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Styremedlemmer og varamedlemmer  
i Helse Nord RHF 
 
 
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF 
 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte 
i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 22. mai 2002 – kl. 10.00 til kl. 14.00 
på Universitetssykehuset i Tromsø (styrerommet D 707). 

 
 
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 
 
 
 
VEDLEGG 
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STYRESAK 42-2002  GODKJENNING AV SAKLISTE 
 

Møtedato: 22. mai 2002 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøtet, den 22. mai 2002: 
 
Sak 42-2002 Godkjenning av saksliste Side   2 
Sak 43-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.02.02 Side   3 
Sak 44-2002 Orienteringssaker Side   8 

1. Rekruttering til utkantstrøk. Internasjonal konferanse;  
  et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord RHF  
  og Skottland.  

2. Godtgjørelse til spesialsykepleiere under opplæring. 
3. Tertialplan og –rapport. 
4. Lønnsoppgjøret 2002 - status. Legges frem på møtet. 
5. Våre medieinnspill. Legges frem på møtet. 
6. Stokmarknes sykehus, Hålogaland. Legges frem på møtet. 

Sak 45-2002 Strategi – forberedende notat Side 18 
Sak 46-2002 Åpningsbalanse Side 24 
Sak 47-2002 Stortingsproposisjon 59 Side 26 
Sak 48-2002  Ansettelse av økonomidirektør. U. off. jfr. off.loven § 5a. Side 30 
Sak 49-2002 Eiendom og kapitalforvaltning.  
 Organisering Helse Nord RHF. Side 33 
Sak 50-2002 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 
 Legges frem på møtet. Side 44 
Sak 51-2002 Innkjøpsordning. Strategi for samordning og organisering. Side 45 
 
Sak 52-2002 Eventuelt    
   
 
 
Bodø, den 15. mai 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 43-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 30. APRIL 2002  
 

Møtedato: 22. mai 2002 

 
 
PROTOKOLL STYREMØTE 30. APRIL 2002 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Bodø, den 30. april 2002.  
 
Til stede var: 
 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Daniel Haga, Nils Moe, Johan Petter 
Barlindhaug, Åse Annie Opsjøn, Ellen Inga Hætta, Gerd Kristiansen, Aud Lillian Utstrand og 
Stig Arild Stenersen. 
Nils Moe og Johan Petter Barlindhaug forlot styremøtet kl. 13.08. Behandling av sak 36-2002 
ble derfor fremskyndet. 
 
Fra administrasjonen: 
 
Adm. direktør Marit Eskeland, informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol og styresekretær / 
adm.leder Karin Paulke. Plan- og strategidirektør Finn Henry Hansen deltok som observatør. 
Kst. økonomidirektør Bjørn Hesthamar tiltrådte under behandling av sak 32-2002, 33-2002 og 
34-2002. Organisasjonsdirektør Anita Eriksen tiltrådte under behandling av sak 37-2002. Alle 
direktører deltok under behandling av sak 36-2002. 
 
Andre: 
 
Trude Gjernes fra Nordlandsforskning deltok som observatør. 
 
 
STYRESAK 27-2002  GODKJENNING AV SAKLISTE 
 
Sak 27-2002 Godkjenning av saksliste 
Sak 28-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.02.02 
Sak 29-2002 Orienteringssaker 
Sak 30-2002  Helse Finnmark HF – Overtakelse av ambulanse- 
 tjenesten i Måsøy Kommune 
Sak 31-2002  Etablering av pasientombud i Troms 
Sak 32-2002 Styrets fastsetting av regnskap og årsberetning for 
 Helse Nord RHF for driftsåret 2001 
Sak 33-2002 Økonomirapport pr. 1. kvartal 2002  
Sak 34-2002 Valg av prosedyre for anskaffelse av nytt økonomisystem  
Sak 35-2002  Nord-norsk helsenett – etablering av AS 
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Sak 36-2002 Strategi – forberedende notat 
Sak 37-2002 Lønnsoppgjøret 2002.  
Sak 38-2002 Nasjonalt Senter for Telemedisin – Behandling av anbud. 
 U. off. jfr. off.loven § 6.2. 
Sak 39-2002 Nasjonalt Senter for Telemedisin – Investering og finansiering. 
Sak 40-2002 Tverrfaglig smerteklinikk – ombygging fløy C 
Sak 41-2002 Referatsaker   
Sak 42-2002 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sak 40-2002 ble lagt frem til møtet. Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 28-2002 PROTOKOLL FRA STYREMØTET 21.2.2002  
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll for styremøtet 21.2.2002 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 29-2002 ORIENTERINGSSAKER 
 

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) 

 
Styrets vedtak. 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 30-2002  HELSE FINNMARK HF – OVERTAKELSE AV 
 AMBULANSETJENESTEN I MÅSØY KOMMUNE 
 
Styrets 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.  
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STYRESAK 31-2002  ETABLERING AV PASIENTOMBUD I TROMS 
 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 32-2002  STYRETS FASTSETTING AV REGNSKAP 
 OG ÅRSBERETNING FOR HELSE NORD RHF 
 FOR DRIFTSÅRET 2001  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner regnskapet for 2001, med et negativt resultat på  

kr 1 731 350,-.  
 
2. Styret godkjenner årsberetningen for 2001. 
 
 
STYRESAK 33-2002  ØKONOMIRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2002  
 
Styrets vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF tar det forelagte regnskapet for 1. kvartal 2002 til orientering. 
 
 
STYRESAK 34-2002  VALG AV PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE 
 AV NYTT ØKONOMISYSTEM  
 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 35-2002  NORD-NORSK HELSENETT  
 ETABLERING AV AS 
 
Styrets vedtak: 
 
Nordnorsk Helsenett AS stiftes med grunnlag i stiftelsesdokumentet som er vedlagt denne saken. 
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STYRESAK 36-2002  STRATEGI – FORBEREDENDE NOTAT 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret ser det foreliggende dokument som et godt utgangspunkt for utarbeidelse av et 
strateginotat. Administrasjonen tar signalene fra diskusjonen med i det videre arbeidet. 
 
 
STYRESAK 37-2002  LØNNSOPPGJØRET 2002  
 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 38-2002 NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN –  
 BEHANDLING AV ANBUD 
  U. off. jfr. off.loven § 6.2. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF forkaster samtlige innkomne anbud på nybygg og utleie for Nasjonalt 
Senter for Telemedisin ved UNN HF i Tromsø. 
 
 
STYRESAK 39-2002 NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN – 
 INVESTERING OG FINANSIERING 
 
Styrets 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.  
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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 Forskningsparken Tromsø både faglig, teknologisk og i 
eiendomsorganisering. Det forutsettes at Helsedepartementet kan godkjenne nødvendige 
investeringer og/eller leiebygg for å starte byggearbeidene. 
 
 
STYRESAK 40-2002 TVERRFAGLIG SMERTEKLINIKK 
 OMBYGGING FLØY C 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF vedtar at det snarest skal etableres en smerteklinikk ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Klinikken skal være tverrfaglig og gi et tilbud til 
pasienter med ikke malign smerte og pasienter med langtkommen, alvorlig sykdom og 
intraktable smerter. Klinikken skal rette sine tilbud mot både inneliggende pasienter, polikliniske 
pasienter så vel som primærhelsetjenesten. 
 
Styret godkjenner et tilskudd til investering på 5 mill. kroner. Kapital- og finanskostnader og 
driftsøkonomiske konsekvenser dekkes innenfor budsjettrammen til UNN HF. 
 
 
STYRESAK 41-2002 REFERATSAKER 
 
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. 
 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 42-2002 EVENTUELT 
 
Gerd Kristiansen tok opp spørsmålet om lærlingeordningen i helseforetakene.  
 
Styrets vedtak: 
 
Administrasjonen bes om å lage en sak til styret om dette. 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler:  

 

 
STYRESAK 44-2002  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 22. mai 2002 

 
 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 

1. Rekruttering til utkantstrøk. Internasjonal konferanse;  
 et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord RHF  
 og Skottland.  

2. Godtgjørelse til spesialsykepleiere under opplæring. 
3. Tertialplan og –rapport. 
4. Lønnsoppgjøret 2002 - status. Legges frem på møtet. 
5. Våre medieinnspill. Legges frem på møtet. 
6. Stokmarknes sykehus, Hålogaland. Legges frem på møtet. 

 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 15. mai 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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     Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Trude Grønlund 

 

 
STYRESAK 44-2002/1  REKRUTTERING TIL UTKANTSTRØK. 
 INTERNASJONAL KONFERANSE;  ET SAMARBEIDS- 
 PROSJEKT MELLOM HELSE NORD RHF  OG SKOTTLAND. 
 
Sammendrag av utredning 
Helse Nord har innledet et samarbeid med NHS Highland/RARARI i Skottland om en 
internasjonal konferanse om rekruttering og stabilisering av helsepersonell i utkantstrøk. 
Konferansen vil finne sted våren 2003 og ha som formål å dele erfaringer og presentere 
prosjekter og tiltak som har/har hatt positiv effekt på rekrutteringen i distriktene. Resultatene 
skal presenteres i form av løsningsforslag og konklusjoner til bruk for utvikling av strategier på 
kort og land sikt. Nettverksbygging er også et sentralt utkomme av konferansen, som vil 
henvende seg til sentrale, regionale og lokale myndigheter, helseadministrasjoner, universiteter 
og høyskoler i vestlige land som Skottland, Australia, Canada, USA, Skandinavia, Irland og 
Wales m.fl. En vil søke å utvikle nye ideer for løsning av de sentrale utfordringene knyttet til 
rekruttering og stabilisering ved å invitere næringsliv og andre med erfaring fra rekruttering av 
høyspesialiserte medarbeidere til distriktene til å presentere sine erfaringer. 
 
Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen i Helse Nord RHF ser på samarbeidsprosjektet med Skottland som et godt 
initiativ og en spennende anledning både til å videreutvikle nettverket mellom de to 
landene/landsdelene og til å presentere våre gode tiltak og prosjekter i en større sammenheng.  
Nord-Skottland og Nord-Norge har svært mye til felles og en erfaringsutveksling og læring av 
hverandre vil gi nye muligheter og innspill til de sentrale problemstillingene vi reiser i våre 
strategiske mål og planer for framtida. Administrasjonen i Helse Nord RHF ønsker å sette de 
nødvendige ressurser for å gjennomføre arrangementet. 
 
 
UTREDNING 
 
Innledning  
Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i utkantstrøk / spredtbygde strøk er en utfordring 
over helse verden, særlig i land som har en markert senter-periferi. Konkurransen om kvalifisert 
og dedikert helsepersonell er hard, og i utkantene har man ikke de samme konkurransefortrinn 
som i sentrale strøk. Løsningsmodeller for rekruttering og stabilisering må således være 
annerledes i utkantene. Det gjøres spennende prosjekter og tiltak og ”rural health”-
organisasjoner er etablert i flere land, hvor utfordringene knyttet til å drive helsetjenester i 
spredtbygde strøk og det å få nok personell til å bli i disse områdene, er satt i fokus. Mange 
spennende utdanningsprosjekter er iverksatt og under utvikling i land som Skottland, Norge, 
Australia, Canada, Wales og resten av Norden. Målet med å sette hverandre stevne i en 
internasjonal konferanse er å sette søkelyset på disse utfordringene og presentere tiltak og 
prosjekter som har vist seg å ha effekt, eksempler på ”good practise” samt å utvikle et nettverk 
hvor en holder fram de gode eksemplene, forskning, utdanning og andre stabiliserende tiltak for 
felles læring og overføring. Konferansen er et samarbeid mellom Nord-Skottland og Helse Nord 
og vil finne sted våren 2003. 

  9 



 
 
 
Bakgrunn 
Fylkeshelsesjefen i Nordland har tidligere utviklet gode samarbeidsrelasjoner til NHS Highland 
og det skotske initiativet RARARI (Remote and Rural Areas Resource Initiativ, et 
regjeringsoppnevnt initiativ for å iverksette gode prosjekter i utkantstrøk). Informasjonslederen i 
NHS Highland hadde en ide om å lage en internasjonal konferanse med søkelys på 
utkantproblematikken i rekruttering og stabilisering av helsepersonell. Ved et besøk fra det 
regionale utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord, ble tanken om et 
felles prosjekt drøftet. Det skotske helsedepartementet er svært positiv til at RARARI og NHS 
Highland arrangerer en internasjonal konferanse i samarbeid med Helse Nord og signaliserer sin 
støtte til prosjektet. Administrasjonen i Helse Nord synes ideen er svært god og har gitt sin 
tilslutning til prosjektet ved at en har deltatt i et planleggingsmøte hvor en har utviklet mål, 
resultatkrav, målgruppe etc. På denne bakgrunn gis styret i Helse Nord en kort orientering om 
arbeidet med konferansen. 
 
Mål og resultatkrav for konferansen: 
Arbeidstittelen for konferansen er: ”Recruitment and Retention of Health Care professionals in 
Remote and Rural areas; Mission Impossible?”  
NHS Highland og Helse Nord har følgende hovedmål for konferansen: 
“Mission impossible? To prove possible!”  Vi ønsker å sette søkelyset på at rekruttering og 
stabilisering i utkantstrøk må utvikle og benytte andre metoder enn i sentrale strøk. Vi ønsker at 
politikere og publikum skal få realistiske forestillinger om hva likeverdige helsetjenester betyr i 
utkantene. Vi ønsker å dele erfaringer og presentere gode eksempler på noe som nytter. Vi 
ønsker å lære av hverandre, lære av næringslivet, som har gode eksempler på rekruttering av 
høykompetente medarbeidere til utkantstrøk, og vi ønsker at lokale, regionale og sentrale 
myndigheter skal involvere seg i disse utfordringene for å legge til rette for god tilgang på 
helsepersonell.  
 
