellom opplevd behov for økonomiske ressurser og de rammer som stilles til rådighet. I et 
offentlig finansiert helsevesen, og i en situasjon med både økende fokus på tilgjengelighet og en raskt akselererende 
medisinsk utvikling, tilsier mye at dette opplevde ressursgapet vil være en mer eller mindre permanent tilstand. 
Dette til tross for at sektoren aldri har produsert et større volum av tjenester, og innenfor stadig mer avanserte 
områder. Dette stiller sektoren overfor svært store utfordringer mht bl.a. effektiv organisering, noe som også preger 
dette dokumentet. 
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Den dagsaktuelle situasjonen for Helse Nord RHF tilsier et betydelig avvik mellom de ressurser Staten som eier har 
stilt til disposisjon, og det kostnads- og aktivitetsnivå foretaksgruppen gikk inn i driftsåret 2002 med. 
 
Det er ikke mulig å tenke seg de betydelige økonomiske tilpasningsproblemene løst innenfor rammen av etablerte og 
tradisjonelle tankemodeller for løsningsalternativer. Dette er en sentral erkjennelse som må få konsekvenser for 
hvilke problemstillinger og tilnærmingsmåter som forutsettes lagt til grunn i strategiarbeidet. Følgelig vil det være 
nødvendig å stille mer grunnleggende spørsmål rundt hvordan spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er organisert og 
strukturert. 
 
Økonomistyring og kostnadseffektiv drift er nødvendige forutsetninger for å gjenvinne den handlefrihet som kan 
gjøre det mulig å realisere ambisiøse mål om en bedre helsetjeneste. 
Kostnadsfokus kan forfølges langs minst to akser; kostnadskontroll og kostnadseffektivitet. 
For Helse Nords vedkommende er det avgjørende å sikre begge deler. Det har en nødvendig egenverdi å ha kontroll 
over sine kostnader, på en slik måte at den samlede virksomheten kan drives under i noenlunde forutsigbare og 
stabile rammevilkår. En ukontrollert økonomi umuliggjør det. 
 
Dernest er det avgjørende viktig å bestrebe seg på at de tjenester som leveres er så vidt kostnadseffektive som mulig. 
Spørsmålet om god og riktig bruk av ressursene favner vidt. Ikke minst dreier det seg om å internalisere 
alternativkostnadstenkningen; at alle ressurser har alternative anvendelser hvis nytte forutsettes sammenlignet. Mer 
populært formulert innebærer det at når ressurser velges anvendt på et område gir man samtidig avkall på de 
gevinster de samme ressurser kunne gi om de ble anvendt på en annen måte.  
 
I denne forstand har spørsmålet om god ressursutnyttelse også en etisk side, nemlig å forvalte samfunnets ressurser 
slik at de gir størst mulig nytte for befolkning og pasienter. I en arbeidskraftintensiv sektor som helsetjenesten dreier 
det seg for eksempel om å anvende personellets kompetanse på rett måte; den høyest kvalifiserte og mest kostbare 
arbeidskraften skal således ikke anvendes på oppgaver som kan løses mer kostnadseffektivt av andre. 
 
Samtidig som det er viktig at den enkelte oppgave løses på en kostnadseffektiv måte (”å gjøre tingene riktig”), er det 
minst like viktig ”å gjøre de riktige tingene”. Det siste dreier seg i positiv forstand om å anvende ressursene slik at 
de gir best ”helsemessig avkastning”, men også om kritisk å vurdere tiltak som gir liten eller ingen nytte. Ved å ta i 
bruk kunnskap fra medisinske metodevurderinger, vil vi bli bedre i stand til å fase ut medisinske prosedyrer med 
lite, ingen eller negativ effekt. I denne forstand er koblingen mellom kvalitet og kostnadseffektivitet ofte positiv. 
 
På samme vis som for kvalitet er spørsmålet om kostnadseffektivitet et relativt begrep. Det betyr at det trengs 
referanser som muliggjør sammenlignende vurderinger. Det er derfor viktig at Helse Nord legger til rette for 
sammenlignende dokumentasjon av ressursbruken i og mellom helseforetak, og at dette skjer på en metodisk 
forsvarlig måte.  
 
Innenfor enhver ressursramme vil Helse Nord RHF ha et overordnet ansvar for å optimalisere tilbudet av 
spesialisthelsetjenester, der en avveier hensynet til kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet. En mer effektiv 
ressursforvaltning og arbeidsdeling vil således også kunne bidra til å frigjøre ressurser som kan bedre det samlede 
helsetilbudet til landsdelens befolkning.  
 
5. Strategiske innsatsområder 
 
I arbeidet med å realisere hovedmålene, med de utfordringer som er beskrevet og vurdert i dette notatet, har vi valgt 
ut følgende strategiske innsatsområder for perioden 2002- 2004: 
 
5.1 Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Helse Nord skal være foregangsregion innen utbygging og videreføring av IKT som strategisk virkemiddel. I valg 
av strategier og løsninger skal hensyn som fremmer den samlede foretaksgruppen har prioritet. IKT skal alltid 
anvendes som verktøy innen områder som: 
 
• utvikling av kunnskapsbasert medisin  
• dokumentasjon av kvalitet 
• tilgjengelig kompetanse for pasienter  
• fagnettverk for kompetansehevning 
• effektivisere beredskapsordninger innen for eksempel kliniske servicefag 
• sentralisere drift av merkantile støttefunksjoner 
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5.2 Samarbeid med primærhelsetjenesten 
I Helse Nord vil vi prioritere systematisk samarbeid med primærhelsetjenesten. Hovedmålet er å koordinere de 
samlete tjenestene for å sikre pasientene rett tilbud på rett sted og opplevelsen av sammenheng i helsetjenesten. Å ta 
i bruk de muligheter som moderne informasjonsteknologi gir, er et fundament. Viktige virkemidler vil videre være: 
 
• Kommunikasjon 
• Samarbeid om konkrete oppgaver 
• Veiledning 
• Rekruttering og stabilisering i primærhelsetjenesten 
• Kompetansespredning / desentralisering 
• Samhandling om akuttmedisinsk kjede 
• Oppgaveløsning på det, for brukeren, riktige nivå  
 
5.3 Forskning, utdanning, rekruttering og stabilisering av personell  
Det er en betydelig utfordring for Helse Nord å sikre tilgjengelighet og stabilitet av nødvendig kompetanse der den 
trengs. Befolkningen har krav på oppdatert, kunnskapsbasert behandling etter beste medisinske praksis til enhver tid. 
Viktige virkemidler i så måte er: 
 
• Utdanning av fagfolk fra Nord-Norge i Nord-Norge 
• Tilstrekkelig og samordnet utdanningskapasitet 
• Klinisk forskning i en regional struktur 
 
5.4 Kvalitetetsutvikling og forbedring 
Kvalitet betyr bl.a. å gjøre de riktige tingene på riktig måte og i riktig omfang. En viktig forutsetning for god kvalitet 
er at oppgaveløsning og resultater baseres på erfaring fra kontinuerlig evaluering, læring og forbedring. Viktige 
virkemidler vil være 
 
• Kultur- og kompetanseutvikling for kontinuerlig forbedring 
• Dokumentasjon av kvalitet 
• Evaluering av resultater 
• Systematisk metodevurdering 
• Fokus på prosesser 
• Fokus på brukerbehov 
 
5.5 Tjenesteorganisering 
I Helse Nord er det en hovedoppgave å løse befolkningens behov for spesialisthelsetjenester gjennom en mer 
optimal organisering av tjenestetilbudet internt i det enkelte helseforetak. Organiseringen skal på den ene siden ta 
hensyn til geografi og bosettingsmønster, og på den andre siden sørge for en god, felles ressursutnyttelse. Under 
forutsetning av at kvalitet og tilgjengelighet ivaretas, skal den løsning velges som gir best samlet ressursutnyttelse. 
Viktige virkemidler vil være: 
 
• Beslutninger om rasjonell oppgavefordeling innad i og mellom foretakene 
• Faktabaserte vurderinger av forholdet mellom desentralisering og sentralisering av tjenestetilbud 
• Akuttmedisinsk tjenestetilbud som understøtter organisering av øvrig helsetjeneste 
 
5.6 Utvikling av foretaksgruppen 
Det er store utfordringer knyttet til å utvikle foretaksgruppen til en organisasjon med omforent 
virkelighetsforståelse, felles mål og strategier som utgangspunkt for handling. Helseforetakene står foran krevende 
prosesser for å bli slagkraftige og omstillingsdyktige organisasjoner med evne til styring i tråd med tildelte ressurser 
og de behov som skal dekkes i befolkningen. Viktige virkemidler vil være: 
 
• Utvikling av avklarte roller og ansvar mellom helseforetakene og regionalt helseforetak som eier 
• Utnytte det potensialet for utøvelse av ledelse som ny foretaksorganisering gir  
• Regional identitetsbygging 
• Systematisk organisasjons- og ledelsesutvikling 
• Gjennom nettverksorganisering legge til rette for kunnskapsspredning og erfaringsformidling innen 

organisasjon og ledelse – lære av de beste 
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5.7 Nasjonale satsingsområder – kreft og psykiatri 
Kreftomsorg og psykisk helsevern er områder gitt en særskilt nasjonal prioritet som skal følges opp i Helse Nord.  
For begge områdene skal det utvikles tilbud som dekker pasientenes behov på ulike stadier i sykdomsprosessen. 
Videre bør det bygges opp nettverksbaserte tjenester slik at pasientenes behov for et helhetlig tilbud ivaretas. 
Viktige virkemidler vil være: 
 
• Oppfølging av nasjonale og regionale planer 
• God ressursutnyttelse 
• Samarbeid og nettverk 
• Kompetansespredning 
 
 
6. Om de ulike innsatsområder 
 
6.1 Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
I samtlige av de dokumenter som ligger til grunn for eller er kommet i forlengelsen av eierskaps- og 
foretaksreformen, er informasjonsteknologi framhevet som et viktig virkemiddel for samhandling mellom enheter 
og nivåer i helsetjenesten. Nord-Norges geografi tilsier at IT vil ha en særlig stor betydning som 
avstandskompenserende teknologi. På enkelte områder er helsetjenesten i denne landsdelen kommet ganske langt 
mht å ta i bruk IT-løsninger, men mye gjenstår for å kunne høste de potensielle gevinster som 
informasjonsteknologien muliggjør.  
 
