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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 
 
 

tirsdag, den 18. juni 2002 – kl. 08.00 til kl. 14.00 
på Rica Hotel i Alta. 

 
 
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 52-2002  GODKJENNING AV SAKLISTE 

 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøtet, den 18. juni 2002: 
 
Sak 52-2002 Godkjenning av saksliste Side   2 
Sak 53-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2002  Side   3 
Sak 54-2002 Strategi  Side   7 
Sak 55-2002 Lærlingeordning for helsefag Side 12 
Sak 56-2002  Tertialrapport Side 16 
Sak 57-2002 Konsernbankstruktur / finansforvaltning Side 20 
Sak 58-2002 Investeringsrammer 2002. Finansiering av investeringer. Side 23 
Sak 59-2002 Presisering av rammer og styringsmål i budsjett 2002 Side 29 
Sak 60-2002 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Side 33 
Sak 61-2002 Premisser til plan 2003 Side 34 
Sak 62-2002 Hit & Run-dokument Side 42 
Sak 63-2002 Informasjon fra helseforetakene. Muntlig. Side 50 
Sak 64-2002 Orienteringssaker Side 51 

1. Tiltak for samiske brukere og samisk forankring. 
Sak 65-2002 Referatsaker Side 56 

1. Behandling av nasjonal plan for nyfødtmedisin.  
 Brev fra Sør-Helgeland regionråd. 
2. Nasjonal plan for nyfødtmedisin.  
 Brev fra Alstahaug kommune. 

 
Sak 66-2002 Eventuelt Side 57 
   
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 53-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. MAI 2002  

 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
 
PROTOKOLL STYREMØTE 22. MAI 2002 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge i 
Tromsø, den 22. mai 2002.  
 
Til stede var: 
 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe, Johan Petter Barlindhaug, Ellen 
Inga Hætta (fratrådte kl. 13.25), Gerd Kristiansen, Aud Lillian Utstrand og Stig Arild 
Stenersen. 
 
Fra administrasjonen: 
 
Adm. direktør Marit Eskeland, informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol, styresekretær / 
adm.leder Karin Paulke, konst. økonomidirektør Jann-Georg Falch samt plan- og 
strategidirektør Finn Henry Hansen (fratrådte kl. 13.00). 
 
Informasjonssjef Kristian Iversen Fanghold, styresekretær / adm.leder Karin Paulke og konst. 
økonomidirektør Jann-Georg Falch fratrådte under behandling av sak 48-2002. 
 
Fravær: 
 
Styremedlem Daniel Haga. 
 
STYRESAK 42-2002  GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 
Sak 42-2002 Godkjenning av saksliste  
Sak 43-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.04.02  
Sak 44-2002 Orienteringssaker  

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. 
7. Sykehusreformen. Relasjon mellom foretak og regionale  
 og lokale politiske myndigheter. Brev fra Helsedepartementet.  
 Legges frem på møtet. 
8. Midler til nasjonal IT-strategi for helsesektoren. Tilskudd  
 over statsbudsjett for 2002. Legges frem på møtet 
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9. Måsøy – ambulanse. Tana og Varanger tingretts dom av 5. mai 2002. 

Legges frem på møtet.  
10. Møte med nordnorske politikere i Stortinget. Kort informasjon fra styrets  
  leder. 

Sak 45-2002 Strategi – forberedende notat  
Sak 46-2002 Åpningsbalanse  
Sak 47-2002 Stortingsproposisjon 59  
Sak 48-2002  Ansettelse av økonomidirektør. U. off. jfr. off.loven § 5a.  
Sak 49-2002 Eiendom og kapitalforvaltning.  
 Organisering Helse Nord RHF.  
Sak 50-2002 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 
 Legges frem på møtet.  
Sak 51-2002 Innkjøpsordning. Strategi for samordning og organisering.  
 