Resultater: 
 Synliggjøre utfordringene for politikere, ledere og befolkningen  
 Publisere løsningsforslag og konklusjoner fra konferansen for informasjon og utvikling 

av strategier 
 Stimulere og utvikle nye metoder og tiltak på kort og lang sikt. 
 Synliggjøre forskningen / ev. mangel på denne på dette området. 
 Presentere pågående og gjennomførte(evaluerte) prosjekter. 
 Bygge nettverk 

 
Målgruppen er ledelse i helseforetak/helseinstitusjoner, politikere og myndigheter; nasjonalt, 
regionalt og lokalt, WHO, sentrale departementer (helse, utdanning, næring, transport) 
fagforeninger, universitet og høyskoler, personalledere etc. 
 
Konferansen vil finne sted mars/april/mai 2003, og den vil lokaliseres enten i Nord-Norge eller 
Nord-Skottland. Førstevalget er på Hurtigruta Trollfjord fra Bergen til Tromsø, men dette 
avhenger av prisen samt antall deltager på konferansen og båtens kapasitet. 
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Temaer som vil bli berørt under konferansen i tillegge til presentasjonene og vurderingene rundt 
disse er: 

• Utviklingen i, og bruk av, vikarfirmaer/innleiebyråer 
• Isolasjon – faglig, profesjonelt, utdanningsmessig og konkurransen med de store 

spesialistsentrene 
• Infrastruktur – transport, telematikk, skoler, boliger, familiesituasjon etc. 
• Retningslinjer og reguleringer som vanskeliggjør nye løsninger (eks. EUs 

arbeidstidsdirektiv) herunder tjenesteplaner og vaktordningene 
• Er det bare mammon som teller? Er det virkelig så enkelt/vanskelig? (money and value) 

 
Formen på konferansen vil være plenum og parallelle sessions / workshops. 
Arbeidet med konferansen organiseres som et prosjekt med likeverdig deltagelse fra Helse Nord 
og NHS Highland/RARARI i en programkomité, og arbeidsgrupper under denne. Universitetet i 
Tromsø (ABUP) deltok også på planleggingsmøtet og en tar sikte på at UiTø også deltar i 
arrangementet. 
 
Konsekvenser  
Det legges opp til at konferansen skal være selvfinansiert av delegatene og sponsorinntekter. Det 
kan likevel ikke iverksettes et slikt prosjekt med deltagelse fra store deler av den vestlige verden 
uten en viss økonomisk ryggdekning for planleggingen, utforming og trykking av 
informasjonsmateriell, markedsføring etc. En grovkalkyle antyder at Helse Nord må avsette 
250.-300.000,- for finansiering av de ovennevnte utgifter. Utover de rent økonomiske 
konsekvenser vil en bruke noe personellressurser, men i utgangspunktet skal de to regionale 
utdanningsprogrammene i psykiatri delta aktivt i planleggingen og ivareta et sekretariatsansvar 
på vegne av Helse Nord RHF. Administrasjonen i helse Nord RHF ser på konferansen som en 
glimrende anledning til å markedsføre Helse Nord, landsdelen og de gode prosjekter vi har som 
kan ha overføringsverdi til andre. Samtidig er det et pionerarbeid at to land og deres respektive 
”nordområder”, tar et felles ansvar for en internasjonal konferanse og etableringen av et 
spennende nettverk.     
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Edvard Andreassen 

 

 
STYRESAK 44-2002/2  GODTGJØRELSE TIL SPESIALSYKEPLEIERE  
 UNDER OPPLÆRING. 
 
Følgende oversikt viser hvilke permisjons- og lønnsvilkår som er avtalt for sykepleiere som er 
ansatt i foretakene og som er under videreutdanning jfr. vedtak i forrige styremøte.  
 
NORDLAND: 
Det er inngått lokal særavtale mellom Nordland fylkeskommune og NSF i 1999 om vilkår for 
sykepleiere under spesialutdanning i operasjons-, intensiv-, anestesi-, pediatrisk- og 
kreftsykepleie. Avtalen er fremdeles virksom i ex. Nordlandssykehusene. Vilkårene er i 
hovedtrekk som følger: 

• Permisjon i utdanningsperioden – tilsetting i hel stilling i ltr 2 
• undervisningstid 30t/u 
• ubekvemstillegg i praksisperioden 
• Godtgjøring for ekstravakter – ordinær timelønn opp til full stilling – så 

overtidsgodgjøring 
• Stipend på kr 10.000,- (minimumssats) for borteboende studenter 

 
TROMS: 
 
UNN: 
Regulert i særavtale mellom HiTø og UNN (5-årig, inngått i 2001) 

• Lrk 10.1, ltr 23 for 1. og 2. semester – ansiennitet godskrives ikke 
• Lrk 10.1 for tredje semester – ansiennitet godskrives 
• Bindingstid 2 år (unntatt kreft som kun er 2 semester – 1,5 år) 
• Lønnes som sykepleier dersom en tar ferievikariat/ekstravakter i utdanningstida 
• Lønnes som spesialsykepleier i bindingstida – på de vilkår som ellers gjelder for 

avdelingen 
 
HÅLOGALAND – HARSTAD: 
Regulert i individuelle avtaler med den enkelte student/ansatt slik: 

• Permisjon u/lønn i utdanningstiden 
• Stipend på kr 189.000,- 
• Bindingstid 2 år 
• Dersom ikke fullført og bestått utdanning krever sykehuset refusjon for hele sin utgift på 

til sammen kr 409.000,- - som inkluderer kostnadene til høgskolen for 
oppdragsundervisning. 

 
FINNMARK: 
 
HELSE FINNMARK – HAMMERFEST: 
Regulert i individuelle avtaler med den enkelte student/ansatt slik: 

• Ltr 12 i utdanningsperioden – med unntak av studiefrie måneder 
• Ordinær timelønn + variable tillegg for arbeid på fridager i utdanningsperioden 
• Dekning av reise og oppholdsutgifter dersom praksisplass ved annet sykehus 
• Bindingstid 2 år 
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HELSE FINNMARK – KIRKENES 

• Ltr 12 i hele utdanningsperioden 
• Ordinær timelønn + variable tillegg for arbeid på fridager i utdanningsperioden 
• Bindingstid 2 år 

 
Vilkår for sykepleiere under utdanning vil være en del av overenskomstforhandlingene i de 
enkelte foretak jfr. forhandlingsmodellen i NAVO. Foretakene må selv ta en vurdering av 
vilkårene sett i forhold til behov i egen virksomhet. Det kan derfor oppstå differensiering mellom 
foretak og mellom de ulike spesialitetene. 
 
Helse Nord vil imidlertid sørge for at denne oversikten gjøres kjent i foretakene som et grunnlag 
for nyregulering av området. 
 
 
 

  13 



 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler:  Terje Hanssen   

 

 
STYRESAK 44-2002/3  TERTIALPLAN OG –RAPPORT. 
 
I styringsdokumentet for Helse-Nord for 2002, datert 28. 12. 2001, er det under kapittel 7: 
dokumentasjon – oppfølging – rapportering, punkt 7.1, trukket opp hvilket rapporterings- og 
oppfølgingssystem departementet vil basere seg på. Dette refererer seg imidlertid i all hovedsak 
til den årlige rapporteringen, jfr. Helseforetakslovens § 34. Departementet skriver under punkt 
7.1 at når det gjelder den nærmere innretningen av rapport vil departementet ha dialog med de 
regionale helseforetakene med henblikk på i fellesskap å finne frem til et hensiktsmessig omfang 
og innretning. Dette refererer seg sannsynlig også til den årlige meldingen, og ikke til en evt. 
måneds/tertialrapportering. Det hadde imidlertid i denne rapporteringsdialog vært mulig å drøfte 
de øvrige meldings/rapporteringsrutinene.  
 
Under punkt 7.3 i styringsdokumentet skriver departementet at det på grunn av den spesielle 
økonomiske situasjon innføres månedlig regnskapsrapportering til departementet inntil videre.  
Ellers er all rapportering som berøres i styringsdokumentet og i foretaksloven kun relatert til 
årlige rapporter/meldinger, en eventuell tertialrapportering til departementet ikke er nevnt.  
 
Departementet har i forbindelse med halvårsrapporteringen for 2002 kommet med et utkast 
datert 3.5. d.å.  Med bakgrunn i innretningen i styringsdokumentet for 2002 legges det opp til en 
stor grad av fleksibilitet for hvordan tilbakemeldingen skal gis, blant annet i hvilken grad det 
skal brukes kvalitative eller kvantitative teknikker. Det forventes ikke at det settes i gang større 
arbeider med innsamling av informasjon fra de regionale helseforetakene. Viktigst for 
departementet er at det gis et hovedbilde av situasjonen hva gjelder de mål og hovedkrav som er 
angitt i styringsdokumentet.  
 
Konklusjonen er at det ikke er satt noen krav til de regionale helseforetakene om rapportering per 
1. tertial til departementet, bortsett fra den månedlige rapporteringen på økonomi. Helse Nord 
RHF har imidlertid i forhold til de 6 helseforetakene bedt om en tilbakemelding per 1. tertial. I 
denne rapporten bes det om både aktivitetsdata, beskrivelser av rutiner og økonomirapportering. 
Dette er en rapport departementet ikke har bedt om, men som bør være viktige styringsdata for 
det regionale foretaket og dets styre.  
 
Det er viktig å understreke at denne første tertialrapporteringsmalen ikke er en fastlagt og 
endelig mal. Det bør arbeides med å finne frem til hvilke data som er adekvate i 
styringssammenheng. Det bør vises forsiktighet med å kreve data fra de enkelte helseforetakene 
som ikke er av styringsmessig karakter og som ikke er tenkt brukt i en slik sammenheng. Dette 
fordi rapportering ofte er en tidkrevende og komplisert oppgave.   
 
I oversendelsesbrevet til tertialmalen er det understreket at vi ser det som en forutsetning at 
foretakene gir tilbakemelding på innholdet og at man kan videreutvikle rapporten i nært 
samarbeid med helseforetakene.  
 
Vedlagt følger oversendelsesbrev og mal fra det Helse Nord RHF til de 6 helseforetakene.    
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         Vår dato:              Vår referanse:      Arkivnr: 
 25.04.2002 200200374-5     123 
  Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

  Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Terje Hanssen   
 

 

 
«Adresselinje_1» 
«Adresselinje_2» 
«Adresselinje_3» 
«Adresselinje_4» 
«Adresselinje_5» 
«Adresselinje_6» 
«Adresselinje_7» 
 
 
 
1. TERTIALRAPPORT 2002 
 
Herved følger skriv om 1. tertialrapport 2002. Tertialrapporten omfatter både rapportering på 
økonomi og aktivitetsdata. Dette er den første tertialrapporten etter gjennomføringen av 
reformen, og vi ber derfor om forståelse for at ikke alt vi ber om er godt nok kommunisert med 
foretakene. Det kan være begreper og formuleringer vi benytter som vi per i dag ikke har samme 
felles forståelse for, men dette er noe vi må arbeide med i tiden fremover mot neste 
tertialrapport. Vi ser det derfor som en forutsetning at foretakene gir tilbakemelding på innholdet 
og at vi kan videreutvikle denne rapporten i nært samarbeid.  
 
SKJEMA FOR AKTIVITETSRAPPORTERING 
Det er foretatt flere endringer i den rapporteringsmalen som ble utdelt under direktørmøtet i 
Harstad den 10. mars i år. Flere av endringene er gjort på bakgrunn av de tilbakemeldinger vi har 
mottatt fra foretakene. Blant annet er all ventelisterapportering tatt ut. Dette er et område det må 
utarbeides bedre systemer på.  
 
For øvrig bør overskriftene i tabellene være god nok definisjon på hva det bes rapportere på, men 
skulle det være spørsmål, ber vi om at det tas kontakt med saksbehandler.   
 
MOMENTER I FORBINDELSE MED TERTIALREGNSKAPET 
Det skal settes opp et periodisert regnskap og det skal rapporteres balansetall for hvert foretak. 
 
Mellomregningskonti mellom foretaket og Helse Nord må være avstemt, og dokumentasjon 
sendes inn sammen med regnskapet per april 2002.  
 
Spesielle forhold: 
 
Åpningsbalansen 
Åpningsbalansen skal være klar fra konsulentene innen 30. 04. Hele åpningsbalansen skal tas inn 
i regnskapet. 
 
Basert på åpningsbalansen og gjennomførte investeringer i 2002 skal det belastes fulle 
avskrivninger i tertialregnskapet. 
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Langsiktig gjeld 
Når åpningsbalansen tas inn i regnskapet, skal regnskapet balanseres ved å føre inn langsiktig 
gjeld til staten. 
 
Renteinntekter 
Renteinntekter skal ikke være en del av foretakenes regnskaper og opptjente renter bokføres slik: 
D Kortsiktig gjeld 
K Mellomregning med Helse Nord 
 
Oppgjør med fylkeskommunene 
Alle konti som skal mellomregnes med fylkeskommunene (kontantoppgjøret) samles til en sum 
som føres opp som kortsiktig fordring. Beløpet skal være avstemt mot beløpet som faktisk kreves 
av fylkeskommunen. 
 
Merverdiavgift 
På grunn av fellesregistreringen vil skyldig merverdiavgift bli betalt av Helse Nord. Dette betyr 
av skyldig beløp i foretakets balanse pr 30.4 skal bokføres slik:  
D Oppgjørskonto fylkesskattesjefen 
K Mellomregning med Helse Nord 
 
Internt kjøp og salg mellom enheter i foretaket 
Det er store avvik mellom internt kjøp og salg mellom enhetene i rapportene for de 3 første 
månedene i år. Disse postene må derfor gjennomgås før rapporteringen for april. 
 
Basisramme 
Avvik mellom mottatt forskudd og inntektsført rammetilskudd må spesifiseres. 
 
Frist for innsendelse av 1. tertialrapport 
På grunn av den korte fristen for innsendelse til departementet, må vi be om at tertialrapporten er 
oss i hende innen senest 14. mai d.å.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marit Eskeland 
administrerende direktør 
         Jann Georg Falch 
         assisterende økonomidirektør  
 
 
 
Gjenpart:  
 
Vedlegg: 1 
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     Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler:  

 

 
STYRESAK 44-2002/4  LØNNSOPPGJØRET 2002 - STATUS.  
 