Gjennom strategiarbeidet skal det lages en særskilt rapport om hvordan den videre implementering av IT-løsninger 
innen og mellom helseforetak, og i forhold til kommunikasjon med førstelinjetjenesten, skal foregå. Spørsmål som 
må avklares er hvilke krav som skal stilles til standardisering, på hvilke områder og nivåer fellesløsninger er 
ønskelige, på hvilke felter det er hensiktsmessig å sentralisere driften av IT-systemer. Generelt vil det legges vekt på 
å synliggjøre gevinster ved bruk av IT, både i forhold til. Effektivisering av drift, kvalitet og logistikk, og i forhold 
til informasjon og service vis a vis pasientene.  
 
I denne fasen skal det ikke treffes beslutninger i deler av foretaksgruppen som underminerer muligheten for felles 
kommunikasjonsløsninger i regionen. 
 
Hovedtiltakene for å møte utfordringene vil være: 
 
• Vurdere standardisering av løsninger 
• Felles plan for RIS/PACS 
• Nord-norsk helsenett som felles system 
• Felles økonomisystem 
• Vurdering av andre felles støttesystemer på andre områder 
• Intranett i foretaksgruppen 
• Oppkopling av primærleger i regionen til spesialisthelsetjenesten 
 
6.2 Samarbeid med primærhelsetjenesten 
Helse Nord har som et særskilt strategisk fokus å utvikle samhandling med primærhelsetjenesten ved bl.a. å ta i bruk 
alle muligheter i moderne informasjonsteknologi og nye organisasjonsformer. Kompetanse og tjenestetilbudet i 
Nordnorsk helsenett og Nasjonalt senter for telemedisin er viktige. Dette vil øke muligheter for å gi pasientene i 
Helse Nord gode og sammenhengende tjenester innenfor rammen av tilgjengelige ressurser. 
Ut over tiltak i det enkelte foretak med legevaktsamarbeid m.m. er det etablert et eget regionalt prosjekt som skal 
utrede og foreslå modeller for bedre samarbeid og samordning mellom spesialisttjeneste og primærhelsetjeneste 
I samarbeidet med kommunehelsetjenesten skal det spesielt vurderes om oppfølging og kontroller som i dag utføres 
i sykehus kan gjøres i kommunehelsetjenesten. Kommunikasjon mellom kommuner og helseforetak vil være et 
hovedsatsingsområde for Nordnorsk helsenett.  
 
Hovedtiltakene for å møte utfordringene vil være:  
 
• Nært samarbeid med ressurssenteret for distriktsmedisin og de allmennmedisinske miljøer   
• Etablere et regionalt prosjekt for optimal samordning av tjenester mellom spesialisthelsetjeneste og 

primærhelsetjeneste 
• Ta i bruk mulighetene i informasjonsteknologi og nye organisasjonsformer for å desentralisere kompetanse 
• Bruke Nordnorsk Helsenett og Nasjonalt Senter for Telemedisin til å utvikle gode løsninger for 

kompetansespredning og samarbeid mellom nivåene 
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6.3 Forskning, utdanning, rekruttering og stabilisering av personell  
Å sikre befolkningen i Nord-Norge et komplett og stabilt behandlingstilbud, med den medisinske service de til 
enhver tid har krav på, forutsetter en god og stabil dekning av helsepersonell i tjenestene. Det er også et mål å gi den 
samiske befolkningen mulighet til å bli behandlet og pleiet av helsepersonell som snakker samisk språk og har 
kjennskap til samisk kultur.  
  
6.3.1 Forskning 
Helse Nord anser etablering av stabile og gode miljø for klinisk forskning for å være en faktor av vesentlig 
betydning for å rekruttere, stabilisere og videreutvikle nødvendig fagkompetanse i Nord-Norge. Det er samtidig en 
faktor av vesentlig betydning for å sikre befolkningen kunnskapsbaserte og oppdaterte helsetjenester av beste 
medisinske praksis. 
Universitetssykehuset Nord-Norge vil i samarbeid med Det medisinske fakultet ha en spesiell oppgave i å sørge for 
en bred og god forskningsaktivitet i egne fagmiljø, som kan danne basis for omfattende regionale 
forskningsnettverk. 
 
 
6.3.2 Utdanning 
Helsetjenesten i Nord-Norge har tradisjonelt sett hatt større rekrutteringsproblemer og lavere stabilitet i stillinger for 
leger og annet spesialisert helsepersonell enn andre deler av landet. Et av de viktigste virkemidler for å forbedre 
denne situasjonen, har vært å utdanne egne fagfolk gjennom utdanningsinstitusjoner lokalisert i egen landsdel. 
Denne strategien har hatt gunstig effekt for grunnutdanningene, men bør særlig vurderes styrket for 
spesialistutdanningen og andre spesialutdanninger. 
 
De regionale utdanningsprogrammene i voksen- og barne- og ungdomspsykiatri er utviklet i landsdelen og har vist 
seg svært vellykket for å øke legedekningen i psykiatrien. Nettverksbygging og bruk av telestudio til undervisning 
og veiledning er sentralt i utdanningsprogrammene. Bedre samordning av utdanningsstillinger innen og mellom 
helseforetak, utnyttelse av nye undervisnings- og veiledningsmuligheter, mer bevisst karriereplanlegging og 
tilrettelegging for den enkelte kandidat under videreutdanning, er også viktige elementer i programmene. 
Erfaringene herfra er så gode at det må vurderes overføring av modellen til andre rekrutteringssvake spesialiteter, og 
må utnyttes i langt større grad innen andre spesialiteter for å sikre egen utdanningskapasitet for prioriterte tilbud. 
Andre tiltak innenfor strategiene rundt ”Stol på egne krefter” må videreutvikles, systematiseres og generaliseres.  
 
For å sikre tilgangen på helsepersonell må vi i tillegg øke utdanningskapasiteten i landsdelen. Som ledd i dette, er 
det et sentralt mål å tilrettelegge for økt opptaket av medisinerstudenter ved Universitetet i Tromsø til 120 pr. år. Når 
det gjelder grunn- og videreutdanning av sykepleiere og andre med treårig høgskoleutdanning, må det arbeides 
aktivt for at Nord-Norge har tilstrekkelig egen utdanningskapasitet. Desentraliserte utdanningsopplegg har vært 
vellykket både når det gjelder grunnutdanning og videreutdanning og bør vurderes etablert i større utstrekning i 
samarbeid med høgskolene. Teknologien gir også stadig nye muligheter for fjernundervisning.  
 
Nord-Norge har fortsatt for liten tilgang på spesialsykepleiere. Utdanningen av disse ivaretas av Høgskolene i 
Tromsø, Bodø og Alta som oppdragsundervisning. Det er fortsatt slik at institusjonene i landsdelen har problemer 
med å fylle alle tilgjengelige studieplasser. Det blir derfor en utfordring å ta i bruk den kapasiteten som allerede 
finnes, slik at vi på sikt også på dette området bruker ressurser på å utdanne våre egne i stedet for å kjøpe tjenester 
hos dyre vikarbyrå. Det er stor mangel på radiografer både nasjonalt og i vår region. Det bør vurderes hvorvidt 
Høgskolen i Tromsø kan øke utdanningskapasiteten på radiografstudiet. 
 
6.3.3 Rekruttering og stabilisering 
For ytterligere å bidra til rekruttering, stabilisering og faglig god kvalitet, vil det dessuten være viktig at 
helsepersonell blir innlemmet i faglige og kollegiale nettverk. Dette gjelder også for primærleger, som i hovedsak 
befinner seg alene eller i små fagmiljøer. Både i forhold til videre- og etterutdanning, og i det løpende behov for 
konsultasjon, samhandling, støtte og avlastning, bør det søkes etter samarbeidsformer som virker kulturbyggende og 
integrerende.  
 