Sak 52-2002 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 43-2002 PROTOKOLL FRA STYREMØTET 30. APRIL 2002  

 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll for styremøtet 30. april 2002 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 44-2002 ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble 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. 
7. Sykehusreformen. Relasjon mellom foretak og regionale og lokale politiske  
 myndigheter. Brev fra Helsedepartementet. Legges frem på møtet. 
8. Midler til nasjonal IT-strategi for helsesektoren. Tilskudd over statsbudsjett  
 for 2002. Legges frem på møtet 
9. Måsøy – ambulanse. Tana og Varanger tingretts dom av 5. mai 2002. Legges frem på 

møtet. 
10. Møte med nordnorske politikere i Stortinget. Kort informasjon fra styrets leder. 
 
Styrets vedtak. 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
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STYRESAK 45-2002  STRATEGI – FORBEREDENDE NOTAT 

 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 46-2002  ÅPNINGSBALANSE 

 
Styrets vedtak: 
 
Åpningsbalansen er en helt sentral forutsetning for Helse Nord RHFs driftskonsept, og 
modellen må derfor være i tråd med intensjonene i foretaksreformen. Styret tar saken til 
orientering, men ønsker å gi uttrykk for uro over at arbeidet med åpningsbalansen både er 
forsinket og usikker med hensyn til beregningsmodell. 
 
 
STYRESAK 47-2002  STORTINGSPROPOSISJON 59. 
 KONSEKVENSER FOR SALDERINGS- 
 PROBLEMET TIL HELSE NORD RHF. 

 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering på kort sikt. Administrasjonen bes om å komme tilbake med ny 
sak til vedtak på møtet, den 18. juni 2002. 
 
 
STYRESAK 48-2002  ANSETTELSE AV ØKONOMIDIREKTØR 
 U. off. jfr. off.loven § 5a. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tilbyr Jann-Georg Falch stillingen som økonomidirektør. 
2. Styret ser behov for supplerende kompetanse i ledergruppen som setter foretaksgruppen i 

stand til å utvikle og iverksette de mer forretningsmessige forutsetningene i reformen. 
3. Styret tilbyr Tor Arne Haug stillingen som direktør med hovedansvar for 

forretningsutvikling i foretaksgruppen. 
4. Stillingsvilkår for begge stillinger forhandles frem av administrerende direktør. 
 
Saken ble vedtatt med tre mot tre stemmer og styreleders dobbeltstemme. 
 
Protokolltilførsel til styresak 48-2002: 
 
Stemmeforklaring: Ansatterepresentantene i Helse Nord RHF kan ikke gi sin støtte til 
vedtaket om ansettelse av direktør m/ansvar for forretningsutvikling i foretaksgruppen på 
prinsipielt grunnlag, da stillingen ikke var vært utlyst. 
 
Stig-Arild Stenersen  Gerd Kristiansen  Aud Lillian Utstrand 
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STYRESAK 49-2002  EIENDOM OG KAPITALFORVALTNING.  
 ORGANISERING HELSE NORD RHF. 

 
Styrets vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF ber administrasjonen innarbeide kommentarer fra styret i notatet 
ved videre bearbeidelse og i tillegg forankre intensjonene i notatet i helseforetakene og på 
regionalpolitisk nivå. 
 
 
STYRESAK 50-2002  INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- 
 STRATEGI. 

 
Styrets vedtak: 
 
Behandling av denne saken utsettes til neste styremøte. 
 
 
STYRESAK 51-2002  INNKJØPSORDNING.   
 STRATEGI FOR SAMORDNING OG  
 ORGANISERING. 

 
Styrets vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF ber administrasjonen innarbeide kommentarer fra styret i notatet 
ved videre bearbeidelse og i tillegg forankre intensjonene i notatet i helseforetakene og på 
regionalpolitisk nivå. 
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STYRESAK 54-2002  STRATEGI 

 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
 
 
Vedlagt følger forslag til strategidokument for Helse Nord. Dokumentet er utformet på 
grunnlag av tidligere diskusjoner i styret, møter med foretaksdirektørene og samtaler med 
tillitsvalgte, Brukerutvalget og regionalpolitiske myndigheter. Det dokumentet som her 
fremlegges vil senere suppleres med ulike dokumenter i forhold til ulike målgrupper. Det vil 
bli laget en enda kortere populærversjon med media og allmennhet som målgruppe. Med 
helseforetakene og fagmiljøene som viktigste målgruppe, vil det dessuten bli laget mer 
utdypende dokumenter som både redegjør for premisser og begrunnelser og som er mer 
konkrete i forhold til tiltak. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til det vedlagte strategidokumentet.  
 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg 
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HELSE NORD – FORBEDRING GJENNOM SAMARBEID 
 
Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil.  
Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi:  
 

 Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare 
 For å få til sømløse overganger mellom første- og andrelinjen 
 For å få en bedre utnyttelse og deling av kunnskap og andre ressurser 
 For bedre å utnytte fellesløsninger og nettverk der de er tjenlige 
 Men også for bedre å utnytte den fordelen som ligger i en mer oversiktlig 

organisert helsetjeneste  
 
Vår visjon: 
 

Pasientene skal gis rett kompetanse til rett tid og foretrekke 
undersøkelse og behandling i Helse Nord  

- Helse i Nord der vi bor - 
 

De strategiske grep for å realisere denne visjonen er organisert rundt følgende fokusområder, 
målsettinger og veivalg: 
 
KUNNSKAP, KVALITET OG LÆRING 
Forbedringsarbeidet forutsetter både organisatorisk og individuell læring. Slik læringsbasert 
forbedring må omfatte både klinisk praksis og organiseringen av behandlingskjeder. 
 
Våre målsettinger er: 

• At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard 
• At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om 

”beste praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet 
 
Helse Nord vil: 

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

 Gjennomføre pasientundersøkelser som element i forbedringsarbeidet 
 Arbeide for å styrke den anvendte kliniske forskningen i Helse Nord og for å 

etablere et Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i samarbeid med 
Universitetet i Tromsø 

 Videreutvikle den særlige rolle først og fremst Universitetssykehuset Nord-Norge, 
men i noen grad også Nordlandssykehuset, har som kompetansemotorer og servere 
for andre helseforetak 
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TILGJENGELIGHET  
Tilgjengelighet dreier seg ikke bare om geografiske avstander mellom pasient og tilbud, men 
om tilgang til rett kompetanse til rett tid.  
 
Våre målsettinger er: 

• Å videreføre en betydelig desentralisering av høyvolumtjenester 
• Å eliminere uverdige ventetider 

 
Helse Nord vil: 

 Gi flere tilgang til spesialisthelsetjenester nærmere hjemmet ved bruk av 
ambulerende spesialister og gjennom telemedisinske tjenester 

 Tilpasse tjenestene til grupper med spesielle behov (f. eks. innvandrere, eldre, 
kronikere, samisktalende) 

 Sette fokus på den akuttmedisinske kjede gjennom bedre logistikk og samordning 
 Organisere og samordne elektiv virksomhet slik at den samlede ressursutnyttelse 

og prioritering blir bedre  
 Utnytte kapasiteten hos private spesialister for prioriterte pasientgrupper 

 
REKRUTTERING OG STABILISERING 
 
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 tilstrekkelig utdanningskapasitet innen helsefag i landsdelen 
 Videreutvikle desentraliserte utdanningsmodeller og legge til rette for IKT-baserte 

undervisnings- veilednings- og oppdateringsformer 
 Samordne utdanningsstillinger mellom foretak og legge større vekt 

karriereplanlegging overfor den enkelte  
 Legge til rette for fagutvikling og FOU gjennom organisatoriske og elektroniske 

nettverk 
 
 
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 samarbeid 
 
Våre målsettinger er: 

• At pasientene i Helse Nord skal møte et mest mulig sømløst helsevesen uten unødige 
omveier, forsinkelser eller barrierer mellom leddene i behandlingskjeden 

• En optimal samordning av tjenester og fleksibel utnyttelse av ressurser og 
kompetanse på tvers av nivåer og foretaksgrenser, til beste for befolkningen 
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Helse Nord vil: 

 Etablere strategiske og operative samhandlingsarenaer mellom første- og andrelinjen 
 Etablere faglige nettverk mellom personell fra første- og andrelinjen 
 Legge til rette for samarbeid med førstelinjen om utvidede sykestuefunksjoner 
 Generelt samarbeid om prosjektrettet utviklingsarbeid mellom nivåene med sikte på 

implementering av løsninger som er til felles beste 
 
 
INFORMASJONSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 
IKT er ikke noe mål i seg selv, men et viktig verktøy som kan bidra til å knytte 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 