STYRESAK 44-2002/5  VÅRE MEDIEINNSPILL. 
 
STYRESAK 44-2002/6  STOKMARKNES SYKEHUS, HÅLOGALAND.  
 
 
Styresak 44-2002/4-6 legges frem på møtet.
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Finn Henry Hansen 

 

 
STYRESAK 45-2002  STRATEGI – FORBEREDENDE NOTAT 
 

Møtedato: 22. mai 2002 

 
 
HELSE NORD – FORBEDRING GJENNOM SAMARBEID 
 
Helsetjenesten i vår landsdel er mer oversiktlig organisert og har mer forutsigbare 
behandlingskjeder enn tilfellet er i mange andre deler av landet. Denne fordelen skal vi i Helse 
Nord ta godt vare på og utnytte enda bedre, til beste for befolkning og pasienter. I arbeidet med 
å forbedre tilgjengelighet og kvalitet i spesialisthelsetjenesten skal vi derfor legge enda større 
vekt på samarbeid gjennom faglige, organisatoriske og elektroniske nettverk. Gjennom 
samarbeid mellom nivåer og enheter, bedre utnyttelse av felles ressurser og tettere samspill med 
førstelinjen, vil vi skape en helsetjeneste tilpasset landsdelens geografi og befolkningens behov. 
Men samarbeid er også nødvendig for å mestre de utfordringer som ligger i spenningsfeltet 
mellom medisinske framskritt, befolkningens forventninger og tilgjengelige ressurser. I møte med 
nye muligheter, en forventningsfull allmennhet og informerte pasienter, trengs en felles og 
konsolidert referanseramme for prioritering og ressursforvaltning. 
 
 
VÅR VISJON 
 

Pasientene skal gis rett kompetanse til rett tid og hjelp til egen mestring 
Helse i Nord – der VI bor 

 
 
Et suksesskriterium for oss er at: 
 

Nordnorske pasienter foretrekker behandling i Helse Nord. 
 
Mestring på flere nivåer er en forutsetning for at vi skal lykkes i vår ambisjon, slik at vi på en 
bærekraftig og balansert måte kan ta i bruk nye medisinske metoder, nye samarbeidsformer og 
nye muligheter for utnyttelse og spredning av kompetanse. 
 
Denne mestring må skje gjennom fokus på: 
 
M: Medvirkning  
E:  Evaluering av det vi gjør 
S:  Samarbeid med primærhelsetjenesten 
T: Tilgjengelighet 
R: Rekruttering og stabilisering 
I: Informasjonsteknologi og telemedisin 
N: Nettverksorganisering  
G: God og effektiv ressursutnyttelse 
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MEDVIRKNING 
Brukerne representerer både en ressurs og en kompetanse som må mobiliseres. 
 
Vår målsetting er:  

• At Helse Nord i sitt forbedringsarbeid aktivt skal ta i bruk befolkningens 
erfaringer, både som pasienter og pårørende. 

Helse Nord vil: 
• Legge til rette for et aktivt og deltagende Brukerutvalg  
• Informere og konsultere det regionalpolitiske nivået i tilknytning til strategiske 

veivalg og større enkeltsaker 
• Gjennomføre årlige pasientundersøkelser for å kartlegge tilfredshet med 

tjenestene 
• Sørge for god og tilgjengelig informasjon, slik at pasienten får tillit til behandlere 

og innsyn i behandlingsprosessen. 
• Fremskaffe den nødvendige informasjon som kan legge til rette for pasientens frie 

sykehusvalg. 
• Samarbeide med brukerne om tiltak som kan bidra til bedre mestring av kroniske 

sykdommer 
 
 
EVALUERING AV DET VI GJØR 
Forbedringsarbeid forutsetter både organisatorisk og individuell læring. Slik læringsbasert 
forbedring må omfatte både klinisk praksis og organiseringen av behandlingskjeder.  
  
Våre målsettinger er: 

• At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om 
”beste praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet 

• At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard 
 
Helse Nord vil: 

 Legge til rette for at den diagnostikk og behandling som tilbys pasientene er 
kunnskapsbasert og er til nytte.  

 Sørge for at det etableres systemer og rutiner for kvalitetssikring, 
avvikshåndtering og kvalitetsforbedring som er tuftet på dokumentasjon, åpenhet 
og læring  

 Etablere regionale arenaer for kompetanseutvikling og kulturbygging innen feltet 
medisinsk metodevurdering/kunnskapsbasert medisin 

 Medvirke til at det utvikles robuste og relevante kvalitetsindikatorer  

 Etablere et regionalt kvalitetsregister for kreftsykdommer i løpet av de nærmeste 
to år 

 Arbeide for å etablere et Senter for medisinsk dokumentasjon og evaluering i 
samarbeid med Universitetet i Tromsø 
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SAMARBEID MED PRIMÆRHELSETJENESTEN. 
En godt fungerende kommunehelsetjeneste er en forutsetning for at spesialisthelsetjenesten skal 
fungere optimalt. For å kunne fylle sine respektive roller på en tilfredsstillende måte er begge 
nivåer avhengige av et godt innbyrdes samarbeid. 
 
Våre målsettinger er: 

• Et mest mulig sømløst helsevesen uten unødige omveier, forsinkelser eller 
barrierer mellom leddene i behandlingskjeden  

• En optimal samordning av tjenester og fleksibel utnytting av ressurser og 
kompetanse på tvers av nivåer og foretaksgrenser, til beste for befolkningen. 

 
Helse Nord vil: 

 Etablere strategiske (RHF-nivå) og operative (helseforetaksnivå) 
samhandlingsarenaer mellom første- og andrelinjen 

 Utvikle modeller for kliniske nettverk mellom personell fra primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten 

 Videreutvikle og utvide ordningen med allmennpraktikere i sykehus  
 Legge til rett for samarbeid med førstelinjen om utvidede sykestuefunksjoner 
 Arbeide for å samordne akuttfunksjoner mellom sykehus og primærhelsetjenesten 

(f. eks. felles akuttmottak) 
 Oppfølging av planer for kompetanseheving og riktig kapasitet i 

ambulansetjenesten 
 
 
TILGJENGELIGHET 
For de langt fleste pasientene sikres tilgjengeligheten best gjennom å sørge for effektiv 
kapasitetsutnyttelse, funksjonell arbeidsdeling og godt samarbeid mellom nivåene, samt riktige 
prioriteringer. Geografiske forhold er således ikke til hinder for at Helse Nord kan forbedre 
tilgjengeligheten gjennom enda bedre å utnytte de fordeler som ligger i en oversiktlig 
organisering og mer avklarte ansvarslinjer. For en begrenset, men prioriteringsmessig viktig 
andel av akuttpasientene er tilgjengeligheten tidskritisk. Da er spørsmålet om tilgjengelighet ikke 
primært et spørsmål om geografiske avstander, men om transporttid til behandlingssted, og om 
kompetent håndtering i hele den akuttmedisinske kjeden. 
 
Våre målsettinger er: 

• Å videreføre en betydelig desentralisering av høyvolumtjenester, mens tjenester 
som gjelder færre pasienter med mer komplekse diagnostikk- og 
behandlingsregimer, konsentreres til færre enheter.  

• Å eliminere uverdige ventetider for pasientene 
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Helse Nord vil: 

 Gi flere tilgang på polikliniske undersøkelser nærmere hjemmet ved bruk av 
ambulerende spesialister  

 Bygge ut det telemedisinske behandlingstilbudet til flere pasientgrupper 
 Sette fokus på kronikere og eldres behov for mer samordnede tjenester   
 Sikre den samiske befolkning god tilgang til helsetjenester, bl. a. gjennom 

etablering av gode og tilgjengelige tolketjenester 
 Sette fokus på den akuttmedisinske kjede med sikte på forbedret logistikk og 

samordning. 
 Få til en bedre utnyttelse av ledig kapasitet på tvers av helseforetak 
 Gjennom bevisste prioriteringer sikre tilgjengeligheten for de som trenger det 

mest, med særlig vekt på å ivareta pasienter med kreft og psykiske lidelser  
 Redusere forekomsten av unødvendige sykehusinnleggelser gjennom bedre 

samarbeid med og støtte til primærhelsetjenesten  
 Utnytte kapasiteten hos private spesialister for prioriterte pasientgrupper 

 
 
REKRUTTERING OG STABILISERING 
Nøkkelen til en god og stabil helsetjeneste i Helse Nord ligger i å sikre fagmiljøene. Primært må 
vi i dette arbeidet stole på egne krefter, både gjennom god egenrekruttering, og tiltak som sikrer 
større stabilitet blant fagfolkene.  
 
Våre målsettinger er: 

• Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov. 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø. 

 
Helse Nord vil: 

 Arbeide for å øke utdanningskapasiteten ved Universitetet i Tromsø og 
høgskolene 

 Videreutvikle utdanningsmodeller tilpasset geografien  
 Samordne utdanningsstillinger mellom foretak og legge større vekt på 

karriereplanlegging og tilrettelegging for den enkelte og familie under 
videreutdanning. 

 Legge til rette for utnyttelse av nye og IKT-baserte undervisnings- og 
veilednings- og oppdateringsformer 

 Legge til rette for fagutvikling og FoU 
 Samarbeid innad og mellom foretak om utnyttelse av personell/kompetanse 
 Videreutvikle og generalisere strategiene rundt ”Stol på egne krefter”   

 
 
INFORMASJONSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 
IKT er ikke noe mål i seg selv, men et viktig verktøy som kan bidra til å binde Helse Nord 
sammen, og som bidrar til å kompensere for avstander i tid og rom.  
 
Vår målsetting er: 

• At Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som 
verktøy for å bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet i 
helsetjenesten. 
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Helse Nord vil: 

 Med Nordnorsk helsenett som operatør sørge for å knytte sammen 
helseforetakene gjennom en stabil og sikker bredbåndsforbindelse og arbeide for 
at dette kan skje til en akseptabel pris. 

 Ta et betydelig medansvar for å kople opp primærhelsetjenesten til 
helseforetakene gjennom Nordnorsk helsenett. 

 Legge til rette for nettbaserte vaktordninger (e-vakt) 
 Legge til rette for nettbasert kompetanseutvikling (e-læring) og 

kompetanseoverføring 
 Legge til rette publikums- og pasientrettet informasjon gjennom oversiktlige og 

lett tilgjengelige Internett-portaler.  
 Gjennom bruk av IKT legge bedre til rette for etablering av felles  driftsløsninger 

på tvers av helseforetak der det er hensiktsmessig 
 Bruke IKT som aktivt verktøy for å utvikle en foretaksgruppe med god intern 

organisering og samhandling 
  
 
NETTVERKSORGANISERING 
Samarbeid og samhandling gjennom organisatoriske nettverk er ett av Helse Nords viktigste 
strategiske svar på de utfordringer som relativt små fagmiljøer og store avstander representerer. 
 
Vår målsetting er: 

• At nettverksorganisering skal bidra til å styrke samarbeidet mellom 
helseforetakene, slik at Helse Nords samlede ressurser og kompetanse kommer 
hele befolkningen bedre til gode. 

 
Helse Nord vil: 

 Sørge for at det etableres fagnettverk mellom helseforetakene 
 Legge til rette for organisert utveksling av tjenester mellom helseforetakene, både 

gjennom mobile ressurser, samarbeidsordninger og aktiv bruk av IKT/telemedisin 
 Legge til rette for at organiserte kompetansenettverk kan understøtte 

desentraliserte spesialisthelsetjenester 
 Understreke den særlige rolle først og fremst Universitetssykehuset Nord-Norge, 

og i noen grad også Nordlandssykehuset, har som ”motorer” og servere for andre 
helseforetak.  

 
 
GOD OG EFFEKTIV RESSURSUTNYTTING. 
For at vi skal oppnå våre ambisiøse mål, må vi forvalte våre ressurser så godt og 
kostnadseffektivt at vi kan frigjøre ressurser til prioriterte pasientrettede oppgaver. 
 
Vår målsetting er: 

• Å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv måte, 
samtidig som de kombinerte krav til kvalitet og tilgjengelighet ivaretas.  
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Helse Nord vil: 

 Prioritere tiltak som er til nytte og sørge for at disse blir organisert på en effektiv 
måte. 

 Stille krav om samordning av ressurser innen helseforetak og ta ansvar for slik 
samordning mellom helseforetak. 

 Gjennomgå organiseringen av akuttberedskapen innen helseforetakene (med 
særlig fokus på fødselsomsorgen og kirurgien). 

 Gjennomgå og vurdere organisatoriske tilpasninger i ambulanse- og 
nødmeldetjenesten. 

 Organisere stabs- og støttefunksjoner på en mer rasjonell måte, gjerne ved å 
implementere fellesløsninger for helseforetakene, eventuelt vurdere 
konkurranseutsetting av slike virksomheter. 

 Ta i bruk de ansattes kunnskaper og erfaringer som ressurs i omstillings- og 
forbedringsarbeidet. 

 Legge vekt på god ledelse og organisering som viktige virkemidler i 
ressursforvaltning og kvalitetsarbeidet. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar notatet til orientering. Etter drøftelsene i styret bes administrasjonen om å arbeide 
videre med dokumentet i henhold til momentene som er kommet frem. 
 
 
 
Bodø, den 15. mai 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Jann-Georg Falch 

 

 
STYRESAK 46-2002  ÅPNINGSBALANSE 
 

Møtedato: 22. mai 2002 

 
 
Formål og sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi styret en orientering om status i arbeidet med åpningsbalansen. 
 