Hovedtiltakene for å møte utfordringene vil være: 
 
• Sterk og utbredt klinisk forskningsaktivitet som virkemiddel for å rekruttere og stabilisere nødvendig 

fagkompetanse 
• Bidra til økt utdanningskapasitet ved Universitetet i Tromsø og høgskolene 
• Utnytte allerede eksisterende kapasitet på videreutdanninger av sykepleiere 
• Bidra til utdanningsmodeller tilpasset geografien og strukturen i landsdelen 
• Samarbeid innad og mellom foretak om utnyttelse av personell/kompetanse 
• Bruk av kliniske nettverk for faglig oppdatering og utvikling. 
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6.4 Kvalitetsutvikling og forbedring – et ansvar i alle ledd og på alle områder 
Kvalitetsarbeid i helsevesenet innebærer innsats på mange områder. Dels er det å finne rette og effektive tiltak som 
løsning på befolkningens helseproblemer, d.v.s. å gjøre de riktige tingene. Dernest er det å strukturere tjenesten slik 
at sjansene for feil eller avvik blir minst mulig og at følgene av avvik blir så små som råd er. Men kvalitetsarbeid er 
også å måle og sammenlikne medisinske resultater, slik at man blir i stand til å drive kontinuerlig forbedring på 
tjenestene. Hver for seg er utøvere, avdelinger og sykehus ofte ute av stand til å dokumentere kvalitet på kliniske 
resultater. Først i sammenlikning av grupper er det mulig å si noe pålitelig om kvalitet. Det viktigste 
kvalitetskriterium er således at pleie og medisinsk praksis er kunnskapsbasert.  Arbeidet med utvikling av nasjonale 
kvalitetsindikatorer, medisinske registre og ”clinical audits”, guidelines, nasjonale standarder og protokoller må 
fortsette.  
 
Det ligger derfor en betydelig utfordring i departementets styringsdokument til de regionale helseforetak, der det 
forutsettes at disse jevnlig etterspør rapporter om behandlingskvalitet og pasienttilfredshet på linje med økonomi- og 
produksjonsdata. Det kreves også fra eiers side at de regionale helseforetakene skal påse at helseforetakene har 
systemer for å måle og overvåke kvalitet og håndtere avvik fra standarder. 
 
Det er et betydelig problem at vi ikke har gode nok verktøy for å drive kontinuerlig arbeid på dette felt. Det må 
utvikles gode registreringsmetoder, IT-verktøy og system for monitorering og implementering av kliniske 
kvalitetsmålinger.  
 
Kvalitet kan ikke måles direkte men gjennom bruk av kvalitetsindikatorer. Det foregår et arbeid nasjonalt for 
utvikling av nasjonale standarder, hvor Helse Nord vil delta aktivt. 
Helseforetakene skal dokumentere klinisk praksis etter de nasjonale kvalitetsindikatorene når disse er utviklet og 
vedtatt. 5 kvalitetsindikatorer vil bli implementert i 2002. 
 
6.5 Kunnskapsbasert praksis, metodevurdering og kvalitetsregistre 
Det er bare virksomme helsetjenester som fremmer befolkningens helse. Prinsippene for metodevurdering må tas i 
bruk for å finne frem til, definere og utforme rett praksis og retningslinjer for behandling. Fagmiljøene må 
stimuleres til å øke innsatsen på dette området. Her har UNN HF og det medisinske fakultetet spesielt ansvar for å 
utvikle, forankre og formidle faglige standarder overfor de mindre enhetene. I forhold til å påvise effekter 
(outcomes) av medisinsk behandling og pleie, er vi ikke kommet spesielt langt nasjonalt. Det må settes i verk et 
betydelig utviklingsarbeid hvor en bør delta ikke bare på nasjonale men også internasjonale arenaer. Registrering og 
levering av data til medisinske registre vil også være et viktig bidrag til å dokumentere kvalitet. Et medisinsk 
kvalitetsregister bør først og fremst være et hjelpemiddel for klinisk praksis og forbedringsarbeid. Registrene må, 
gjennom et tillitsfullt samarbeid, drives som en del av det kliniske arbeidet i sykehusene. 
 
Diskusjonen omkring forholdet mellom volum og kvalitet er ikke alltid basert på kunnskap, forskning og 
erfaringstall. Senter for Medisinsk Metodevurdering har utgitt en oversikt over litteraturen på dette felt og redegjort 
for de områder hvor sammenheng mellom volum og kvalitet er dokumentert. I den regionale kreftplanen 
fremkommer for eksempel anbefalinger fra et samlet fagmiljø i regionen innenfor kirurgisk kreftbehandling om å 
sentralisere de deler av kreftkirurgien som SMM påviser sammenheng mellom volum og kvalitet. Der 
dokumentasjon foreligger eller framskaffes vil Helse Nord legge større vekt på slike vurderinger av faglige 
volumterskler i forhold til kvalitet. 
 
6.6 Pasienten i fokus 
Pasienttilfredshet er et viktig målekriterium for kvalitet og det å etterspørre pasienters og pårørendes 
tilbakemeldinger må få høy prioritet framover. Med fritt sykehusvalg blir alle helseforetakene stilt overfor 
konkurransen om å ”bli valgt”, og kvalitet på service og behandling vil bli viktigere for pasientenes valg i framtida. 
Det må skapes holdninger til å ta i bruk pasienterfaringer, både skriftlige og muntlige/spontane, som grunnlag for 
læring og forbedring. Arbeid for å bedre og effektivisere pasientflyten og logistikken rundt pasientens reise, må 
stimuleres i alle ledd og nivå. 
 
Hovedtiltak for å møte utfordringene vil være: 
 
• Utvikle en konsernhåndbok for foretaksgruppen som inkluderer kvalitetssikring og kvalitetsforbedring.  
• Helse Nord vil etablere regionale arenaer for kulturbygging og kompetanseutvikling hvor kvalitetsarbeid basert 

på kobling av kunnskap, praksis og metodevurdering får en sentral plass. 
• Det regionale kvalitetsregisteret for kreftsykdommer skal være på plass i løpet av de nærmeste en til to år.  
• På sikt bør det opprettes et regionalt Senter for klinisk dokumentering og evaluering ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge. 
• Der nasjonale eller regionale protokoller, guidelines eller resultater fra medisinsk metodevurdering finnes, skal 

disse legges til grunn for den kliniske virksomheten. 
• Det etableres pasienttilfredshetsundersøkelser. 
• Det etableres rutiner og system for å fange opp og systematisere de mer spontane tilbakemeldinger og 

synspunkter som pasientene gir uttrykk for. 
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6.7 Tjenesteorganisering – Organisering av det akutte tjenestetilbud 
I den akuttmedisinske kjeden er det tre kritiske områder som må prioriteres: 
  
• Beredskap og kompetanse i primærhelsetjenesten  
• Kvalitet og kapasitet i ambulansetjenesten  
• Organisering av akuttberedskapen innen helseforetakene  
  
Ved den organisering som er valgt, er det en hovedoppgave for det enkelte helseforetak å møte de strukturelle 
utfordringer gjennom mer optimal intern organisering av tjenestene. Samhandling og funksjons- og arbeidsdeling 
mellom enhetene i foretaket skal vurderes for å bedre tilgjengeligheten for brukerne, ivareta nasjonale krav til 
kvalitet, samt best mulig utnytte tilgjengelige ressurser som lokaler og utstyr, personell og kompetanse, og øvrige 
ressurser. 
  
Alle sykehusenhetene i foretakene forutsettes å ha en funksjon innen akuttberedskapen for å gi rask intervensjon 
overfor de vanligste akutte tilstander, der behovet for nærhet, rask diagnostisering, stabilisering og eventuell 
igangsetting av behandling er viktig.  Beredskapsnivå utover dette kan lokaliseres til færre sykehusenheter i 
helseforetak.  
  
Det akuttmedisinske samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten bør styrkes gjennom felles akuttmottak 
(FAM) der dette er hensiktsmessig. Akuttberedskapen i indremedisin bør tilpasses økningen i øyeblikkelig-hjelp 
innleggelser og det generelle økte presset på indremedisinske avdelinger. De generelle utviklingstrekk samt 
tidskritiske element ved infarkt- og slagpasienter tilsier en videreføring av den desentraliserte struktur for generelle 
indremedisinske funksjoner (Jfr. Akuttutvalgets innstilling; NOU 1998: 9, Hvis det haster…) 
  
Forholdene for kirurgisk beredskap er annerledes og mulighetene for en rasjonalisering av beredskapen innen 
helseforetakene skal vurderes. Dette er i samsvar med Stortingets behandling av akuttmeldingen, der det bl.a. heter: 
”Særlig ved enkelte små sykehus utføres det få øyeblikkelig-hjelp inngrep på kvelds- og nattetid, slik at den 
omfattende kirurgiske beredskapen sjelden er i bruk.” Og videre: ”I denne sammenhengen vil flertallet peke på 
behovet for å rasjonalisere den kirurgiske beredskapen.”  Denne problemstillingen skal følges opp av det enkelte 
helseforetak med konkrete tiltak for endringer. 
  
Organisering av den spesialiserte fødetjenesten må tilpasses organiseringen av den kirurgiske beredskap og volumet 
på fødsler i foretaket. Kvalitet skal være i samsvar med nasjonale krav til bemanning og kompetanse. 
Fødselsomsorgen skal differensieres med utgangspunkt i den nivåinndeling Statens helsetilsyn har anbefalt i rapport 
1/97, og som er gitt tilslutning av Stortinget under behandlingen av akuttmeldingen. De tre nivåene er kvinneklinikk, 
fødeavdeling og fødestue. Struktureringen bygger på antallet fødsler pr. år, og definerer minstekrav til bemanning og 
kompetanse, herunder vaktberedskap. Flere av fødeavdelingene i det enkelte foretak vil ikke kunne oppfylle disse 
forutsetninger, og må derfor inngå i en helhetlig organisering av fødetjenesten i helseforetaket. Omleggingen skal 
kvalitetssikres slik at forutsetningene om god svangerskapsomsorg og god seleksjon for valg av fødested blir 
oppfylt. Det vises her til eget nasjonalt råd for fødselsomsorgen som nylig er opprettet for å bistå i 
omleggingsprosesser.  
  