 
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 sammen primærhelsetjenesten og de 
privatpraktiserende spesialister med helseforetakene gjennom Nordnorsk helsenett 

 Legge til rette for publikums- og pasientrettet informasjon gjennom oversiktlige og 
lett tilgjengelige Internett-portaler 

 Bruke IKT som aktivt verktøy for å utvikle en foretaksgruppe med god intern 
organisering og samhandling 

 
GOD EFFEKTIVITET OG RESSURSUTNYTTELSE 
Tilgjengelige ressurser vil alltid komme til kort i forhold til muligheter og forventninger. For at 
vi skal oppnå våre ambisiøse mål, må vi derfor forvalte våre ressurser så godt at vi kan frigjøre 
ressurser til prioriterte oppgaver 
 
Vår målsetting er: 

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

 
Helse Nord vil: 

 Prioritere tiltak som er til størst nytte og sørge for at disse blir effektivt organisert  
 Stille krav om samordning av ressurser innen helseforetak og ta ansvar for slik 

samordning mellom helseforetak 
 Gjennomgå organiseringen av akuttberedskapen innen helseforetak (med særlig fokus 

på fødselsomsorgen og kirurgien) med sikte på å optimalisere løsningene med hensyn 
til kvalitet og kostnadseffektivitet 

 Organisere stabs- og støttefunksjoner på en mer rasjonell måte, gjerne ved å 
implementere fellesløsninger for helseforetakene 

 Legge vekt på god ledelse og organisering som viktige virkemidler i 
ressursforvaltning og kvalitetsarbeid 
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MEDVIRKNING OG KOMMUNIKASJON 
For å tjene befolkningen på en god måte, trenger Helse Nord hele landsdelens støtte gjennom 
medvirkning og samarbeid. 
 
Vår målsetting er: 

• At Helse Nord skal utvikle seg til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk 
profil, gjennom medvirkning fra pasienter, pårørende og ansatte, og gjennom bred 
mobilisering av landsdelens befolkning 

 
Helse Nord vil: 

 Legge til rette for et aktivt og deltagende Brukerutvalg 
 Ta i bruk, utnytte og verdsette de ansattes erfaring og kompetanse gjennom ulike 

former for samarbeid 
 Forankre viktige veivalg, bl. a. gjennom god kontakt med regionalpolitiske aktører 
 Sørge for god og relevant informasjon til pasienter, ansatte og allmennhet som 

grunnlag for deres deltagelse, medvirkning og innspill 
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STYRESAK 55-2002  LÆRLINGEORDNING FOR HELSEFAG 

 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
 
 
Formål og sammendrag 
Formålet med saken er å gi en kortfattet orientering om lærlinger i helseforetakene, herunder 
omfang og kostnader. I Helse Nords virksomheter er det totalt inngått opplæringskontrakter 
med 62 lærlinger. Før sykehusreformen ble sykehusenes kostnader for lærlinger i sin helhet 
refundert av fylkeskommunene. Ved budsjettbehandlingen ble ikke helseforetakene 
kompensert særskilt for bortfall av fylkeskommunal refusjon. Totalt for helseforetakene utgjør 
dette økte kostnader på omtrent 5,2 mill.kr. for 2002. Til fratrekk kommer et eventuelt 
kvalitetstilskudd når lærlingen har bestått fagprøven. For 2002 tilsvarer dette en utbetaling på 
omtrent kr 300 000,-. Med en estimert underdekning på kr. 120 mill. kr. (ref. styresak 47-
2002. Stortingsproposisjon 59. Konsekvenser for salderingsproblemet til Helse Nord RHF.) 
har ikke Helse Nord RHF tilgjengelige midler som kan kompensere dette inntektstapet. 
Helseforetakene må derfor i utgangspunktet håndtere kostnader til lærlinger innenfor eget 
budsjett. Helseforetakene må selv gjøre nødvendige vurderinger, og prioritere inntak av 
lærlinger innenfor de fag som er ønskelig sett i forhold til bl.a. rekruttering. Endring av 
basisrammetilskudd vil generelt bli behandlet i egen sak i dette styremøte. 
 