Oppgjør med fylkeskommunene 
Det er ennå ikke kommet til avklaring med fylkeskommunene vedrørende overtakelsen av 
sykehusene. De områdene som utgjør størst beløp hvor det er uenighet er vedrørende 
personalboliger og utstyr kjøpt i 2001 som skulle dekkes med statstilskudd 
 
For personalboliger protesterer fylkeskommunene på at disse skal overføres, og hvem som har 
rett til leieinntektene som nå kommer. Denne saken går til nemndbehandling. 
 
For utstyr som skulle dekkes med statstilskudd er det bebudet at det vil komme økt bevilgning 
for å dekke overskridelsene i 2001 i revidert nasjonalbudsjett. 
 
For øvrig er det en del uavklarte forhold, men det er foretatt et delvis oppgjør fra 
fylkeskommunene til oss vedrørende feriepenger og variabel lønn for slutten av desember. 
 
Åpningsbalanse for foretakene 
Ved at en ennå ikke er kommet til enighet med fylkeskommunene vedrørende oppgjøret er heller 
ikke alle forholdene vedrørende åpningsbalansen klar ennå. 
 
Det er laget utkast til åpningsbalanser for Helsedepartementet av PriceWaterhouseCoopers 
(PWC) og Arthur Andersen (AA) hvor de samlede tallene er (i mill kr.): 
 

Tomter 310  
Bygninger 7.430  
Personalboliger 1.077  (utenom Finnmark) 
Utstyr, inventar m.m. 691  (ulike prinsipper for vurdering av PWC og AA) 
Immaterielle eiend. 76  
Materialbeholdning 90  
Øvrige omløpsmidler 590  
Totalt 10.268  

 
Avskrivninger av disse eiendelene vil utgjøre rundt 600 mill kroner pr år. I tillegg kommer 
avskrivninger på utstyr som kjøpes i 2002 slik at årets avskrivninger blir mellom 600 og 800 mill 
kr. 
 
Det legges fra Departementets side ikke opp til å dekke disse kostnadene med økte inntekter, 
samtidig som en aksepterer at foretakene vil gå med et underskudd etter avskrivningskostnader.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 15. mai 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Jann-Georg Falch 

 

 
STYRESAK 47-2002  STORTINGSPROPOSISJON 59. 

KONSEKVENSER FOR SALDERINGS- 
PROBLEMET TIL HELSE NORD RHF. 

 

Møtedato: 22. mai 2002 

 
 
Formål og sammendrag 
Formålet med denne saken er å orientere styret for Helse Nord RHF om konsekvensene av 
regjeringens forslag til tilleggsbevilgninger for i år. 
 
I Stortingsproposisjon 59 (2001-2002) og i revidert Nasjonalbudsjett behandler regjeringen den 
økonomiske situasjonen i helseforetakene. Regjerningen erkjenner at de 5 helseregionene har et 
samlet økonomisk tilpasningsproblem på 2.600 mill kroner. Regjeringen foreslår å bevilge 1.300 
mill kroner til å løse disse problemene, resten forutsettes det at Helseregionene løser gjennom 
omstilling og effektivisering. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 175 mill kroner for å øke 
aktiviteten i år med 0,5 % i forhold til gjennomført aktivitet i fjor. 
 
Forslaget innebærer at Helse Nord RHF vil få økt sitt basistilskott med 136 mill kroner. Denne 
bevilgningen inneholder blant annet kompensasjon for at pensjonspremien forventes å bli 2 % 
høyere i årene fremover enn det den har vært de foregående år. Dette innebærer at ca 60 mill 
kroner av tilleggsbevilgningen må settes av for å møte økning i pensjonspremien, mens de 
resterende midlene kan nyttes til å styrke økonomien til Helse Nord RHF.  
I forhold til de vedtak som styret i Helse Nord RHF har fattet innebærer proposisjonen en netto 
bedring av Helse Nord RHF sin økonomiske situasjon på ca 80 mill kroner. 
 
Departementet vil sikre gjennomføring av opptrappingsplanen for psykiatri. 
 
Det foreslås endringer i ISF vektene (hjertekirurgi) som kommer UNN til gode. 
 
Det foreslås å finansiere cellgiftbehandling og sattelittdialyse gjennom DRG refusjon, dette vil 
blant annet komme Alta helsesenter til gode. 
 
Nasjonal innkjøpsenhet i Vadsø skal utredes videre. 
  
Investeringsrammen for Helseregionene økes med 300 mill kroner, dette innebærer at det åpnes 
for skisseprosjekt Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset. Nasjonalt senter for 
telemedisin er ikke nevnt. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret for Helse Nord RHF behandlet budsjett(styringsdokument) for 2002 i sak 7/02 den 
22/01/02. 
 
På dette tidspunktet var det anslått at Helse Nord RHF samlet sto overfor et brutto 
salderingsproblem på 420-450 mill kroner. I dette anslaget hadde en tatt høyde for en forventet 
ekstraregning fra KLP på 132 mill kroner. En har tolket styringssignalene slik at ekstraordinære 
økninger i pensjonspremien vil bli dekket helt eller delvis av staten. Salderingsproblemet 
eksklusive økt KLP premie var dermed anslått til å utgjøre 290 -320 mill kroner.  
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For å løse dette gapet mellom bevilgning og aktivitetsnivå vedtok styret at det i løpet av 3 år 
skulle gjennomføres effektiviseringstiltak på til sammen 175 mill kroner. Programmet skal 
gjennomføres gradvis slik at effektiviseringskravet for 2002 er satt til 43 mill kroner. Korrigert 
for dette var netto salderingsproblem beregnet til ca 250 mill kroner. 
 
I det budsjettet som styret behandlet i januar var flere tiltak kun ført opp som sekkebevilgninger, 
dette gjaldt blant annet midler som senere skulle fordeles til de enkelte foretak. I løpet av våren 
er det gjennomført et mer presist budsjettarbeid som innebærer at: 

• Midler er fordelt til helseforetakene 
• Sentrale prosjekter er kalkulert 
• En har trukket inn 50 mill i investeringsmidler til UNN som var lagt i driftsrammen 
• Renteinntektene er beregnet til 20 mill kroner i år 
• Styret har vedtatt å øke investeringsvolumet 

 
Etter disse endringene står en nå med en netto underdekning sentralt på 196 mill kroner. 
 
På tross av at styret har fordelt nesten 200 mill kroner mer til foretakene enn det styret mottar fra 
eier, har helseforetakene samlet rapportert om ytterligere tilpasningsproblemer på opp mot 180 
mill kroner. Disse ytterligere tilpasningsproblemene er ikke behandlet i denne saken og 
forutsettes løst av de enkelte helseforetak. 
 
I Stortingsproposisjon 59 (2001-2002) og i revidert Nasjonalbudsjett behandler regjeringen den 
økonomiske situasjonen i helseforetakene. Regjerningen erkjenner at de 5 helseregionene har et 
samlet økonomisk tilpasningsproblem på 2.600 mill kroner. Regjeringen foreslår å bevilge 1.300 
mill kroner til å løse disse problemene, resten forutsettes det at Helseregionene løser gjennom 
omstilling og effektivisering. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 175 mill kroner for å øke 
aktiviteten i år med 0,5 % i forhold til gjennomført aktivitet i fjor. 
 
Forslaget innebærer at Helse Nord RHF vil få økt sitt basistilskott med 136 mill kroner. Denne 
bevilgningen inneholder blant annet kompensasjon for at pensjonspremien forventes å bli 2 % 
poeng høyere i årene fremover enn det den har vært de foregående år. Dette innebærer at ca 60 
mill kroner av tilleggsbevilgningen må settes av for å møte økning i pensjonspremien, mens de 
resterende midlene kan nyttes til å styrke økonomien til Helse Nord RHF.  
I forhold til de vedtak som styret i Helse Nord RHF har fattet innebærer proposisjonen en netto 
bedring av Helse Nord RHF sin økonomiske situasjon på ca 80 mill kroner. 
 
Dersom Stortinget følger regjeringens forslag innebærer det at Helse Nord RHF sitt uløste 
salderingsproblem under disse forutsetninger reduseres til 100-120 mill kroner. 
 
Vurdering 
På bakgrunn av den gjennomgang som departementet har foretatt fremmes det forslag om å øke 
den totale investeringsrammen med 300 mill kroner. Det foreslås også å etablere en låneordning, 
men den er foreløpig strengt regulert og trenger eksplisitt godkjenning fra departementet. 
 
Budsjettopplegget legger til rette for utvikling av skisseprosjekt for Hålogalandssykehuset og 
Nordlandssykehuset. 
 
Forslaget i St.prop. 59 behandler helseforetakenes driftsøkonomi i to deler. Den første tar for seg 
driftsøkonomien eksklusive avskrivninger, så skisseres/drøftes det et opplegg for fremtidige 
investeringer. 
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Vurderinger av driftsøkonomi eksklusive avskrivninger. 
Regjeringens forslag i Stortingsproposisjon 59 (2001-2002) innebærer en klar erkjennelse av at 
helseforetakene samlet står over betydelige økonomiske tilpasningsproblemer. Regjeringen 
erkjenner at foretakene samlet har et kjent tilpasningsproblem på 2,6 milliarder kroner. I dette 
beløpet har departementet kun tatt høyde for en delvis økning av pensjonspremien, ytterligere 
(og forventede) økninger av premien øker tilpasningsproblemet. I tillegg kommer eventuell 
lønnsøkning utover 4,25 %. 
 
Regjeringens forslag til bevilgning vil styrke Helse Nord RHF sin økonomi, men den vil på langt 
nær løse våre tilpasningsproblemer. Regjeringen fokuserer på økt krav til omstilling 
effektivisering og nytenkning. Regjeringen vil akseptere at Helse Nord RHF går mot et 
underskudd før avskrivninger i år, men i løpet av 2003 må alle helseregionene ha tilpasset sin 
drift slik at de kan drive innenfor tildelte midler før avskrivninger. Det underskudd som 
opparbeides i 2002 må dekkes inn gjennom overskudd på driften de nærmeste årene. 
 
Vurderinger av signalene rundt avskrivninger. 
Det foreligger nå en foreløpig åpningsbalanse. Regjeringen sier at den har lagt prinsippet om 
anskaffelseskost til grunn for verdifastsettelsen av eiendelene (se eget notat). I realiteten er 
bygninger verdsatt ut fra en form for takst hvor en har tatt utgangspunkt i 
gjenanskaffelseskostnad og korrigert for ukurans og manglende vedlikehold. Prinsippene for 
hvordan investeringer skal finansieres er så langt ikke klar. I statsbudsjettet for 2002 er det gitt 
klart uttrykk for at 2002 er et unntaksår hvor investeringer i prinsippet skal kontantfinansieres. 
Dette bryter delvis med prinsippene i regnskapsloven og departementet har gjort det klart at det 
er villig til å drøfte andre regnskapsmessige tilnærminger til problemet, men uten at det i seg selv 
vil medføre økte bevilgninger i år. Selv om mange forhold for tiden er uavklart med hensyn til 
håndtering av investeringer så kan vi trekke noen foreløpige konklusjoner av de signaler som er 
gitt. 
Foretakene skal føre regnskaper i henhold til regnskapsloven, dvs. en skal bokføre avskrivninger 
og de skal gi resultateffekt. Dermed vil avskrivningene påvirke resultatet og en vil fortløpende 
måtte foreta avveininger mellom investeringer og drift som enhver annen bedrift. (Investeringer 
vil ikke lenger være ”gratis” ved at de finansieres over andre budsjetter). 
Staten vil ikke gi full kompensasjon for økte kapitalkostnader. Begrunnelsen for dette er 
sammensatt: 

• Staten frykter overkapasitet i sektoren og ønsker å bremse ekspansjonen 
• Helseforetakene har svært ulikt utgangspunkt, ved å gi full kompensasjon for 

kapitalkostnader vil en fryse de ulikheter som er i sektoren i dag. 
• Ett av formålene ved reformen er å få mer helse for hver krone, overgangen til 

regnskapsloven skal gi økt fokus på kostnader og derved stimulere til økt effektivitet.  
 
Konklusjon 
Regjeringens forslag i St.prop. 59 styrker Helse Nord RHF sin økonomi, men den løser ikke alle 
tilpasningsproblemene. Helse Nord RHF vil fortsatt stå overfor store økonomiske og 
driftsmessige utfordringer. 

• Sentralt ligger det nå et uløst problem på 120 mill kroner 
• Foretakene rapporter om 180 mill kroner i samlede problemer 
• Pensjonspremieøkning ut over 2 % er ikke håndtert 
• Eventuell lønnsøkning utover 4,25 % er ikke finansiert 
 

Det kan søkes om midler til planlegging av utbyggingen av Nordlandssykehusets avdeling i 
Bodø og Hålogalandssykehusets avdeling i Stokmarknes. I tillegg vil Helse Nord søke om midler 
til Nasjonalt senter for telemedisin. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 15. mai 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Marit Eskeland  U. off. jfr. off.loven § 5a. 

 

 
STYRESAK 48-2002  ANSETTELSE AV ØKONOMIDIREKTØR 
 

Møtedato: 22. mai 2002 

 
 
U.off. jfr. off. lovens §5 a.  
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STYRESAK 49-2002  EIENDOM OG KAPITALFORVALTNING.  

ORGANISERING HELSE NORD RHF. 
 

Møtedato: 22. mai 2002 

 
 
Formål og sammendrag 
I denne saken foreslås en videre utvikling av eiendoms-/ kapitalforvaltningen og støtte-
/servicefunksjoner ved HF.  Det anbefales å vurdere deler av virksomhetsområdet 
konkurranseutsatt og styrke det regionale samordningsarbeidet gjennom et ”Eiendomsforum”.  
Tilstrekkelige ressurser til sammenligningsanalyser innen støtte-/servicefunksjoner anbefales satt 
av og bevilget inneværende år. 
 
Regjeringen foreslår i St.prp.nr. 59 (2001-2002) 300 mill. kroner ekstra til investeringer samt en 
adgang for de regionale helseforetakene til å ta opp lån til investeringer innenfor en ramme på 1 
mrd. kroner.  Fordelingen av tilleggsbevilgningen er lagt til HD.  Det vil legges frem en egen sak 
med forslag til investeringsplan inneværende år som grunnlag for søknad om investeringsmidler. 
 