En avgjørende forutsetning for å få til endringer i funksjonsfordelingen er en ambulansetjeneste med god kapasitet 
og kvalitet. Denne tjenesten blir nå styrket. Ambulanse- og nødmeldetjenesten skal også gjennomgås på regionalt 
nivå. Antallet AMK-sentraler skal vurderes.   
  
Hovedtiltakene for å møte ufordringene vil være: 
  
• Prosjektrettet arbeid for å samordne akuttfunksjonene mellom sykehus og primærhelsetjenesten  
• Oppfølging av planer for kompetanseheving og kapasitet i ambulansetjenesten  
• Effektivisere nødmeldetjenesten  
• Gjennomgå organisering av akuttberedskapen innen helseforetakene (særlig fødselsomsorg og kirurgi)  
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6.8 Ventetid 
Et hovedmål for Helse Nord er at ventetid for et nødvendig helsetilbud skal være akseptabel for pasienten.  Pasient 
og henvisende instans skal få relevant og god informasjon om behandlingstilbudet, om aktuell ventetid og om 
rettigheter i forbindelse med fritt sykehusvalg. Helse Nord iverksetter et prosjekt ”Pasientinformasjon” med formål å 
utvikle foretaksgruppens samlete evne til å informere pasienter og offentlighet om Helse Nords tjenester. Prosjektet 
utvikles i samarbeid mellom Helse Nord, Informasjonstjenesten for Fritt sykehusvalg ”Grønt nummer” og 
helseforetakene. 
 
Vi har fem helseforetak med totalansvar for spesialisthelsetjenester til hver sin befolkning. Helseforetakene må 
legge til rette for å utnytte sin felles kapasitet slik at tilbudet til pasientene strømlinjeformes og ventetid reduseres. 
Dette vil kunne føre til at geografisk nærhet til enkelte tilbud reduseres for deler av befolkningen. Interne rutiner 
skal samordnes og tilrettelegge for god aktivitetsplanlegging og nødvendig informasjon til offentligheten og til den 
enkelte pasient.. 
 
Hovedtiltakene for å møte ufordringene vil være: 
 
• Videreutvikle informasjon til pasienter og offentlighet gjennom prosjekt ”Pasientinformasjon” og 

Informasjonstjenesten for Fritt sykehusvalg 
• Videreutvikle interne rutiner i helseforetakene for søknadsbehandling, aktivitetsplanlegging og 

ventetidsinformasjon 
• Felles ventelister innen helseforetak og regionen 
• Utnytte felles kapasitet til å strømlinjeforme prosesser for elektive høyvolumtjenester 
 
 
6.9 Utvikling av foretaksgruppen – Ledelse, organisering og styring 
Foretaksgruppen består av det som tidligere var 12 sykehus og en rekke mindre selvstendige institusjoner. Det er en 
betydelig utfordring å utvikle dette til en foretaksgruppe som ”drar” i samme retning. Eierskaps- og ansvarsreformen 
fokuserer på to nivå i den nye strukturen, helseforetakene (HF) og regionalt helseforetak (RHF). Det er disse 
formelle enheter som skal stilles til ansvar.  Helseforetakene er driftsnivået for kjernevirksomheten, og 
organiseringen av disse vil være et vesentlig element for å få levert gode og prioriterte spesialisthelsetjenester til 
befolkningen i Nord-Norge.  Organiseringen innen helseforetakene må ha et særlig fokus framover.  
 
Helsereformen skulle styrke den strategiske og operative ledelse og organisering i og av virksomhetene. Et ansvarlig 
lederskap som tar ansvar for styring, er således en forutsetning for å skaffe nødvendig handlefrihet i forhold til å 
kunne realisere faglige og helsepolitiske elementer i vedtatte strategier. De grunnleggende økonomisystemer eller 
verktøyene for rapportering, analyse (for eksempel benchmarking) må forbedres. Økonomistyring forutsetter også at 
ansvaret på ulike nivåer er tydeliggjort og organisert. I denne sammenheng er det viktig å erkjenne at det i hovedsak 
er faglig initierte tiltak som genererer utgifter (og i økende grad inntekter).  Derfor må ansvar for styring koples til 
totalansvar for drift på ulike nivåer. Fagfolk som vil være ledere i framtidens spesialisthelsetjeneste må motiveres til 
å få bedre forståelse for og ta større medansvar for ressursforvaltning.  
 
Et sterkere ledelsesfokus er ikke bare nødvendig for økonomistyringen, men for at det generelle endrings-, 
omstillings- og kvalitetsarbeidet i helseforetakene skal lykkes. For å motvirke denne iboende tendens til 
fragmentering som følger av bl.a. spesialisering er det derfor behov for et tydeligere, mer autoritativt (legitimt) og 
samlende lederskap. Dette forutsetter en oppgradering av lederfunksjonen, både i forhold til ferdigheter og 
holdninger, anerkjennelse og karriere. I strategiarbeidet bør det fokuseres på tiltak – eller serier av tiltak - som skal 
styrke helseforetakenes fokus på og kompetanse i forhold til ledelse, organisering og ressursforvaltning. Det er 
viktig at dette gjøres på måter som kopler ledelses- og organisasjonsprosesser til faglige og innholdsmessig 
relevante problemstillinger, slik at ledelsesfunksjonen kan oppnå respekt og legitimitet i fagmiljøene. 
Ledelsesfunksjonen må følgelig være kunnskapsbasert og ha fokus på både faglig og organisasjonsmessig kvalitet, 
men med pasientenes tarv og tjenestenes kvalitet som det overordnede formål.   
 
I foretaksstrukturen er intern organisering det enkelte helseforetaks ansvar. Ny organisasjons- og ledelsesmodell skal 
først og fremst reflektere det samlede helseforetak som det formelle ansvarsnivå i ny struktur.  
 
Hovedtiltakene for å møte utfordringene vil være: 
 
• Gjennomføring av et program for toppledelse og andre sentrale ledere i foretakene 
• Initiere og delta i utviklingen av regionale lederutviklingsprogram 
• Etablering av nettverk om helseforetaksorganisering 
• Etablere en årlig ledersamling i konsernet der sentrale problemstillinger omkring virkelighetsforståelse og 

strategier settes på dagsorden 
• Ta initiativ til evaluering av ulike organisasjons- og styringsformer 
• Sammen med helseforetakene utarbeide konsernhåndbok for ledelse, organisasjon og styring 
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• Utvikle rolle- og ansvarsfordeling mellom RHF og HF 
 
6.10  Nasjonale satsingsområder – kreft og psykiatri 
 
6.10.1 Øke innsatsen på utredning og behandling av kreftsykdom 
Kreftbehandling er et nasjonalt satsningsområde hvor mål og strategier er nedfelt og vedtatt gjennom NOU 20:1997 
”Omsorg og kunnskap – Nasjonal kreftplan” og St.prop.nr.61: ”Om nasjonal kreftplan og plan for 
utstyrsinvesteringer i norske sykehus (1997-98)”. Den nasjonale kreftplanen er videre lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av den regionale kreftplanen(2000). 
 
Hovedfokus fra eier har hittil vært på utbygging av strålekapasitet. Imidlertid er det slik at hele 85 % av de som 
helbredes for kreft, får kirurgisk behandling. Kirurgiens vesentlige betydning i den kurative behandlingen stiller 
derfor store krav til kirurgiske kompetanse.. Det er også betydelig mangel på spesialister innen bl. a. radiologi, 
patologi og onkologi.  
 
Antallet krefttilfeller øker og derved også behovet for lindrende behandling. For at kreftpasienter i større grad skal 
kunne få tilbringe livets sluttfase i nærmiljøet, må kunnskap om lindrende behandling bygges opp på alle nivå. 
Ressurser og kompetanse må i særlig grad tilføres primærhelsetjenesten.  
 
Indikasjoner på at kreftforekomst og sykdomsutfall har regionale variasjoner viser at det er behov for regionale 
epidemiologiske og kliniske undersøkelsesstudier. Et regionalt kvalitetsregister er et viktig tiltak for å bedre 
kvaliteten på behandling, oppfølging og omsorg for våre pasienter.  
 
Tidlig diagnostikk er viktig for resultatet ev enhver behandling av kreftsykdommer. Tidlig diagnostisering 
forutsetter stabil og god kompetanse i primærhelsetjenesten. Siden tjenesten preges av lav stabilitet i legestillingene 
og utstrakt bruk av korttidsvikarer er satsing på kompetansespredning om tidlig diagnostikk en spesiell utfordring i 
vår landsdel.  
 
Mangel på strålemaskiner gjør at landsdelen har et stort udekket behov for lindrende strålebehandling. De 
geografiske avstandene gjør at det for store deler av pasientgruppen er tungt å reise til Tromsø for å motta lindrende 
strålebehandling. En femte strålemaskin, for lindrende behandling, bør derfor etableres ved Nordlandssykehuset, 
organisert som en satellitt faglig tilknyttet UNN. Dette vil også være et godt tiltak for å bygge sammen fagmiljøene 
for kreftbehandling i de to helseforetakene. 
 
Hovedtiltakene for å møte utfordringene vil være: 
 
• Aktivt følge opp nasjonal og regional kreftplan 
• Spesielt fokus på styrking av det kirurgiske tilbudet til kreftpasienter 
• Kompetansespredning til og samarbeid med primærhelsetjenesten både om tidlig diagnostikk og lindrende 

behandling 
• Øke tilgangen på palliativ strålebehandling ved etablering av et stråletilbud ved Nordlandssykehuset i 

samarbeid med UNN.  
 