Bakgrunn/fakta 
Ved behandling av styresak 42-2002 Eventuelt ble spørsmålet om lærlingeordningen i 
helseforetakene tatt opp, og administrasjonen ble bedt om å lage sak til styret om dette. Denne 
saken gir en kortfattet orientering av omfanget av lærlingeordningen, tilskuddsordninger før 
og etter sykehusreformen samt hvilke kostnader endringen har påført helseforetakene. 
 
Lærlingekontrakter inngått før 1.1.2001 
Ved årsskiftet var det inngått 62 lærlingekontrakter ved sykehusene i Nordland, Troms og 
Finnmark. Disse var fordelt på følgende fagområder 
 

Fag Antall 
Ambulanse 10 
Barne- og ungd.arb.faget 14 
IKT-driftsfag 3 
Kokk-storhusholdning 22 
Kontorfag 3 
Omsorgsarbeider 8 
service-elektronikk 1 
Aktivitør 1 
Totalt 62 

 
Lærekontraktene inngås i hovedsak med 2 års varighet, og inngåtte kontrakter vil utløpe i 
2002 og 2003. Fra fylkeskommunene får vi oppgitt at sykehusenes andel av lærekontraktene 
utgjør en betydelig del av lærlinger i offentlig sektor.  
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Tilskuddsordninger 
For å bidra til inntak av lærlinger hadde fylkeskommunene i Nord-Norge etablert egne 
ordninger hvor fylkeskommunale lærebedrifter fullt ut fikk refundert kostnader for lærlingen. 
Virksomhetene sto for utbetaling av lønn og andre kostnader, og fikk refundert dette sentralt i 
fylkeskommunen. Etter årsskiftet trer helseforetakene ut av denne ordningen, og vil motta 
tilskudd tilsvarende andre ikke-fylkeskommunale bedrifter.  
 
Tilskudd til lærlingekontrakter inngått før 1.1.2002 vil som hovedregel være kr. 60 000,- pr. 
lærling fordelt over 2 år (basistilskudd). I tillegg ytes et kvalitetssikringstilskudd med inntil 
kr.15 000,- pr lærling. Dette tilskuddet utbetales etter at lærlingen har bestått fagprøven. For 
de helseforetakene som er medlem av et lokalt opplæringskontor vil det totale tilskuddet bli 
redusert med 25 – 50 %. Denne delen av tilskuddet ytes til opplæringskontoret som 
kompensasjon for administrasjon av lærlingeordningen. Avkortingen avhenger av hvilken 
avtale helseforetaket har med opplæringskontoret, og hvilke satser som vedtas av årsmøte i 
opplæringskontoret. Av det Helse Nord kjenner til er det kun Nordlandssykehuset avd. 
Nordland sentralsykehus som ikke er medlem av lokalt opplæringskontor. Nordland 
sentralsykehus administrerer selv ordningen, og tilskuddet går uavkortet til sykehuset.  
 
Tilskuddet til lærebedriften vil også variere fra de satsene som er nevnt over avhengig av 
hvilken type lærekontrakt som er inngått. Basistilskuddet som er redegjort for ovenfor gis for 
de lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen. 
 
For kontrakter inngått etter 1.1.2002 er basistilskuddet økt til kr. 66 000,- pr. lærling. Hvor 
mye som tilføres foretakene av dette avhenger av hva som fastsettes av opplæringskontorene. 
Kvalitetssikringstilskuddet er falt bort.  
 
Konsekvenser for helseforetakene 
Etter overgang til ny lærlingeordning har ikke helseforetakene fått kompensert for bortfall av 
fylkeskommunal lønnsrefusjon. Totalt for helseforetakene i regionen utgjør dette økte 
kostnader på omtrent 5,2 mill.kr. for 2002 med eventuelt fratrekk for kvalitetssikringstilskudd. 
Kvalitetssikringstilskuddet i 2002 vil kunne utbetales med omtrent kr.300 000,- 
 
Styrene for Hålogalandssykehuset HF og UNN har behandlet sak vedrørende lærlinger. Ved 
UNN ble det gjort vedtak om at man på tross av dårlig økonomi bør satse på lærlinger innen 
ambulansefag for å sikre kompetansen i regionen. Det ble også påpekt at lærlinger innenfor 
faget institusjonskokk bør vurderes. Hålogalandssykehuset har stoppet inntak av nye 
lærlinger. Helseforetaket tar ikke inn nye lærlinger med mindre fylkeskommunen dekker 
utgiftene fullt ut. Kun inngåtte avtaler videreføres. Helse Nord kjenner ikke til at 
lærlingeordningen har vært behandlet som sak i de andre helseforetakene, men flere av 
helseforetakene avventer inntak av nye lærlinger begrunnet usikkerhet omkring økonomien. 
 