Arbeidsoppgavene innen bygg og eiendom kan sammenfattes til å omfatte: forvaltning, drift, 
vedlikehold, utvikling, service-/støtte til kjernevirksomhet, utvikling potensialet i eiendom og 
kapitalforvaltning. 
 
Moderniseringsprogrammet for offentlig sektor har satt brukernes og borgernes behov i fokus.  
Dette tilsier at organisasjonene og ledelsen av disse må være brukerrettet. 
 
Hovedmålene for bygg og eiendom innen offentlig virksomhet vil være: Kostnadseffektivisering, 
Forretningsmessig orden, Service og Forutsigbarhet. 
 
Det anbefales som hovedprinsipp at større prosjekter organiseres med RHF som tiltakshaver og 
prosjektansvarlig.  FDVUS anbefales organisert desentralt; jfr. vedtak i styresak 10-2002. 
 
Fire modeller for organisering av bygg og eiendom innen Helse Nord drøftes 
 

• En sentral løsning med oppbygging av tilstrekkelig kompetanse i RHF 
• En desentral løsning hvor dagens HF ivaretar et totalansvar – også investering 
• En delt løsning med konkurranseutsetting av FDVUS og en sentral eller desentral løsning 

for investeringer. 
• Opprette et eget HF med ansvar for bygg og eiendom innen Helse Nord. 

 
Merverdiavgiftsutvalget har som utgangspunkt at ”merverdiavgiften ikke bør ha noen betydning 
om tjenester utføres med kommunenes egen ansatte, i et interkommunalt selskap eller utføres av 
private”. 
 
Internfakturering anbefales vurdert på nytt for service-/støttefunksjoner.  Dette antas å gi 
ryddigere ansvarsforhold med større muligheter for å planlegge både oppgaver og ressurstilfang. 
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Sammenligningsanalyser er en nødvendig deloppgave for å gi et bedre grunnlag for 
kostnadsstyring.  Det stipuleres et potensial for kostnadseffektivisering på 40 - 60 mill. kroner 
per år.  For gjennomføring av analysearbeid inneværende år er det anslått behov for kr. 400 000. 
 
I lengre perspektiv skal det vurderes om deler av service-/støttefunksjoner skal/kan 
konkurranseutsettes. 
 
Bakgrunn/fakta 
En foreløpig åpningsbalanse for Helse Nord er foreløpig godkjent på ca. 9,5 mrd. kroner.  
Avskriving av bestående anlegg er stipulert av administrasjonen RHF til 600-800 mill. kroner 
per år. 
 
Investeringsønsker i Helse Nord er kartlagt til ca. 4,5 mrd. kroner.  Av dette utgjør store 
prosjekter ca. 2,7 mrd. kroner.  I St.prp.nr. 59 (2002-2002) er det lagt til rette for videreføring av 
skisse / forprosjekt ved de større byggeprosjektene ved Nordlandssykehuset HF og ved 
Hålogalandssykehuset HF avd. Stokmarknes.  For inneværende år har Regjeringen foreslått et 
økt tilskudd på 300 mill. kroner og en utvidet låneramme på 1 mrd. kroner på landsbasis.  
Fordelingen av tilleggsbevilgningen er foreslått lagt til HD. 
 
Vurdering 
Formålet med dette arbeidet er ikke å ”spare” penger.  De tiltak som gir kostnadseffektivisering i 
driftsbudsjettet må settes inn på alternative tiltak i investeringsbudsjettet.  Helse Nord har en 
utfordring i å frigjøre driftsmidler som egenkapital til investeringer.  Det er godt dokumentert et 
stort behov for investeringer både i bygg og utstyr. 
 
En konkurranseutsetting innebærer at organisasjonen må være presis i sine spesifikasjoner av 
krav til system, rutiner og volum.  Innen service-/støttefunksjoner har Helse Nord i dag et for 
spinkelt grunnlag til sammenligning av kvalitet og kostnad på tjenester levert fra eventuell 
ekstern leverandør og tjenester ytt fra egen organisasjon.  Det kreves derfor et forberedende 
arbeid med systematisering av støttesystemer og bedre produktspesifikasjoner. 
 
Organisasjonsarbeidet vil ta noe tid og det kreves ressurser og kompetanse for gjennomføring.  
Fremdriften i arbeidet med organisasjonsvurderinger for service-/støttefunksjoner til 
kjernevirksomheten er realistisk å sette på arbeidsplanen for 2003. 
 
Konklusjon 
Det anbefales at organisasjonsarbeidet videreføres etter de føringer som her er lagt og at 
nødvendige midler vurderes tilført arbeidet inneværende budsjettår.  De mål og formål som er 
beskrevet gir en utviklingsretning som forventes å gi en bedre samordning av tjenesten innen 
Helse Nord. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord slutter seg til utredningens anbefalinger og nevner spesielt: 
 

• Hovedmål for eiendomsforvaltningen 
• Opprettelsen av et Eiendomsforum i Helse Nord 
• Hovedprinsippet om at RHF står som tiltakshaver og prosjektansvarlig for større 

prosjekter 
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• Intern fakturering mellom avdelinger for kjernevirksomhet og avdelinger for service-
/støttefunksjoner skal vurderes 

• Sammenligningsanalyser innen service/støttefunksjoner ved HF gjennomføres. 
 
For fremtidig organisering av arbeidet innen bygg og eiendom skal det vurderes på hvilke 
områder Helse Nord bør gjennomføre konkurranseutsetting av forvaltning, drift, vedlikehold, 
utvikling og service/støtte.   
 
 
 
Bodø, den 15. mai 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Styret i Helse Nord RHF behandlet sak om organisering av eiendomsforvaltning i Helse Nord 
RHF i møte 22.1.2002 som sak 10-2002.  Styret sluttet seg til hovedprinsippene i 
saksutredningen om en desentralisert modell for organisering av arbeidet innen 
virksomhetsområdet teknisk sektor.  Styret vedtok å styrke administrasjonen i RHF med 2 nye 
stillingshjemler. 
 
Styret har ansvar for å fatte vedtak eller avgi uttalelse i en rekke saker vedrørende bygg og 
eiendom: 
 

• Prioritering av tiltak (årsbudsjett) 
• Kjøp av eiendom 
• Salg av eiendom 
• Leie/utleie 
• Låneopptak 
• Hovedfunksjonsprogram 
• Forprosjekt med kostnadsoverslag 
• Byggevedtak/igangsetting 
• Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling, service/støtte – regionale tiltak 
• Regional samordning 
• Fordeling ressurser 

 
For de fleste områder mangler nærmere retningslinjer for håndtering av saksområdet. 
 
I denne saken foreslås en videre utvikling av eiendoms/ kapitalforvaltningen og støtte-
/servicefunksjoner ved HF.  Det anbefales å vurdere deler av virksomhetsområdet 
konkurranseutsatt og styrke det regionale samordningsarbeidet gjennom et ”Eiendomsforum”.  
Administrasjonen skal sette av ressurser til sammenligningsanalyser også innen støtte-
/servicefunksjoner. 
 
Bakgrunn 
Kapitalvarer er kartlagt ved HF/sykehusene og det er i brev av 30.04.2002 oversendt en foreløpig 
åpningsbalanse på 9 - 10 mrd. kroner, basert på gjenanskaffelseskost.  Avskriving av bestående 
anlegg er stipulert av administrasjonen RHF til 600 – 800 mill. kroner per år. 
 
For Helse Nord ble det kartlagt et investeringsbehov på ca. 4,5 mrd. kroner; jfr. sak 17-2002.  I 
St.prp.nr. 59 (2001-2002) ”Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002” har Regjeringen 
foreslått 1 475 mill. kroner mer til drift i helseforetakene i 2002.  Det har vist seg at 
investeringsrammen er for stram.  Regjeringen foreslår derfor 300 mill. kroner ekstra til 
investeringer samt en adgang for de regionale helseforetakene til å ta opp lån til investeringer 
innenfor en ramme på 1 Mrd. kroner.  Fordelingen av tilleggsbevilgningen er foreslått lagt til 
HD.  I tidligere basisramme er det ikke gitt tilskudd til nye investeringer. 
I Stortingsproposisjonen har Regjeringen lagt til rette for en videreføring av skisse-/forprosjekt 
for Hålogalandssykehuset HF avd. Stokmarknes og Nordlandssykehuset HF (NSS). 
Det vises for øvrig til egen sak for styret vedrørende St.prp.nr. 59. 
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Forhandlingene mellom HD og fylkeskommunene om overdragelse av eiendom og bygninger er 
i sluttfasen.  Det er uenighet mellom partene vedrørende boliger.  Relasjonene mellom RHF og 
fylkeskommunene vedrørende av driftsregnskapet 2001(bl.a. utstyr) er sluttført og økonomiske 
konsekvenser er innarbeidet i revidert nasjonalbudsjett. 
 
Vedtekter, styringsdokumenter, strategidokumenter og organisasjonsplaner omhandler i liten 
grad arbeidsområdet støtte-/servicesektor og herunder teknisk sektor.  De øvrige RHF i landet 
har i stor grad samme situasjon.   
 
Arbeidsoppgaver 
Teknisk infrastruktur ved sykehus kan sammenstilles til tre hovedgrupper som omfatter både 
investerings- og driftsoppgaver. 
 

• Bygge- og eiendomsforvaltning (B & E) 
• Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

 
Innen teknisk infrastruktur skal innkjøpes, vedlikeholdes, driftes og utvikles 
 

• Tomt 
• Bygninger institusjon 
• VVS 
• Elektrisk anlegg 
• Tele og automatisering 
• Boliger 
• Barnehager 

 

• Personalhytter 
• Inventar 
• Møbler 
• Ambulanser 
• Transportmateriell 
• Brannsikring 
• Gass og trykkluft 

• Medisinsk teknisk utstyr 
• Teknisk utstyr 
• IT utstyr 
• Kommunikasjonsutstyr 
• Veianlegg 
• Parkanlegg 
• Kunst og utsmykking 
• m.m. 

 
Sentrale begreper etter Norsk Standard (NS 3454:2000) og sammenhenger kan fremstilles som 
følger 
 

BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNING 
 FM – Facilities Management 

FDVU  
Kapital Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling Service/ 

støtte til 
kjerne- 
virksomhet 

Potensial i 
eiendom 

Investering i 
prosjekt 
Rest ved 
riving/sanering 
 

Skatter og 
avgifter 
Forsikring 
Administrasjon 

Løpende drift 
Renhold 
Energi 
Vann og 
avløp 
Avfall 
Vakt og 
sikring 
Utendørs 

Planlagt 
Utskiftinger 
Utendørs 

Ombygging 
Off. krav 
Oppgrader 
Utendørs 

Kontorledelse 
Sentralbord 
Kantine 
Inventar 
Flytting 
arbeidsplass 
IKT 
Post/bud 
Rekvisita og 
kopiering 

Ombygging 
Påbygg/tilbygg 
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Dagens organisering 
Ved små sykehus er ansvaret ved drift og investering for B & E, MTU og IKT ofte samlet under 
en leder. Ved større sykehus er hvert arbeidsområde ofte delt på egne ledere og investering og 
driftsansvaret kan være delt. 
 
Alle HF står midt oppe i arbeidet med å få organiseringen av driftsteknisk -, IKT – og medisinsk 
teknisk sektor på plass.  Her er ulik fremdrift i arbeidet.  HF avventer delvis de videre føringer i 
den sentrale organiseringen. 
 
Modernisering i offentlig sektor 
Regjeringen har gjennom sitt moderniseringsprogram for offentlig sektor satt brukernes og 
borgernes behov i fokus.  All organisering av offentlig virksomhet skal ha dette perspektiv.  
Kjernevirksomheten i HF skal således drive en personlig tjenesteyting med utgangspunkt i den 
enkelte brukers individuelle behov.  Service- og støttefunksjoner skal utformes slik at disse 
støtter opp under førstelinjen.  Organisasjonene skal være brukerrettet.  Intensjonen om en bedre 
service har som en forutsetning at de som skal lede virksomhetene utøver et brukerrettet 
lederskap.   
 
En virkeliggjøring av en modernisering av eiendomsforvaltningen forutsetter: 
 

• lederopplæring 
• ansvarliggjøring 
• handlefrihet 

 
Pengene må følge brukerne og det må finnes en resultatbasert finansiering. 
 
Hovedmål  
Hovedmålene for eiendomsforvaltning innen offentlig virksomhet vil være: 
 
Kostnadseffektivisering. 
Eiendommer er ett av flere innsatsmidler.  FM kostnaden vil utgjøre en mindre del (ca. 5-10 %) 
av totale driftskostnader.  ”Husleie” er allikevel en betydelig kostnad for de fleste foretak.  Det er 
et absolutt krav at FM kostnaden skal være konkurransedyktig i forhold til markedet for øvrig. 
 
Forretningsmessig orden. 
Forvaltningen av FM kostnaden må være organisert på en slik måte at denne kan identifiseres 
lokalt, være synlig og dermed fullt ut målbar. 
 
Service. 
Alle service- og støttetjenester må ha en brukerlogistikk slik at organisasjonen får en rask og god 
oppfølging. 
 
Forutsigbarhet. 
Kostnadene innen eiendomsforvaltningen må være mest mulig forutsigbare.  Markedsmessige 
kortsiktige svingninger, endrede administrasjonskostnader, uforutsette hendelser kan ikke 
overføres til brukerne innen et gitt budsjettår.  Alle kostnadsendringer må være avtalte med 
brukerne. 
 