6.10.2 Psykisk helsevern – utbygging og kompetanseheving. 
 I Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) og i St.prp. nr. 1 (2001-2002) er det fastslått at opptrappingsplanene for psykisk 
helsevern skal være grunnlag for helseforetakenes arbeid med å videreutvikle denne delen av 
spesialisthelsetjenesten. 
  
Hovedmålsettingen i opptrappingsplanen i Helse Nord RHF er å stabilisere og videreutvikle det eksisterende 
desentraliserte tilbudet, med distriktspsykiatriske sentra (DPS) i helseforetakene. Formålet er å gi psykiatriske 
pasienter gode og tilgjengelige tilbud i en nettverksbasert organisering og uavhengig av definerte nivågrenser. 
Nettverkene må også omfatte kommunale helsetjenester og omsorgstilbud. 
  
Tiltak og tilbud til barn og unge, voksne og deres familier krever at psykisk helsevern innen helseforetakene er 
organisert på en slik måte at hjelpen oppleves som helhetlig og sammenhengende. Det innebærer at helseforetakene 
må bidra til at tjenestene samordnes og ressursene koordineres i forhold til kommunene og andre tjenester. 
Funksjonsfordeling og organiseringen av det psykiske helsevernet må være fleksibelt og sikre muligheter for lokale 
tilpasninger og effektiv ressursutnyttelse. 
  
Helseforetakene må arbeide for å få etablert en mer forutsigbar og stabil kontakt mellom kommunenes helse- og 
sosialtjeneste, brukerorganisasjonene og det psykiske helsevernet i helseforetakene. Ny lov om pasientrettigheter 
stiller også større krav til samarbeid, spesielt med vekt på utarbeidelse av individuelle behandlingsplaner, der den 
kommunale helse- og sosialtjeneste plikter å medvirke til å planlegge tiltak ut fra den enkeltes behov.  
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DPS-ene skal videreutvikles med sikte på å gi differensierte tilbud til barn, unge og voksne. Det vil kreve 
nyetablering i enkelte DPS, mens i andre vil det måtte skje gjennom omstrukturering av eksisterende tilbud. I tillegg 
er samlet sengekapasitet under landsgjennomsnittet, men kapasiteten varierer mellom helseforetakene. Spesielt 
gjelder dette i forhold til barn og unge. 
  
I tillegg til legerekrutteringsprosjektene innen barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri vil det være 
nødvendig å sørge for at de øvrige yrkesgrupper innen psykisk helsevern får sin spesialitet eller kliniske 
godkjenning. Dette kan skje gjennom å samordne tiltak mellom helseforetak. 
 
Nye pasientgrupper med sammensatte sykdomsbilder krever spesiell oppmerksomhet og tilrettelegging 
 
Hovedtiltaket for å møte utfordringene vil være: 
 
• Følge opp nasjonal prioritering av tilbudet til pasienter med psykiatriske lidelser 
• Sikre god total ressursutnyttelse  
• Sørge for hensiktsmessig organisering av tilbudene i henhold til pasientenes totale behov for tjenester 
• Bidra til nettverksorganisering som erstatning for nivåsementerende organisering 
• Ha fokus på grupper med særskilte og sammensatte behov 
 
  
7. Samiske kompetansesentre 
 
Helse Nord står i en særstilling i Norge når det gjelder å utvikle og tilrettelegge spesialisthelsetjenestene til 
befolkningen som har samisk språk- og kulturbakgrunn. Likeverd og lik tilgang til helsetjenestene er et overordnet 
prinsipp som gjelder uansett økonomiske ressurser, kulturbakgrunn og språk. Dette slås fast i lovverket, og 
utgangspunktet har også over tid vært at tilbudet til den samiske befolkningen skal integreres i eksisterende tilbud. 
Forholdet til den samiske befolkning reguleres i tillegg av folkerettslige instrumenter som Helse Nord må forholde 
seg til. 
 
Samtidig kan naturligvis språkbarrierer og manglende kompetanse om samisk kultur skape vansker både for 
pasienter, pårørende og personell. Gode tolketjenester, rekruttering av samisktalende fagpersonell og en generell 
heving av flerkulturell kompetanse blant helsepersonellet er viktige tiltak for å møte disse utfordringene. Dette er 
helseforetakenes ansvar. Det vil være aktuelt å videreutvikle den høye kompetansen innen tolketjenestene ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til et ressurssenter for regionen. For øvrig er de enhetene som er plassert i 
sentrale samiske områder viktige for den videre utviklingen av tjenestene, både som tjenestetilbud og som arenaer 
for utdanning og kompetanse for samisktalende helsepersonell.  
 
”Mangfold og likeverd” - Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning 2002 -
05 og den nasjonale Opptrappingsplanen innen psykisk helsevern har begge pekt på nødvendigheten av å 
videreutvikle kunnskap, kompetanse og forskning på problemstillinger innen samiske helsetjenester. Den viktigste 
strategien vil være å bygge på de eksisterende kompetansemiljøene og satse på å styrke disse på ulike måter.   
 
Hovedtiltaket for å møte utfordringen vil være: 
 
Satsingen må konsentreres om etableringen av det nasjonale kompetansesenteret for tjenester innen psykisk 
helsevern til den samiske befolkning som skal bygges på eksisterende kompetansemiljø ved DPS og BUP i Midt 
Finnmark (Lakselv/Karasjok). Dette må ses i sammenheng med den pågående etableringen av Avdeling for samisk 
helseforskning ved Universitetet i Tromsø, som skal ha base i Karasjok og Tromsø. Det kan f eks være aktuelt å se 
på muligheter for å samordne og effektivisere administrative ressurser til disse enhetene. 
 
 
8. Universitetsklinikken Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF  

som ”motorer” i Helse Nord 
 
Både i styresaken om foretaksstruktur (Helse Nord RHF 14.09.01) og i styringsdokumentene for 
Universitetsklinikken Nord-Norge RHF og Nordlandssykehuset RHF, er begrepet ”to motorer” anvendt. Denne 
metaforen indikerer at disse enhetene har spesielle funksjoner i forhold til fagutvikling (spesialistutdanning, FOU, 
tjenesteproduksjon på enkeltområder mv). For at metaforen skal gi mening, er det viktig å komme med noen 
nærmere avklaringer om hva ”motor”-funksjonen innebærer.  
 
For det første er det ikke tale om to funksjonelt likeverdige motorer. Universitetsklinikken Nord-Norge HF har en 
klar særstilling i kraft av regionsykehusfunksjon og meget omfattende utdannings- og forskningsfunksjoner. Disse 
omfattende og helsepolitisk vedtatte spesialfunksjoner for hele regionen skal selvfølgelig ikke dupliseres.  
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Nordlandssykehuset må derfor vurderes som en klart mindre ”motor”, men likevel som et viktig supplerende senter 
for spesialkompetanse.  I noen grad vil dette være en følge av landsdelens geografiske utstrekning og at Bodø ved 
siden av Tromsø er det desiderte kommunikasjonsmessige knutepunkt. Dette er viktig for pasientene i de søndre 
deler av regionen. Det antas derfor å være hensiktmessig for Helse Nord å ta i bruk de faglige ressursene ved 
Nordlandssykehuset til fortsatt å dekke spesialfunksjoner for vesentlige deler av befolkningen i Nordland. Dessuten 
har Nordlandssykehuset vist seg å ha strategisk betydning for spesialistutdanningen i landsdelen; ikke minst har 
dette sykehuset utdannet mange indremedisinere til øvrige sykehus i Nord-Norge. .  
 
Det viktig at samarbeidet mellom dem de to helseforetakene og deres fagmiljøer styrkes. Dette må i særlig grad 
knyttes til  spesialistutdanning og FOU-virksomhet for  å understøtte disse funksjoner for hele Helse Nord, slik at 
også øvrige helseforetak blir ivaretatt.  For at ideene i ”Stol på egne krefter” skal realiseres, må de største 
sykehusene fungere som nettverksservere vis a vis øvrige helseforetak.  
 
Metaforen med ”to motorer” vil bli vellykket som strategi når motorene trekker i samme retning og understøtter 
hverandre.  Nordlandssykehuset oppgaver på høyspesialiserte felter med lavt volum må vurderes organisert i egen 
regi eller som faglige satellitter til Universitetsklinikken.  Etablering av palliativ stråleterapi ved 
Nordlandssykehuset er basert på en slik modell.   
 
En strategi som gir to av helseforetakenes særlige ”motor”-funksjoner, skal supplere og understøtte fagutviklingen 
ved de øvrige heleforetakene. Samtlige helseforetak skal tilpasse sin praksis og funksjoner til endringer i medisinsk 
utvikling. Hensynet til kvalitet og kostnadseffektivitet tilsier imidlertid at det alltid vil være klare grenser for 
spredning av høyspesialiserte tjenester.  
 
Hovedtiltak for å møte utfordringene vil være: 
 
• Opprette et samarbeidsorgan mellom de to foretakene 
• Gjennomgå arbeidsdeling på spesielle fagområder 
• Iverksette tiltak som knytter fagmiljøene funksjonelt sammen 
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1. Innledning 
NAVO ble gjennom sommeren 2001 valgt til arbeidsgiverorganisasjon for 
spesialisthelsetjenesten. NAVO ble stiftet i 1993 som en bransjeuavhengig arbeidsgiverforening. 
Et hovedformål har hele tiden vært å utvikle løsninger som sikrer omstilling i offentlig sektor. 
NAVO er en sentral aktør for utviklingen av fristilte offentlige virksomheter. NAVO hadde ved 
inngangen til 2002 215 medlemsvirksomheter med til sammen ca 180 000 ansatte. Av disse 
jobber ca 100 000 innenfor spesialisthelsetjenesten.  
I forhandlingsmodellen til NAVO legges det avgjørende fokus på desentral lønnsdannelse. 
 
Lønnsoppgjøret 2002 er startet innenfor spesialisthelsetjenesten med sentrale forhandlinger. Som 
forberedelse til forhandlingene har det også vært jobbet i partssammensatte grupper mellom 
NAVO og sammenslutning av akademikerforeninger i NAVO (SAN), Akademikerne, Den 
Norske Lægeforening, LO Stat, YS NAVO, NHS, KFO og NKF. Oversikt over 
arbeidstakerorganisasjoner innenfor NAVO – helse fremgår av vedlegg. 
 
Nedenfor gis en fremstilling av NAVO sin forhandlingsmodell, helseforetakenes ansvar og 
regionalt helseforetak sitt ansvar knyttet til lønnsforhandlingene 2002. Videre gis en beskrivelse 
av overordnet policy og forventet fremdrift for forhandlingene. Frem til styremøtet 30.4.2002 vil 
det være aktivitet i form av forberedelser og konkrete forhandlinger både sentralt og lokalt. 
Styret vil derfor få seg forelagt oppdatert status i møtet.   
 
2. Organisering av lønnsoppgjøret – de ulike nivåer og NAVO’s modell 
A-forhandlinger 
Det forhandles først en overenskomst del A. Denne er nasjonal (felles for alle foretak) og 
forhandles mellom NAVO og hovedorganisasjonene (LO, YS, SAN, Akademikerne og UHO). I 
hovedsak vil A-delen legge føringer for inntektspolitikken og er overenskomstens generelle del.  
 
For forhandlingene 2002 startet forhandlinger om A-delen 09. april og er sluttført for LO, YS og 
SAN. For akademikerne og UHO er det ikke avklart når A-delen er ferdig forhandlet 
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B-forhandlinger 
NAVO sin normale forhandlingsmodell er at overenskomsten består av en nasjonal A-del og en 
lokal B-del. B-delen forhandles i den enkelte virksomhet. I de innledende forhandlinger med 
hovedorganisasjonene kom man ikke til enighet om å legge NAVO modellen fullt og helt til 
grunn for årets forhandlinger i spesialisthelsetjenesten. Hovedorganisasjonene uttrykte skepsis til 
hvorvidt hvert foretak var i stand til å gjennomføre forhandlinger selv.  Det må også tilføyes at 
enkelte av organisasjonene i liten grad ønsker gjennomført desentral lønnsdannelse. 
 
Det ble vedtatt å gjennomføre et ”nasjonalt nivå II”, i navnet en B1-del. Denne B1-delen skal 
forhandles mellom NAVO og den enkelte fagforening (NKF, NHS, 2FO osv…). Innholdet i 
denne delen skal være særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte fagforenings medlemmer.  
Disse B1-forhandlingene er startet opp, og forventet å være avsluttet omkring 6. mai. B2-
forhandlignene forhandles mellom det enkelte helseforetak og den enkelte fagforening. B2-
forhandlingene kan starte opp for SAN da det er enighet om at det ikke skal forhandles på B1-
nivå. Sluttføring av disse forhandlingene vil imidlertid ikke skje før de øvrige er ferdig på B1 
nivå, altså forventet etter 6. mai.  

 
NAVO’s forhandlingsmodell kan illustreres som følger: 
 

Forhandlingsprosessen – NAVO-Helse

Forhandlinger mellom
NAVO og hovedorg om

Del A

Forhandlinger om innhold i
sentral del av overenskomsten

Det enkelte forbund og
NAVO-Helse (B1)

Forhandlinger i den enkelte virksomhet (B2)

Representanter
fra hovedorg/

forbund
bistår dersom

de lokale
parter får
problemer

Hovedorg/
forbund

overtar dersom
det ikke er

mulig å finne
løsninger

lokalt

Avsluttende forhandlinger 
mellom hovedorg/forbund

Tema: Utestående spørsmål
Fra del A + eventuell

uenighet fra del B

 
 
3. Ansvar for RHF 
RHF er ikke et selvstendig forhandlingsnivå, og møter således ikke partene i forhandlinger. Til 
forhandlingsutvalget NAVO-Helse har imidlertid adm. direktør oppnevnt 2 representanter for 
Helse Nord, en fra regionalt nivå og en fra helseforetaksnivå. 
 
Administrasjonen regionalt har vektlagt å inneha en koordinerende og nettverksbyggende rolle 
ovenfor og mellom helseforetakene og NAVO. Gjennom flere møter og konferanser har aktuelle 
personer både fra forhandlingsutvalgene og ledelse på helseforetakene deltatt. Styrelederne har 
også deltatt i møter der lønnsforhandlingene har vært tema.  
 
Siste aktivitet har vært simulering i forhold til konkret forhandlingssituasjon ved egen samling 
17. og 18. april hvor forhandlingsutvalgene og representanter fra RHF og NAVO har deltatt. 
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4. Ansvar for HF 
Hvert enkelt foretak har ansvaret for å gjennomføre lokale forhandlingene i hh. t. NAVO’s 
forhandlingsmodell. Dette understøtter også reformens mål og intensjoner. Modellen stiller nye 
krav til lederskapet på foretaksnivå både på øverste nivå og avdelingsledernivå. 
Forberedelsene på helseforetaksnivå har vært rettet mot avklaring av forhandlingsutvalg og 
arbeidsform for disse samt innledende møter med tillitsvalgte for gjennomgang av situasjonen i 
det enkelte helseforetak og forhandlingsmodellens innhold. 
 
Sentral for forhandslingsmodellen er at lønnsdannelsen skal skje mest mulig desentral. 
For andre virksomheter er erfaringene med desentral lønnsdannelse bl. a. følgende:  
 

- viktig drivkraft i endring og omstilling, da man tar utgangspunkt i foretakets situasjon og 
utfordringer 

- lokal forpliktelse gir nærhet til beslutninger 
- utvikling av belønningssystemer 
- kompetansebygging ledelse og lokale tillitsvalgte 

 
Lokale forhandlinger skal føres på grunnlag av 
 

• foretakets økonomi 
• produktivitet 
• fremtidsutsikter 
• konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpasning. 

 
Disse fire kriteriene skal gi de lokale lønnsforhandlingene en forankring i foretakets lønnsevne 
og økonomiske bæreevne.  
 
 
Et bilde av sammenhengene i lønnsforhandlinger vises nedenfor: 
 

 
 
 
 

Desentral lønnsdannelse  - Økt fokus på  
bedriftens bæreevne 

Forhandlinger/ 
lønnsfastsettelse 

KRAV 
Arbeidstakers 
krav 

TILBUD 
Arbeidsgiver/ 
bedriftens 
mål og  
strategier 

ANALYSER 
Generell 
statistikk 

RAMMEBETINGELSER 
f. eks inntektspolitiske 
føringer 

Bedriftens økonomiske 
bæreevne 
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5. Overordnet policy for Helse Nord RHF 
I hh. t. vedtatt strategi for NAVO er det også en overordnet policy for Helse Nord RHF å få:  
 

- løsninger som understøtter reformens mål og intensjoner 
- lønnsdannelsen skal være mest mulig desentral 
- lønnstilleggene skal i størst mulig grad rettes inn mot belønning av kompetanse, 

produktivitetsutvikling, ønsket adferd, aktivitet og endringsvilje. 
- avtaleverket må etableres slik at man i langt større grad enn i dag får myndighet til å 

definere innholdet i de stillinger og funksjoner som allerede finnes i det enkelte foretak 
- de fire kriteriene for lokal lønnsdannelse må tas i bruk i foretakene (økonomi, 

produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne). 
 
 
I forhold til Helse Nord RHF som egen helseregion vil utfordringene dels være lik øvrige 
helseregioner i Norge, men det er også utfordringer som er spesielle for regionen. Av felles 
utfordringer nasjonalt vil bla. følgende være viktig å ha et forhold til:  
 

- den økonomiske situasjonen med behov for best mulig effektiv ressursutnyttelse i 
sektoren 

- størst mulig grad av fleksibilitet i forhold til arbeidsstokken 
 
Av særskilte utfordringer for Helse Nord RHF kan være forhold som 
 

- rekruttering og stabilisering av konkurranseutsatte grupper 
- herunder å sikre utdanningsløp internt i regionen 
- sikre en mest mulig fleksibel utnyttelse av spesiell kompetanse (f. eks. ambulant tjeneste) 
- desentral lønnsdannelse på helseforetaksnivå kan gi ulike rammebetingelser innen en 

region med felles utfordringer 
 
Innad i Helse Nord RHF kan også utfordringene være knyttet til at man i forhold til enkelte 
grupper befinner seg i en intern konkurransesituasjon. Helseforetakene må derfor ikke komme i 
en situasjon som skaper uheldig og kostnadsdrivende konkurranse innad. For å unngå en slik 
virkning er det vesentlig med god dialog mellom foretakene. 
 
 
6. Beskrivelse av situasjonen pr dato med forventet fremdriftsplan 
For SAN Helse, LO Stat og YS er de innledende forhandlinger på A-nivå gjennomført. Fremdrift 
for UHO og Akademikerne er uavklart.  
 
Det forventes av forhandlinger på B1 nivå skal være sluttført omkring 6. mai. 
 