  36 



 
 
 
Fremtidig organisering 
I drøfting av fremtidig organisering er noen forutsetninger lagt til grunn 
 

• Bygninger og eiendommer overdras til HF 
• Det skilles mellom investering og drift av bygg/anlegg og eiendom 
• 2002 er et overgangsår ved bl.a. at foretakenes investeringer kontantfinansieres gjennom 

bevilgningene over statsbudsjettet 
• Investeringer skal skje innenfor rammen av helseforetakenes fullmakter og i samsvar med 

overordnede helsepolitiske prioriteringer og herunder nasjonal satsing på utstyr, psykisk 
helse og kreftbehandling 

• Regnskapslovens bestemmelser gjelder for HF og avskrivinger på kapitalen vil inngå i 
regnskapene som kostnad 

 
Investeringer. 
I styringsdokument for Helse Nord 2002 skiller HD på størrelse av prosjekt.  Helse Nord har 
fullmakt til å treffe beslutninger vedrørende alle investeringsprosjekter under 50 mill. kroner.  
For prosjekter mellom 50 og 250 mill kroner skal beslutning om igangsetting av byggearbeider 
forelegges departementet før igangsetting.  Ved prosjekter over 250 mill. kroner skal forslag til 
vedtak vedrørende videreføring forelegges HD til avgjørelse.  2002 er et overgangsår. Disse 
fullmakter kan bli avløst av videre fullmakter når det mer langsiktige system for styring og 
finansiering av investeringer er vedtatt.   
 
I styresak 10-02 ble det vedtatt som hovedprinsipp at HF skal selv løse de konkrete oppgaver 
innen teknisk sektor/infrastruktur.  Byggeprosjekter skal i hovedsak løses av det enkelte foretak.  
Styret gikk også inn for at det ved større byggeprosjekter bør hovedprinsippet være at det 
etableres en egen prosjektorganisasjon.  Det er ikke avklart om prosjektansvaret for store 
investeringsprosjekter i egen regi skal ligge på RHF nivå eller på HF. 
 
I det videre arbeid har administrasjonen fulgt dette opp ved at arbeidet med alle prosjekter under 
50 mill. kroner (jfr. Styringsdokument Helse Nord) er videreført med planlegging og 
prosjektering i HF.  Oppgavene har de siste månedene særlig vært rettet mot prosjekter innen 
Opptrappingsplanen for psykiatri.   
 
Tre store prosjekter har vært under behandling i HD – Nasjonalt Senter for telemedisin (NST), 
Hovedplan Nordland sentralsykehus og Utviklingsplan Stokmarknes sykehus. Styret behandlet 
to saker tilknyttet NST i siste møte.  De to øvrige prosjekter vil legges frem for styret på møte 
28.8.2002.   
 
Hovedplan NSS og Utviklingsplan Stokmarknes var søkt departementet i april 2001 om 
godkjenning.  Søknaden er sendt tilbake til RHF for ny vurdering.  Hensikten fra HD er ”å gi det 
regionale helseforetaket mulighet til å vurdere prosjektet det er søkt godkjenning for i lys av det 
totale investeringsbehovet i regionen og som et ledd i en samlet vurdering av 
sykehusstrukturen”.  HD forutsetter at det redegjøres for regionens plan for finansiering av 
prosjektet.   
 
Det anbefales som et prinsipp at større prosjekter organiseres med RHF som tiltakshaver og 
prosjektansvarlig.  Dette sikrer en sterkere regional styring og en mindre økonomisk risiko for 
HF.  Dette sikrer også at eiers krav om at investeringer i bygg skal følges av et forsvarlig 
vedlikehold og at en dermed unngår unødig slitasje av kapitalen. 
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Hovedmodeller 
Tre hovedmodeller for organisering av driftsteknisk sektor kan tenkes 
 

1. Investering, eiendom/kapitalforvaltning og FDVUS forvaltes, styres og administreres 
i et hierarki fra RHF 

2. Dagens HF myndiggjøres og gis fullmakt til å styre og administrere Investering, 
eiendom/kapitalforvaltning og FDVUS. 

3. FDVUS konkurranseutsettes og eget driftsselskap vurderes.  Investering og 
eiendom/kapitalforvaltning ivaretas etter modell 1 eller modell 2. 

4. Det opprettes et eget HF for Investering, eiendom/kapitalforvaltning og FDVUS. 
 
I følgende vurderinger av hovedmodeller sees kun på den funksjonelle siden og det legges en 
pragmatisk tilnærming til grunn. 
 
FDVUS kan best organiseres lokalt.  Dette har sammenheng med at kjennskap til anlegget og 
kompetansen/innsikten i utfordringene og problemstillingen befinner seg på den enkelte 
institusjon/HF.  En felles kunnskapsbase på en rekke områder kan bygges opp sentralt men dette 
er ikke tilstrekkelig for å legge hele FM området til RHF.  Her kan vurderes at deler av 
forvaltningen ivaretas i RHF og forsikringer kan være et aktuelt område.  Med forutsetning om at 
bygninger og eiendommer overføres til det enkelte HF vurderes det som mest praktisk at hele 
FM ansvaret ivaretas lokalt - også administreringen av forsikringsordningen.  Dette bør ikke 
være til hinder for at alle forsikringer innen Helse Nord inngår i en felles portefølje. 
 
En lokal forankring av FDVUS området er ikke til hinder for at HF vurderer 
samordningsløsninger i form av felles eierskap til et eget selskap som ivaretar hele eller deler av 
arbeidsoppgavene.  En lokal forankring er heller ikke til hinder for en videre utvikling mot 
”outsourcing” eller avtaler om total service leverandør for hele eller deler av 
virksomhetsområdet.  Det vises til eget avsnitt med drøfting av slike løsninger.  Det vurderes 
ikke som hensiktsmessig å etablere FDVUS området i form av eget HF uten at en også overfører 
eierskapet til formuen.   
 
Prinsippet om lokal forankring av FDVUS området ble vedtatt i sak 10-02 og det videre arbeid 
sammen med HF har bekreftet at dette er en samstemt holdning.  Den videre utvikling bør gi 
samordningsløsninger mellom HF og med eksterne leverandører av slike tjenester. 
 
Merverdiavgift 
Delrapport fra merverdiavgiftsutvalget viser at dagens system ”gir offentlig virksomhet 
økonomisk motivasjon til egenproduksjon av en del tjenester fremfor å kjøpe tjenestene fra 
private aktører”.  Utvalget er på prinsipielt grunnlag bedt om ”å vurdere løsninger som likestiller 
kommunal egenproduksjon og kjøp av tjenester i forhold til merverdiavgiften”.  Herunder skal 
også vurderes regelverket om offentlig virksomhet som drives i fellesskap og tjenesteomsetning 
mellom kommunene.   
 
Utvalget har ikke i sin delrapport foretatt en fullstendig gjennomgang av konkurransevridninger 
og forholdet til interkommunalt samarbeid.  Utgangspunktet for utvalgets videre arbeid vil være 
at ”merverdiavgiften ikke bør ha noen betydning om tjenester utføres med kommunenes egen 
ansatte, i et interkommunalt selskap eller de utføres av private næringsdrivende”. 
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Internfakturering 
 I flere sammenhenger har internfakturering vært diskutert.  Både ved service-/støtteavdelinger 
og medisinske serviceavdelinger har det vært vurdert å fakturere sine tjenester overfor de 
kliniske avdelingene som er kostnadsbærere i pasientbehandlingen. Dette har hittil vært avvist 
som en tjenlig ordning i hovedsak fordi ordningen medfører en betydelig administrativ kostnad 
og fordi kostnadselementet kan bli dominerende i de medisinske vurderingene.  Et annet viktig 
moment har vært at sykehusene har hatt liten innsikt i egen kostnadsstruktur. 
 
I 2002 er det i bruk et nytt refusjonsgrunnlag basert på analyser av kostnads- og aktivitetsdata 
ved 17 av landets sykehus i 2000.  ISF ordningen vil i større grad nå gjenspeile de faktiske 
kostnadene ved pasientbehandlingen og er i dag det beste anslaget vi har på kostnadene ved ulike 
behandlingsformer.  De siste årenes oppdatering av både DRG og ISF ordningen kan ha gitt et 
langt bedre grunnlag for på ny å vurdere internfakturering ved service-/støttefunksjoner. 
 
Et argument for internfakturering er at brukerne (kostnadsbærerne) får muligheten til å bli en 
krevende kunde som stiller krav til både kostnad og kvalitet på de tjenester som leveres.  
Samtidig kan det innføres systematisk brukerevaluering ved de tekniske avdelingene og bedre 
kvalitetskontroll og tilsyn med tjenesten i forhold til offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og 
krav til bygninger og miljø. 
 
Fra leverandørenes side (les tekniske avdelinger) vil en ordning med intern fakturering gi 
ryddigere forhold mellom planlagte oppgaver og ressurser/midler til å utføre oppgaver.  
Ordningen ender opp i at kjernevirksomheten blir den reelle kostnadsbærer og kan gi en bedre 
lederprofil ved at totalansvaret og beslutningene fattes der kjernevirksomheten utøves. 
 
Intern fakturering er ikke avhengig av selskapsform men kan eventuelt innføres med dagens 
organisering.   
 
Eiendomsforum 
Et hovedprinsipp som ble vedtatt i styresak 10-02 er at arbeidet skal organiseres i en 
nettverksmodell med horisontal kommunikasjon mellom foretakene.  Internt i RHF 
administrasjonen løses større arbeidsoppgaver med nettverksorganisering.   
 
Sykehusene i Nordland hadde organisert et driftsteknisk forum gjennom flere år.  I korthet gikk 
denne ordningen ut på at driftstekniske ledere og tekniske sjefer ved sykehusene i Nordland 
fylke hadde jevnlige møter to ganger per år.  Disse møtene stimulerte til samarbeid og horisontal 
kommunikasjon i forbindelse med avtaler, utveksling av ideer, innkjøp, leverandørinformasjon, 
utfordringer og løsning.  Eiendomssjef og/eller fylkeshelsesjef deltok på møtene. 
 
Driftssjefer og tekniske sjefer ved alle sykehusene i Helse Nord har videreført denne formen for 
samarbeid og anbefalt at dette formaliseres.  De tekniske avdelingene ved våre institusjoner har 
en meget god kompetanse.  Tekniske avdelinger har ingen rekrutteringsproblem og har et meget 
stabilt personale.  Gjennom årene er det samlet en erfaringskunnskap som er unik og av meget 
stor verdi for HF og RHF.  Denne kompetansen er ikke tilstrekkelig strukturert innen Helse Nord 
og det er muligheter for videre utvikling i våre organisasjoner.  Den tekniske staben er engasjert 
og åpen for nye fremtidsrettede løsninger gjennom samarbeid horisontalt i egen organisasjon og i 
samarbeid med eksterne leverandører.  Det anbefales at Driftsteknisk forum videreføres i en mer 
formalisert form og med utvidede oppgaver knyttet til eiendomsforvaltning.  Et forslag til 
mandat og oppgavebeskrivelse er under arbeid i en liten gruppe og dette vil foreligge innen 
sommeren. 
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Sammenligningsanalyser (Benchmarking) 
Det er en stor utfordring å få bedre kjennskapen til egen kostnadsstruktur i sykehus generelt.  For 
FDV kostnader anbefales å gjøre et systematisk arbeid slik at alle HF i Helse Nord kan 
sammenligne referansetall som utgies av HolteProsjekt Markedsanalyse Interaktivt.  Dette 
arbeidet krever en ny og bedre struktur i våre budsjett og regnskap samt en bedre tilgjengelighet 
(brukerterskel) til de samme regnskapssystemer. 
 
Holte prosjekt har sammenstillet FDV kostnader for en rekke bedrifter over flere år.  Tidligere 
utredninger har gitt indikasjoner på at det kostnadsnivået ved våre sykehus ligger 100 – 150 
kroner høyere enn middeltallene i Holte prosjekt.  Med 400 000 m2 FDV areal kan potensialet 
for kostnadsreduksjon være 40 – 60 mill. kroner per år.  Som nevnt har allikevel vedlikehold ved 
de offentlige sykehus vært mangelfull.  En forklaring kan være kulturelt betingede forhold, 
system mangler i organiseringen av virksomheten og det brukes forholdsvis mye ressurser for å 
innfri de offentlige krav gjennom lover og forskrifter. 
 
Tallene i Holte prosjekt er ikke gode nok til å sikre en innsikt som gir grunnlag for beslutninger 
om endring av struktur eller endring av tjenesteorganisering.  Ulike firma er nå på markedet og 
tilbyr tjenester innen benchmarking og/eller service provider.  Det anbefales at Helse Nord 
inngår avtale om et samarbeid med eksternt firma med sikte på å gjennomføre en kartlegging og 
sammenligningsanalyse ved alle våre institusjoner. 
 
Konkurranseutsetting (Outsourcing) 
En vellykket konkurranse betinger blant annet en god kravspesifikasjon og en relevant 
sammenligning av kostnader.  Hensikten med en systematisk utvikling av 
sammenligningsanalyser er foruten innsikt i egen kostnadsstruktur, også å få et bedre grunnlag 
for vurdering av konkurranseutsetting av deler av service-/støttefunksjoner ved HF.  
Konkurranseutsetting bør ikke være noe politisk relatert mål i seg selv, men et virkemiddel for å 
oppnå en bedre og rimeligere service til befolkningen, pasienter og HF organisasjon. 
 
Konsekvenser  
Erfaringen med andre omorganiseringer av spesialisthelsetjenesten og konsekvensen ved 
regnskapslovens bestemmelser om avskrivinger kan være en sterkere investeringstakt og større 
utfordringer i å oppnå driftsøkonomiske effekter av investeringene.  Dette stiller større krav til å 
ha formålstjenlige økonomisystemer, tegnings- og dokumentasjonssystemer samt gode 
byggeregnskap.  Disse bør lett tilgjengelig og ha en lav brukerterskel. 
 
I arbeidet med utvikling av hensiktsmessige sammenligningsanalyser kreves et styrket 
driftsbudsjett ved abonnementskostnad, oppgraderingskostnad og engasjement av eksternt 
firma/konsulent.  Inneværende år anslås en kostnad på kr. 400 000 som i hovedsak gjelder 
engasjement av konsulent.  Dette er en initial kostnad som i eventuell oppfølgingen vil besluttes 
av HF. 
 