For SAN Helse er det gitt klarsignal om å starte opp forhandlingene på B2 nivå (lokalt). Dette 
innebærer at man for denne hovedsammenslutningen er enig om at det ikke skal forhandles på 
B1 nivå, noe som også er i tråd med NAVO’s forhandlingsmodell. 
 
Tidspunkt for oppstart av B2 for øvrige vil avhenge av sluttføring på nivå B1. Videre vil partene 
under B1 bli enig om tidspunkt for sluttføring av forhandlinger på B2 nivå.  
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7. Risikovurdering - herunder økonomiske betraktninger for Helse Nord RHF 
I forhold til risikobildet er følgende vesentlig å fokusere på risiko for:  
 

- arbeidskamp med påfølgende konsekvenser for pasienter, interne arbeidsforhold og 
økonomiske forhold 

- økonomisk tyngre oppgjør enn budsjettert 
- innhold i avtaleverket som ikke fremmer arbeidsgiver behov for kompetanse, 

produktivitetsutvikling, ønsket adferd, aktivitet og endringsvilje. 
- innhold som har langsiktig utilsiktede effekter som begrenser arbeidsgiver styringsrett 
  

I vurdering av risikobildet vil en også måtte se på utviklingen i forhandlingene mellom de øvrige 
parter i arbeidslivet som allerede er ferdigforhandlet eller befinner seg i en situasjon med 
arbeidskamp.  
 
For de ulike gruppene er også situasjonen ulik innad i spesialisthelsetjenesten. Det vises her til at 
fra ultimo januar til primo mars var en 6 uker lang streik med sykepleierforbundet som ble 
stoppet ved tvungen lønnsnemnd. Lønnsnemda ga ingen økonomisk uttelling for NSF. Det er 
også ulik holdning til NAVO’s forhandlingsmodell i forhold til ønsker og tillit til desentral 
lønnsdannelse som bærende prinsipp. 
 
Følgende oversikt viser de økonomiske konsekvenser av ulike utfall for årets lønnsoppgjør for 
Helse Nord RHF samlet: 
 
 
 Lønnskostnad  Merkostnad ved ulik lønnsvekst  
Lønnskostnader   2002 3 % 4,25 % 5 % 6 % 
Helse Finnmark  
             479 334 000         14 380 020         20 371 695         23 966 700         28 760 040  
UNN 
          1 585 878 000         47 576 340         67 399 815         79 293 900         95 152 680  
Hålogalands- 
sykehuset              591 954 000         17 758 620         25 158 045         29 597 700         35 517 240  
Nordlands- 
sykehuset             879 108 000         26 373 240         37 362 090         43 955 400         52 746 480  
Helgelands- 
sykehuset              364 560 000         10 936 800         15 493 800         18 228 000         21 873 600  
Apotek 12 665 892 379 977 538 300 633 295 759 954 
 
Sum 3 913 499 892 117 404 997 166 323 745 195 674 995 239 809 994 

 

 
Merkostnad 
vs. 4,25 %        (48 760 425)                      -          (29 256 255)       (68 264 595) 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til ovenfor nevnte saksfremlegg om lønnsoppgjøret 2002. 
 
2. Styret henviser til sak 07/02 der de økonomiske rammene for oppgjøret for helseforetakene 

er klarlagt (4,25 %) i forbindelse med Styringsdokumentet 2002.  
 
3. Lønnsoppgjøret må sees som en inkorporert del av budsjettarbeidet i helseforetakene. 
 
4. Styret vurderer konsekvensene av lønnsoppgjøret som alvorlig sett i lys av den økonomiske 

situasjon i regionen. 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
 
VEDLEGG:  Oversikt over arbeidstakerorganisasjoner innenfor de 5 hovedsammenslutningene 
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 Arkivsaksnr.: 
 Arkivkode:  
 U.off. jfr. off.loven § 6.2 a og b. 

 

 
STYRESAK 38-2002 NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN –  

BEHANDLING AV ANBUD 
 
 

Møtedato: 30. april 2002 
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 Arkivsaksnr.: 
 Arkivkode:  
 

 

 
STYRESAK 39-2002 NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN – 
 INVESTERING OG FINANSIERING 
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
Sammendrag av utredning 
Prosjektet har et netto arealprogram på ca. 6 000 m2. Brutto/netto faktor i prosjektet må holdes 
på et rimelig nivå for kontorbygg. Bygget planlegges for 325 arbeidsplasser med en kombinasjon 
av åpne arbeidsplasser og cellekontor.  
 
Bygget skal plasseres på tomten slik at en oppnår fysisk tilknytning til både sykehusets 
fagavdelinger og til Forskningsparken i Tromsø (FPT). 
 
I prioritert rekkefølge vurderes to alternativer for realisering av bygget 
 

1. Helse Nord RHF er tiltakshaver og prosjektansvarlig 
2. UNN HF gis fullmakt til å leie bygg hos SIVA/Forskningsparken og UNN HF går inn 

som tiltakshaver og prosjektansvarlig 
 
Begge alternativer vurderes i forhold til levetidskostnad for bygget. For begge alternativer 
gjelder at det skal samarbeides med FPT både faglig, teknologisk og i eiendomsorganisering. Det 
forutsettes at HD kan godkjenne nødvendige investeringer og/eller leiebygg for å starte 
byggearbeidene. 
 
Administrasjonens vurdering 
Utredningen viser at det finnes tre alternativer for valg av organisering av investering i nytt bygg 
for Nasjonalt Senter for Telemedisin. Hvert av disse alternativene har sine fordeler og ulemper. 
 
Antagelse av anbyder i det foreliggende prosjekt har en høy kostnad men kan realiseres rimelig 
raskt. Dette prosjektet har få positive incitamenter med hensyn til Forvaltning-Drift og 
Vedlikehold (eiendomsorganisering). Prosjektet er så langt et konkret byggeprosjekt. Det vises 
til egen sak vedrørende behandling av anbud. 
 
Bygging i egen regi kan gi den beste finansiering og byggeøkonomi. Prosjektet vil i så fall 
konkurrere med andre investeringsprosjekter om investeringsmidler. En begrenset egenkapital og 
låneramme kan medføre at det tar noe lengre tid før realisering. Bygging i egen regi gir valg i 
løsning av eiendomsorganiseringen – enten ved egen stab ved UNN HF eller i samarbeid med 
andre eiendomsselskaper. Det anbefales å realisere denne løsningen så fremt Helsedepartementet 
stiller nødvendige investeringsmidler til disposisjon og at det finnes frem til gode løsninger for 
eiendomsorganisering. Prosjektet vil vurderes opp i mot en totalkostnad/levetidskostnad. 
 
Bygging, finansiering og eiendomsorganisering i regi av SIVA/Forskningsparken i Tromsø kan 
gi en akseptabel byggekostnad, konkurransedyktige leiebetingelser og en hensiktsmessig 
eiendomsorganisering. Dette prosjektet har sin fordel i eiendomsorganiseringen, en rask 
prosjektgjennomføring og at det ikke belaster Helse Nords investeringsramme. Prosjektet 
forutsetter at Helsedepartementet godkjenner å realisere bygget som leiebygg. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF viser til at Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) må ha en samlet 
kontorløsning for å gi et bedre grunnlag for videre utvikling av virksomheten. For å få full effekt 
og slagkraft må kontorene samles i et felles utviklingsmiljø. Dette prosjektet skal prioriteres. 
 
Prosjektet godkjennes med et netto arealprogram på ca. 6 000 m2. Brutto/netto faktor i prosjektet 
må holdes på et rimelig nivå for kontorbygg. Bygget skal planlegges for 325 arbeidsplasser med 
en kombinasjon av åpne arbeidsplasser og cellekontor.  
 
I prioritert rekkefølge skal to alternativer for realisering av bygget vurderes 
 

1.  Helse Nord RHF er tiltakshaver og prosjektansvarlig 
2. UNN HF gis fullmakt til å leie bygg hos SIVA/Forskningsparken og UNN HF går inn 

som tiltakshaver og prosjektansvarlig 
 
Begge alternativer vurderes i forhold til levetidskostnad for bygget. For begge alternativer 
gjelder at det skal samarbeides med FPT både faglig, teknologisk og i eiendomsorganisering. Det 
forutsettes at HD kan godkjenne nødvendige investeringer og/eller leiebygg for å starte 
byggearbeidene. 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Styret gjorde i møte 21.2.2000 under sak 17-02 blant annet dette vedtak: 
 

6. Bygging av et nytt bygg for Norsk Senter for Telemedisin er et høyt prioritert 
prosjekt. Styret ber administrasjonen vurdere en alternativ realisering gjennom 
samarbeid med Forskningsparken i Tromsø. 

 
Denne utredningen gjennomgår prosjektet og anbefaler en strategi for det videre arbeid. 
 
Bakgrunn 
Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) må ha en samlet kontorløsning for å gi et bedre grunnlag 
for videre utvikling av virksomheten. I dag er kontoret spredt og en får ikke full effekt og 
slagkraft uten et samlende utviklingsmiljø. Samtidig er intensjonen å inngå i et felles prospekt 
med tilliggende teknologimiljøer. Dette gjelder både FoU miljøer som er under oppbygging i 
Forskningsparken i Tromsø (FPT) og det medisinske fag- og datamiljøet ved sykehuset (UNN 
HF). 
 
Det foreliggende anbudsprosjekt er ikke tilstrekkelig beskrevet med hensyn til samarbeid og 
samordning med det teknologiske miljø i Forskningsparken i Tromsø (FPT) og ivaretar heller 
ikke eiendomsorganiseringen på en fullt ut dekkende måte gjennom samordning med andre 
eiendommer i området. 
 