Et videre arbeid med sammenligningsanalyser vil sette spørsmålet om kostnadsnivå, 
kostnadsstruktur, konkurranseutsetting og total service på dagsordenen.  Slike vurderinger kan 
bli sentrale i neste års arbeidsprogram. 
 
Et Eiendomsforum bør etableres for å oppnå en regional samordning.  Dette organet bør gies 
visse fullmakter innenfor fagområdet.  Slike fullmakter betinger at direktørene i HF står bak 
opprettelsen fordi beslutninger i forumet gir bindinger for HF. 
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Oppsummering 
I denne saken foreslås en målsetting om videre utvikling av  
 

• eiendomsutvikling og kapitalforvaltning 
• forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) 
• service/støtte til kjernevirksomhet 

 
Det er stipulert et potensial for frigjøring av 40-60 mill. kroner per år til styrking av investering.  
Regnskapslovens prinsipper gir nye muligheter for å vedlikeholde kapitalen i Helse Nord som i 
gjenkjøpsverdi er foreløpig anslått til ca. 9,5 mrd. kroner i åpningsbalansen. 
 
For å nå disse målsettingene anbefales implementering av forbedrede systemer innen økonomi 
og dokumentasjon.  Det bør iverksettes et utviklingsarbeid med sammenligningsanalyser i Helse 
Nord for å kunne ha tilstrekkelig innsikt for gjennomføring av omorganiseringer og 
strukturendringer innen teknisk sektor.   
 
I lengre perspektiv skal det vurderes om deler av service-/ støttevirksomheten skal/kan 
konkurranseutsettes.  Herunder skal det vurderes en overordnet organisering i form av eget 
selskap eller eget HF. 
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Formål og sammendrag 
I denne saken foreslås en strategi for Helse Nord i organisering av innkjøpstjenesten og det gies 
en orientering om det videre arbeid med innkjøpssenter i Vadsø. 
 
Det er en felles målsetting med innkjøpssamarbeidet i regionen at vi skal oppnå bedre priser og 
bedre service og at det administrative arbeidet i prosessene kan reduseres.   
 
I St.prp.nr. 59 (2002-2002) sies at HD tilsikter å følge opp saken om en felles innkjøpsenhet i 
Vadsø.  Et eget prosjekt er under etablering et forprosjekt vil foreligge i løpet av høsten 2002. 
Det er besluttet at Statskjøp legges ned fra 1.1.2003.   
 
Flyprisene i landsdelen oppleves å være høye.  Det anbefales satt inn ekstra ressurser for å finne 
samarbeidsløsninger som kan gi en form for konkurransesituasjon. 
 
Alle innkjøp av produkter til kjernevirksomheten bør organiseres slik at man kan inngå avtaler 
for hele Helse Nord.  UNN HF og Nordlandssykehuset HF anbefales gitt et særskilt ansvar for å 
organisere denne innkjøpsvirksomheten. 
 
Helse Nord har betydelige utfordringer i utviklingen av metoder og kompetanse i analyser av 
innkjøp, varestrøm, forsyningstjeneste, lagerøkonomi og sentrale/lokale leverandører.  Det skal 
legges økt fokus på effektivisering, kapasitetsutnyttelse og kjernevirksomhetens behov.   
 
Støttefunksjoner, og herunder innkjøp/forsyning, bør vurderes skilt ut som egne resultatenheter i 
HF.  I videreføringen kan det vurderes å konkurranseutsette støttefunksjoner.  Herunder kan både 
egne organisasjoner og andre private eller offentlige (fylkeskommune/kommune) delta.  Bruk av 
meklere bør vurderes ved inngåelse av innkjøpsavtaler. 
 
Den fremtidige organiseringen av innkjøpsvirksomheten i Helse Nord baseres på en 
nettverksorganisering. 
 
Helse Nord vil være blant de største kunder for mange leverandører i landsdelen.  Sentrale 
innkjøpsordninger med kostnadsreduserende effekter skal alltid vurderes opp mot lokale kjøp 
med nærhet til service og sikring av et lokalt næringsliv. 
 
Bakgrunn/fakta 
Innkjøp til Helse Nord kan samlet anslås til 1,5 – 2,0 mrd. kroner per år.  Selv små gevinster i 
samordning av tjenesten kan gi merkbare kostnadsreduksjoner for HF.  En gevinst på 5 promille 
gir en besparelse i størrelsesorden 7,5-10,0 mill. kroner. 
 
Helse Nord har inngått avtaler med fylkeskommunene i nord om å prolongere gjeldende 
rammeavtaler ut dette året.  Per dato has ingen alternativ organisering i og med at det ikke er 
bygd opp noen ny organisasjon for å ivareta en samordning av innkjøpstjenesten. 
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Vurdering 
I utviklingen av en strategi for samordning og organisering av innkjøpsvirksomheten for Helse 
Nord legges til grunn et nettverkssamarbeid.  Arbeidet initieres med å få en regional organisering 
av de rammeavtaler som foreligger.  I videreføringen vil det arbeides med å identifisere hvilke 
oppgaver som vil/kan ivaretas av en innkjøpsenhet for hele landet (Vadsø).  Deretter vil 
grunnlaget være til stede for å bestemme hvilke funksjoner som i fremtiden må/skal dekkes i 
RHF. 
 
Det bør være et satsingsområde å høyne kompetansen ved regionens HF innen innkjøp, 
forsyning, lagerhold og generell logistikk. 
 
Helse Nord har en spesiell rolle i landsdelen som en av de største kunder for mange lokale 
leverandører.  I forbindelse med service, konsulentkostnader, reisekostnader o.a. kan det være 
fordeler med en lokal leverandør.  Slike forhold må vurderes løpende 
 
Konklusjon 
Målene for innkjøpsvirksomheten er de samme – bedre priser, bedre service og mindre 
administrativt arbeid.  Foretaksstrukturen innebærer en ny organisering hvor det vil ta noe tid å 
bygge opp regionale avtaler og med bruk av ny teknologi (e-handel).   
 
Avtaler for kjernevirksomheten – medisinske forbruksvarer, laboratorierekvisita, operasjons- og 
anestesiutstyr mv. – bør organiseres i regi av UNN HF og Nordlandssykehuset HF.  For det 
øvrige produktspekter bør Helse Nord være åpen for forskjellige samarbeidspartnere – også bruk 
av meklere. 
 
For regional samordning opprettes et innkjøpsforum som gies fullmakter og mandat fra 
direktører ved HF/RHF. 
 
HF bør vurdere en sterkere satsing på utvikling av kompetanse, ressursinnsats og systemer for 
innkjøpsvirksomheten, forsyningstjenesten og lagerhold i et samarbeid, da det fortsatt er et 
ubrukt potensial for kostnadseffektivisering. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og slutter seg til de strategier og føringer 
som er skissert i saken. 
 
Helse Nord samtykker i at det iverksettes et arbeid med forprosjekt for innkjøpsenhet i Vadsø og 
ber administrasjonen peke ut representant til styringsgruppe. 
 
 
 
Bodø, den 15. mai 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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UTREDNING 
 
Innledning  
I sak 10-02 ”Organisering av eiendomsforvaltning i Helse Nord” ble det blant annet vedtatt å 
prolongere avtalene med fylkeskommunene ut dette året og vist til arbeidet med felles 
innkjøpsorgan i Vadsø. 
 
Avtalene med de tre fylkeskommunene i Helse Nord om prolongering innebærer at 
HF/sykehusene vil være en del av porteføljen ut 2002.  Dette inkluderer også fylkeskommuner i 
nord (FKN) avtaler. 
Ordningen er vurdert som en fordel for begge parter.  Fylkeskommunen får en godtgjørelse for å 
forestå dette arbeidet. 
 
I dette notatet gis en anbefaling til arbeidet videre og en strategi for videre organisering. 
 
Bakgrunn  
Det er ei felles målsetting med et innkjøpssamarbeid at vi skal oppnå bedre priser og bedre 
service og at det administrative arbeidet i prosessene kan reduseres. 
 
En klar forutsetning er at arbeidet skjer etter en akseptmodell.  Det vil si at noen må gi fra seg 
myndighet og akseptere at andre beslutter i anbudskonkurranser; endog foretar valg som en ikke 
er helt enig i, men kan akseptere.  Dette innebærer at felles innkjøp ikke bare er et samarbeid 
men en samordning av denne virksomheten og at alle parter lojalt følger opp inngåtte avtaler. 
 
Produktgrupper og foreløpig oppfølgingsansvar 
I arbeidet fra RHF er innkjøpsvirksomheten delt inn i 9 produktgrupper og i et felles møte med 
innkjøpskoordinatorene fra HF ble det gitt en foreløpig arbeidsdeling.  I det videre arbeid skilles 
mellom produktgrupper tilknyttet kjernevirksomheten og mer generelle produkter. 
 
Generelle produkter 

• Energi – strøm, oljeprodukter og varmegjenvinning 
• Tekniske varegrupper – bygning, elektrisk, sanitær, maling m.m. 
• Kontor, renhold, annonser, inventar og arbeidsklær/tekstiler 
• IT, kommunikasjon og telefoni 
• Samferdsel, transport, reise og hotell  
• Matvarer 
• Forsikringsavtaler 

 
Kjernevirksomhet 

• Medisinske forbruksvarer, røntgen, laboratorier, operasjon, anestesi og med. Gasser 
• Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 

 
Oppsigelsesfrister 
Et praktisk problem er at en rekke avtaler har oppsigelsesfrist dette året.  En ny 
konkurranseutsetting med anbud krever 3 – 6 måneder på grunn av EØS regler og høringsfrister 
ved institusjonene.  Av denne grunn må det tas konkret stilling allerede denne våren for en rekke 
produktgrupper.  For flere produkter er dette et samarbeid hvor også HF i Helse Midt-Norge er 
med i porteføljen. 
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Helse Nord har hatt som utgangspunkt at vi trer ut av avtalene etter nyttår.  Situasjonene er nå 
slik at dette kan skje allerede når disse avtalene opphører.  Helse Nord må i så fall ha en annen 
løsning.  Situasjonen med samarbeid er helt åpen og vi kan også velge å delta i samarbeid med 
fylkeskommune/FKN om gitte produktgrupper. 
 
Innkjøpsenhet i Vadsø 
St.prp.nr. 59 (2001-2002) tok opp dette spørsmålet.  Proposisjonen sier at HD i det videre arbeid 
tilsikter å ta vare på forutsetningene om at felles nasjonale innkjøpsoppgaver plasseres i Vadsø. 
 
Et eget prosjekt vil oppstartes med en styringsfunksjon forankret i ledelsen i RHF’ene og en 
arbeidsfunksjon med innkjøpsansvarlige i RHF’ene.  HD stiller med nødvendige ressurser for 
arbeidet.   
 
Grunnlaget for prosjektarbeidet er at visse funksjoner skal til Vadsø.  Innkjøp er et strategisk 
viktig område for RHF.  Arbeidet må involvere operativt nivå.  Her vil det inngås strategiske 
allianser i samarbeid med leverandører.  E-handel vil være en del av utviklingskonseptet. 
 
I møte med HD 14.5.2002 ble det enighet med RHF’ene om å delta i samarbeidet.  Det skal i 
første fase utarbeides et forprosjekt for samarbeid om innkjøp etter følgende hoveddisposisjon 
 

• Kartlegging/datainnsamling 
• Nasjonale mål 
• Definere delprosjekter for nasjonalt samarbeid 
• Identifisere oppgaver til Vadsø 
• Utvikle IKT strategi 
• Foreslå modell for videre samarbeid 

 
Hver helseregion vil nå peke ut representanter til en ”styringsgruppe” og innkjøpsansvarlige som 
kontakt/koordinatorer i hver region. 
 
Spesielle produkter/ samarbeid 
LIS samarbeid 
”Legemiddelinnkjøpssamarbeidet” (LIS) er en landsdekkende organisasjon som innhenter anbud 
på legemidler på vegne av 18 fylkeskommuner og Rikshospitalet.  Formålet er å redusere 
kostnader gjennom samarbeid.  Arbeidet er organisert gjennom årsmøte, arbeidsutvalg, LIS 
kontakter og en egen administrasjon med 4-5 ansatte.  Kontaktpersoner i vår helseregion er 
 

• Sykehusapoteker Randi Nilsen, sykehusapoteket  Nordland 
• Konsulent Helga Jentoft, UNN HF    Troms 
• Innkjøpsleder Trond Michelsen, Kirkenes sykehus  Finnmark 

 
En overlege fra UNN HF er medlem av arbeidsutvalget. 
 
LIS har god kontakt med leverandørene under arbeidet gjennom informasjon og felles møter.  
Tidsplanene for anbud 2002 er satt opp med anbudsfrist 23. mai. 
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Helse Nord står ovenfor to problemstillinger: 
 

• Skal Helse Nord delta i LIS samarbeidet 
• Hvorledes skal dette organiseres innen Helse Nord 

 
LIS-samarbeidet var blant de tema som var oppe under ”Vadsø-høringen”.  Med mindre det 
videre arbeid legger opp til en endring av LIS samarbeidet på landsbasis anbefales at Helse Nord 
viderefører sin deltakelse. 
 
Det er ønskelig at dette landssamarbeidet ikke splittes opp ytterligere i fem HF men at vi kan 
arbeide for en aksept med større konsentrering.  Det vi si at vi arbeider for å ha én relasjon fra 
Helse Nord til LIS administrasjonen.  Dette innebærer at de to sykehusapotekene opptrer som en 
enhet og at UNN HF og Nordlandssykehuset samarbeider om den medisinsk faglige delen av 
arbeidet. 
 