Byggeprosjektet 
Prosjektet inneholder et netto arealprogram på 5 995 m2. Programmet realiseres i et 7 etasjes 
bygg på 10 287 m2. Brutto/netto faktor er 1,7. Bygget er planlagt med 325 arbeidsplasser med en 
kombinasjon av åpne arbeidsplasser og cellekontor. Brutto gulvflate per arbeidsplass er 31,65 
m2. Programareal per arbeidsplass er 18,45 m2. Det vises til egen sak vedrørende behandling av 
innkomne anbud. 
 
Det har vært gjennomført en kapasitetsvurdering av tomteområdet på det aktuelle området 
(sykehusområdet – Forskningsparken). Plasseringen av bygget er i henhold til de krav 
Staten/departementene har satt om kopling opp mot FoU miljø og bedrifter i tilknytning til 
Forskningsparken og de ønsker/krav sykehuset har satt til direkte kommunikasjon med 
sykehusets fagmiljøer. 
 
Alternativer til realisering 
Situasjonen er slik at det i realiteten finnes to alternativer til foreliggende anbud 
 

• Eie og bygge selv 
• Samarbeid med Forskningsparken og SIVA 

 
For begge alternativer må forholdet til de entreprenører/finansiører som har gitt anbud avklares 
slik at nye prosjekter kan fristilles i forhold til disse. 
 
Det er ingen formelle hindringer for å behandle foreliggende anbud og eventuelt vedta at Helse 
Nord RHF (evt. UNN HF) selv skal stå som eier og byggherre av nytt NST bygg. 
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Når det gjelder Forskningsparken og SIVA vil heller ikke dette innebære noen formelle 
hindringer. SIVA vil komme inn som ”eier” av bygget. Eierforholdet vil bli etablert gjennom 
lokale eiendomsselskaper (evt. A/S) med også lokale eiere. Eiendomsselskapet vil også ivareta 
FDVU av bygget. 
 
Utviklingen av et nytt prosjekt i samarbeid med FPT/SIVA vil innebære at Helse Nord RHF må 
avhende tomt eller inngå langsiktig festekontrakt (70-80 år). Avtale med SIVA vil innebære en 
forhandling om en leiepris og ingen byggepris. Prosjektet vil også vurderes på nytt med hensyn 
til bygningsmessig løsning og spørsmålet om parkeringsareal/-plasser. 
 
Forskningsparken i Tromsø (FPT) 
Forskningsparken i Tromsø har blant annet som oppgave å tilby eiendomsutvikling hvor 
kompetansebedrifter og anvendt FoU-miljø får lokaliteter i et samlokaliseringsprosjekt. 
Forskningsparken har egen eiendom. Forskningsparken har betydelig kompetanse og aktivitet 
innenfor eiendomsforvaltning og utleie. Eiendomsutviklingen har som formål å skape regionale 
kompetansemiljøer som setter krav til hvilke selskaper som kan lokaliseres til slike konsept. 
 
FPT sto ferdig med sitt 1. byggetrinn i 1995. Bygningsmassen eies av Selskapet for 
Industrivekst, SIVA, og er i alt på 8100 m2. I mars 2001 sto klart ca. 550 m2 nytt areal i 
Forskningsparken. Per tiden er under oppføring 2. byggetrinn på 10 200 m2 med ferdigstilling 
2002/2003. Denne delen vil bli preget av tung satsning på informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, IKT. Telenor vil lokalisere deler av sitt FoU-miljø her. Sparebank 1 
gruppen plasserer sitt kjerneteam av nettbankløsninger her, og flere av regionens IKT-bedrifter 
med spisskompetanse innen IT/helse og IT til offentlig forvaltning vil lokaliseres i bygget. 
 
NST har i sitt byggekonsept en nær oppkopling mot FPT med samarbeid både faglig og 
administrativt. I det aktuelle NST prosjektet vil bygget oppføres på UNN HF’s tomt.  
I planene er det innarbeidet en fysisk forbindelse mellom NST bygg og 2. byggetrinn FPT. 
 
SIVA – Selskapet for industrivekst SF 
SIVA har hele tiden vært interessert i å drøfte eierskap og byggherre for et NST bygg. Dette 
forutsetter en langsiktig leieavtale for bygget. SIVA ønsker primært å plassere et NST bygg på 
Forskningsparkens områder, slik at NST blir en integrert del av teknologimiljøet som er under 
oppbygging.  
 
SIVA har en grunnleggende strategi med å utvikle sterke regionale og lokale 
verdiskapingsmiljøer i hele landet. SIVA har en dynamisk, nettverksorientert arbeidsmåte med 
frihet til å opptre ubyråkratisk. De siste årene er det bevisst satset på å etablere regionale 
eiendomsselskaper sammen med lokale partnere og dermed engasjere lokal kapital og 
kompetanse. SIVA selv har relativt små ressurser til rådighet. SIVA’s aktivitet på 
eiendomsutvikling har vært årlige investeringer på om lag 200 mill. kroner. SIVA satser på å 
selge ut eiendommer som det blir etablert et privat marked for, slik at kapital kan reinvesteres i 
nye prosjekter der private aktører ikke kan forsvare førsterisikoen. 
 
Merverdiavgift og investeringsavgift 
NST er en avdeling ved UNN HF og yter helserelaterte tjenester og undervisningstjenester til 
helseforetak(ene). Tjenestene er ikke avgiftspliktige. Mva problematikk i forbindelse med 
byggeprosjektet vil ikke være relevant fordi UNN HF/NST er sluttbruker. Alternative løsninger 
ville innebære at NST måtte legge til mva. på sine tjenester. 
 
Investeringsavgiften på 7 % vil falle bort fra høsten 2002. Dette kan gi merkbare utslag på 
byggemarkedet og priser i området. 
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Økonomiske konsekvenser  
I vurderingen av alternativer bør byggets levetidskostnader være en indikator. Denne består av to 
komponenter – kapitalkostnad og kostnadene med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
(FDVU) av eiendommen. Kapitalkostnaden er beskjeden i forhold til kostnadene med FDVU. 
Sett i et perspektiv på byggets levetid kan FDVU av eiendommene beløpe seg til 75 % av 
levetidskostnaden.  
 
Helse Nord RHF forventer at investeringsrammen og de økonomiske betingelser fra HD kan gi 
de beste muligheter for oppføring av bygget i egen regi. Selv om Helse Nord RHF står som 
byggherre skal prosjektet inneholde de faglige og teknologiske relasjoner til miljøene i FPT samt 
vurdere eiendomsorganiseringen i samarbeid med andre selskaper. 
 
Alternativet med SIVA som ”motor” vil være aktuell hvis investeringsrammen og de 
økonomiske rammebetingelsene fra HD blir slik at prosjektet må utsettes i tid fordi det ikke kan 
prioriteres. Samtidig må HD gi åpning for at dette prosjektet kan realiseres som leiebygg. Dette 
alternativet forutsetter også et faglig, teknologisk og administrativt samarbeid med FPT. 
 
Organisering av prosjektet 
En realisering av bygget i egen regi innebærer at Helse Nord RHF står som tiltakshaver og er 
prosjektansvarlig. Øvrig prosjektorganisasjon bygges opp ved/av UNN HF. 
 
Alternativet med SIVA/Forskningsparken kan best organiseres slik at Helse Nord RHF gir UNN 
HF fullmakter som tiltakshaver og prosjektansvarlig.  
 
Oppsummering 
Prosjektet har et netto arealprogram på ca. 6 000 m2. Brutto/netto faktor i prosjektet må holdes 
på et rimelig nivå for kontorbygg. Bygget planlegges for 325 arbeidsplasser med en kombinasjon 
av åpne arbeidsplasser og cellekontor.  
 
Bygget skal plasseres på tomten slik at en oppnår fysisk tilknytning til både sykehusets 
fagavdelinger og til FPT. 
 
I prioritert rekkefølge vurderes to alternativer for realisering av bygget 
 

1.  Helse Nord RHF er tiltakshaver og prosjektansvarlig 
2. UNN HF gis fullmakt til å leie bygg hos SIVA/Forskningsparken og UNN HF går inn 

som tiltakshaver og prosjektansvarlig 
 
Begge alternativer vurderes i forhold til levetidskostnad for bygget. For begge alternativer 
gjelder at det skal samarbeides med FPT både faglig, teknologisk og i eiendomsorganisering. Det 
forutsettes at HD kan godkjenne nødvendige investeringer og/eller leiebygg for å starte 
byggearbeidene. 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 

 

 
STYRESAK 40-2002 REFERATSAKER 
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 
Det vil bli referert fra følgende saker: 
 

1. Uttalelse til forslag om stenging av Stokmarknes sykehus (Vesterålen Regionråd). 
2. Helse Nord RHF – Utvikling av helseinstitusjonene i Nord-Norge i årene fremover – 

åpne styremøter i Helse Nord (Vefsn Kommune, ordføreren). 
3. Helse ord RHF – Utvikling av helseinstitusjonene i Nord-Norge (Grane Kommune, 

sentraladministrasjonen). 
4. Åpne styremøter i de statlige helseforetak (KS-styrene i Nordland, Troms og Finnmark). 
5. Uttalelse fra Stokmarknes Arbeiderlag. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg 
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 Arkivsaksnr.: 
 Arkivkode:  
 

 

 
STYRESAK 41-2002 EVENTUELT 
 

Møtedato: 30. april 2002 

 
 

• Tekst  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Tekst 
 
 
 
Bodø, den 23. april 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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