Som en midlertidig ordning opprettholdes den fylkeskommunale samordning.  I denne 
midlertidige samordning skal Hålogalandssykehuset knyttes opp mot Troms.  Helse Nord deltar i 
den anbudsrunde som går ut denne våren og deltar i hele avtaleperioden 
 
Statskjøp 
Arbeids- og administrasjonsministeren mener at statlige innkjøp i prinsippet er et desentralisert 
ansvar.  En for stor sentralisering av innkjøpene medfører etter hans mening en fare for at staten 
kan utøve en innkjøpsmakt som reduserer konkurranse og effektivitet.  I den forbindelse er det 
besluttet at virksomheten ved Statskjøp skal legges ned fra 1.1.2003. 
 
Ved ny organisering av sykehusene i HF ble det mulig å benytte statsavtalene.  På flere områder 
er disse avtalene fordelaktige.  Blant annet er det spennende å følge med i utviklingen av e-kjøp 
(se reiseveven nedenfor).  
 
En nærmere undersøkelse med statskjøp bekrefter at statsavtalene er gyldige ut avtaleperioden. 
Følgende avtaler er i kraft etter 1.1.2003: 
 

• Kontorinnredning  31.12.2003 
• Kontorrekvisita  31.12.2003 
• Datarekvisita  31.12.2003 

 
Foruten rammeavtaler i Statskjøp har vi Forvaltningsnettsamarbeidet (FNS) med følgende 
rammeavtaler: 
 

• Nett- og verdiøkende tjenester  
• Telefoniprodukter og supplerende tjenester  
• Dataprodukter og supplerende tjenester  
• EDI  

 
Nedleggelsen av Statskjøp kan også få konsekvenser i fremtiden for innkjøpsordningen FNS.  
Det finnes også sterke kritiske røster til om dette samarbeidet reelt sett gir store besparelser. 
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Innkjøpsportalen og e-handel 
Program for elektronisk handel er administrativt organisert under Statskjøp.  Innkjøpsportalen er 
et tilbud for alle offentlige virksomheter og i dag tester 14 kommuner og etater denne 
innkjøpsordningen.  Prosjektet fortsetter ut 2003 og til tross for omorganiseringen av 
innkjøpsrutiner i Staten forventes det at innkjøpsportalen videreføres.  Planen er at denne 
markedsplassen skal lanseres som et tilbud for hele offentlig sektor den 1. juni i år. 
 
Totalt er det lagt inn 26 leverandører med 26 000 varelinjer på markedsplassen.  Løsningene er 
uttestet av ”Program for elektronisk handel for det offentlige” før prosjektgruppen eventuelt vil 
slippe løsningen. 
 
Reiseveven er en avtale som er inngått gjennom et initiativ fra Program for elektronisk handel i 
det offentlige.  Dette er en videre utviklet del av innkjøpsportalen ved at foruten 
informasjonsdelen inngår en helhetlig e-handels løsning.  Løsningen er uttestet og finnes på 
markedet.  Reiseveven består av tre moduler – bestilling, reiseregning samt profiler og 
reisemålsinformasjon.  I reiseveven kan brukeren selv bestille reiser og ferdigstille 
reiseregningen uten noen spesielle forkunnskaper.  Nettstedet er alltid åpent og kan nås fra hvor 
som helst.  Alle opplysninger overføres kryptert. 
 
Flyavtaler 
Ved sammenslåing av SAS / Braathens ble flyavtalene reforhandlet.  Nye avtaler har trolig gitt 
en prismessig dårligere løsning for Helse Nord.   
 
Flyprisene i landsdelen oppleves allerede å være høye.  Det bør settes inn ekstra ressurser på å 
finne samarbeidsløsninger som kan gi en form for konkurransesituasjon, i den hensikt å få ned 
flyprisene for landsdelen.  Helse Nord er en stor bedrift med flere interesser i denne saken.  
Foruten administrasjonsreiser bør det arbeides for et samarbeid hvor vi samordner pasientreise, 
ansattes reiser og administrasjonsreiser samt at det søkes et samarbeid med andre store brukere 
som øvrige offentlige, forsvar og flere aktører i næringslivet. 
 
Artikler til kjernevirksomheten 
I arbeidet med rammeavtaler har organiseringen vært basert på brukermedvirkning.  For mange 
artikler og produktgrupper vil brukermedvirkning være av mindre viktighet (energi, forsikring, 
flyreiser mv.).  Valg av artikler til kjernevirksomheten bør fortsatt ha en relativt nær 
brukermedvirkning. 
 
Produktene omfatter forbruksmateriell og rekvisita til operasjon, laboratorier, røntgen, 
instrumenter, surstoff og lystgass, foruten MTU.  Det er en aksept for at UNN HF og 
Nordlandssykehuset HF kan ivareta ansvaret for anbudsarbeidet mht. til alle produkter tilknyttet 
kjernevirksomheten.  I den foreløpige arbeidsdeling er også disse produktgrupper innrettet mot 
disse to HF. 
 
All innkjøp av produkter til kjernevirksomheten bør organiseres slik at man kan inngå bindende 
avtaler for hele Helse Nord.  UNN HF og Nordlandssykehuset anbefales gitt et særskilt ansvar 
for å organisere denne innkjøpsvirksomheten.   
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Dagens organisering 
Foruten de fylkeskommunale rammeavtaler er dagens organisering av innkjøp og 
forsyningstjenesten forankret i det enkelte sykehus.  HF har begynt arbeidet med en samordning 
ved å peke ut innkjøpsansvarlige og reorganisere innkjøpsorganisasjonen.  Det har i liten 
utstrekning vært arbeidet med analyser av innkjøp, varestrøm, forsyningstjenesten, 
lagerøkonomi, sentrale/lokale leverandører og kompetanse/opplæring. 
 
Fremtidig organisering.  Muligheter 
Innkjøp er et strategisk viktig område for RHF.  Endringene skjer nå meget raskt og det er neppe 
rette tidspunktet til å fatte endelige beslutninger for organisering av virksomhetsområdet.  
Foreløpig gis ingen videre utredning om behovet for kompetanse i RHF innen fagområdet 
innkjøp, forsyningstjeneste og logistikk. 
 
Hovedstrategien vil være at innkjøp og forsyning skjer i HF.  RHF vil kunne iverksette 
overordnet samordning og ivareta en lederrolle i nettverksoppbyggingen.  Formålet med en 
regional samordning er at det skal oppnås kostnadseffektivitet i innkjøps- og forsyningstjenesten 
slik at dette også får virkning for kjernevirksomheten. 
 
Styringsdokumentet sier at den viktigste oppgaven for RHF vil være å legge til rette for 
samordning, samt bidra til kompetansehevning og profesjonalisering av virksomheten. 
 
Innkjøp og forsyning er en service- og støttevirksomhet til/for kjernevirksomheten.  Det skal 
legges økt fokus på effektivisering, kapasitetsutnyttelse og kjernevirksomhet.  Kompetanse innen 
støttefunksjonen innkjøp og forsyning bør bygges opp i alle HF gjennom et felles program for 
etterutdanning. 
 
Støttefunksjonene bør vurderes skilt ut som egne resultatenheter i HF.  I videreføringen kan det 
vurderes å konkurranseutsette støttefunksjoner.  Herunder kan både egne organisasjoner og andre 
private eller offentlige (fylkeskommune) delta.  For flere produktområder kan mekler benyttes 
(forsikring, e-kjøp o.a.) og slike ordninger bør vurderes. 
 
Den fremtidige organisering av innkjøpsvirksomheten i Helse Nord baseres på en 
nettverksorganisering.  Dette for å utvikle større miljøer og større volum enn innen det enkelte 
HF.   
 
Innkjøpsforum 
Helse Nord anbefales å organisere et eget innkjøpsforum med en innkjøpsansvarlig fra hvert av 
HF.  Forumet bør ha myndighet/fullmakter til å treffe beslutninger for HF/RHF i innkjøpsfaglige 
spørsmål.  Det må utarbeides eget mandat og oppgavebeskrivelse for forumet. 
 
Konsekvenser  
I mange sammenhenger har det vært vist til at de administrative kostnader ved innkjøp er meget 
høye.  Små volumer med mange fakturaer har en meget høy enhetskostnad.  Elektroniske 
løsninger er lansert som et virkemiddel for kostnadseffektivisering.  På nye anvendelsesområder 
vil det alltid ta noe tid før IT bidrar.  Grunnen er at IT er absolutt i sine krav til system og kan 
skape nye byråkratiske løsninger.  Elektroniske løsninger gir liten hjelp til kostnadsreduksjon 
hvis systematikken i utgangspunktet er feil. 
 
Et målrettet utviklingsarbeid på innkjøpssektoren må derfor både ha en organisatorisk løsning, en 
oppbygging av kompetanse, målrettet systemering og en god logistikk.  I et regionalt perspektiv 
må det utarbeides et program for denne utviklingen som også inkluderer landsdekkende 
løsninger med en innkjøpsenhet i Vadsø. 
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Helse Nord vil være blant de største kunder for mange leverandører i landsdelen.  Regjeringens 
politikk med desentralisering av innkjøp og brukerorientering gir et innspill om å balansere 
sentrale og lokale kjøp.  Nye modeller med innkjøpsportaler og større differensiering av 
leverandører og produkter kan og bør ivareta slike hensyn. 
 
FNS er et eksempel hvor det har vært vanskelig for små firma og nisjeleverandører å rekke frem 
i konkurransen.  Argumenter om at lokale leverandører kunne levere tjenester til halve 
timeprisen har ikke rukket frem fordi disse ikke hadde et bredt nok tjenestetilbud.  De samme 
små nisjeleverandører har da forsøkt å få til et samarbeid med de store, men dette har vært 
vanskelig fordi nisjeleverandørene ofte er konkurrenter til de samme store leverandørene.  En 
utvikling som bør vurderes er om det på noen områder kan/bør organiseres regionale modeller 
for innkjøpsordninger lik FNS.  Dette kan gjøre det lettere for det lokale næringsliv å delta i 
konkurransen. 
 
For en del produkter vil volumet innen Helse Nord være stort nok til at vi oppnår mulige 
rabatter.  En økning av volumet vil ikke gi noen vesentlig større gevinst.  For andre produkter 
må/bør regionen samarbeide med andre for å oppnå et stort nok volum.  I enkelte tilfeller vil 
store volumer kunne innebære en kostnadsøkning ved at regionale leverandører må samarbeide 
med landsdekkende eller utenlandske firma.  Forsikringsavtaler for hele landet kan være slik at 
selskaper innenlands må igjen forsikre seg hos utenlandske selskaper for å redusere risiko og 
dermed reduseres en potensiell kostnadsreduksjon.  På den annen side kan det være 
administrasjonsgevinster å hente ved store porteføljer.  Slike forhold må vurderes i det enkelte 
tilfelle. 
 
Oppsummering 
Det er en felles målsetting med innkjøpssamarbeidet i regionen at vi skal oppnå bedre priser og 
bedre service og at det administrative arbeidet i prosessene kan reduseres.  En samordning av 
arbeidet krever lojalitet fra HF til felles beslutninger. 
 
Innkjøpsprodukter er delt i 9 hovedgrupper og et foreløpig oppfølgingsansvar er fordelt på HF. 
 
I St.prp.nr. 59 (2002-2002) sies at HD tilsikter å følge opp saken om en felles innkjøpsenhet i 
Vadsø.  Et eget prosjekt er under etablering et forprosjekt vil foreligge i løpet av høsten 2002. 
 
Helse Nord viderefører sin deltakelse i LIS samarbeidet. 
 
Det er besluttet at Statskjøp legges ned fra 1.1.2003.  Dette kan få konsekvenser for fremtiden for 
Forvaltningsnettsamarbeidet. Innkjøpsportalen utviklet under ”Program for elektronisk handel 
for det offentlige” forventes videreført.  Planen er at markedsplassen for innkjøpsportalen skal 
lanseres som et tilbud for hele offentlig sektor den 1. juni i år. 
 
Flyprisene i landsdelen oppleves å være høye.  Det anbefales satt inn ekstra ressurser for å finne 
samarbeidsløsninger som kan gi en form for konkurransesituasjon. 
 
Alle innkjøp av produkter til kjernevirksomheten bør organiseres slik at man kan inngå bindende 
avtaler for hele Helse Nord.  UNN HF og Nordlandssykehuset HF anbefales gitt et særskilt 
ansvar for å organisere denne innkjøpsvirksomheten. 
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Helse Nord har betydelige utfordringer i utviklingen av metoder og kompetanse i analyser av 
innkjøp, varestrøm, forsyningstjeneste, lagerøkonomi og sentrale/lokale leverandører.  Det skal 
legges økt fokus på effektivisering, kapasitetsutnyttelse og kjernevirksomhetens behov.   
 
Støttefunksjoner, og herunder innkjøp/forsyning, bør vurderes skilt ut som egne resultatenheter i 
HF.  I videreføringen kan det vurderes å konkurranseutsette støttefunksjoner.  Herunder kan både 
egne organisasjoner og andre private eller offentlige (fylkeskommune/kommune) delta.  Bruk av 
meklere bør vurderes ved inngåelse av innkjøpsavtaler. 
 
Den fremtidige organiseringen av innkjøpsvirksomheten i Helse Nord baseres på en 
nettverksorganisering. 
 
Helse Nord vil være blant de største kunder for mange leverandører i landsdelen.  Sentrale 
innkjøpsordninger med kostnadsreduserende effekter skal alltid vurderes opp mot lokale kjøp 
med nærhet til service og sikring av et lokalt næringsliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  51 



     Arkivsaksnr.: 
 Arkivkode:  
Saksbehandler: 

 

 
STYRESAK 52-2002 EVENTUELT 
 

Møtedato: 22. mai 2002 

 
 
 
 

  52 


	Bakgrunn/fakta
	Bakgrunn/fakta
	Arbeidsoppgaver
	Dagens organisering
	Modernisering i offentlig sektor
	Hovedmål
	Hovedmodeller
	Merverdiavgift
	Internfakturering
	Eiendomsforum
	Sammenligningsanalyser (Benchmarking)
	Konkurranseutsetting (Outsourcing)
	Bakgrunn/fakta