Vurdering 
Helseforetakene har fått økte kostnader i forbindelse med lærlingeordningen etter endringene 
ved årsskiftet. Dette forsterker effektiviseringskravet ytterligere for foretakene. Imidlertid har 
ikke Helse Nord RHF ledige budsjettmidler for å kunne kompensere for inntektstapet. Det er 
allerede en stor underdekning i RHF ved de basistilskudd som i dag er tilført helseforetakene. 
Endring av basis rammetilskudd vil generelt bli behandlet som egen sak i dette styremøte. 
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Kostnader i forbindelse med lærlingekontrakter vil variere i forhold til inntaket av lærlinger. 
For å unngå økte administrasjonskostnader ønsker ikke Helse Nord RHF å etablere sentrale 
ordninger for å administrere lærlinger og tilhørende refusjon. Som en del av totalt budsjett- og 
driftsansvar for egen virksomhet må helseforetakene selv foreta nødvendige vurderinger og 
prioriteringer i forhold til inntak av lærlinger. Dette innebærer også en vurdering sett i forhold 
til rekruttering, spesielt innenfor ambulansefaget og institusjonskokk. 
 
De aller fleste virksomhetene melder tilbake at de har positive erfaringer med lærlinger. 
Lærlingene vil skjerpe læringskompetansen på en arbeidsplass, ved at de stiller spørsmål om 
hvorfor ting gjøres som de gjør. Det kan tvinge den etablerte arbeidsstokken til nytenking, og 
være et positivt bidrag til omstilling. I tillegg må alternativkostnaden ved ikke å ta inn nye 
lærlinger vurderes. Ettersom lærlinger også er nyttig arbeidskraft vil det mest sannsynlig bli 
nødvendig å ta inn annen, og da vesentlig dyrere arbeidskraft, dersom foretakene slutter å ta 
inn lærlinger. Lærlinger kan delvis innarbeides i ordinære tjenesteplaner, og ved en slik 
ordning vil det kunne være bedriftsøkonomisk lønnsomt å ta inn lærlinger i bedriften.  
 
Helse Nord RHF er av eier bedt om å følge opp lærlingeordningen overfor helseforetakene. 
Helse Nord RHF tolker dette som at allerede inngåtte lærlingekontrakter skal videreføres også 
etter reformen. De lærlinger som hadde sin kontrakt med sykehusene før årsskiftet overføres 
til helseforetak. I henhold til opplysninger gitt av helseforetakene er samtlige 
lærlingekontrakter overført helseforetak. 
 
Konklusjon 
Helseforetakene er påført ekstra kostnader for lærlingeordningen i form av inntektstap på 
omtrent 5,2 mill.kr. for 2002. Til fratrekk kommer eventuelt utbetaling av kvalitetstilskudd 
tilsvarende omtrent kr. 300 000,- etter avlagt fagprøve. I utgangspunktet har ikke Helse Nord 
midler til å dekke opp dette inntektstapet.  
 
Helse Nord RHF ønsker ikke å innføre ressurskrevende rutiner for sentral oppfølging og 
administrasjon av lærlingeordningen. Helseforetakene må selv prioritere lærlinger innenfor 
allerede tildelte ressursrammer. I prioriteringen er det viktig å vurdere både rekruttering og 
bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved inntak av lærlinger. 
 
Helse Nord RHF understreker overfor helseforetakene at lærlingekontrakter inngått før 
årsskiftet ikke skal avbrytes. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF stiller seg positiv til lærlingeordningen, og de gevinster en slik ordning 

kan tilføre helseforetakene i form av økt lærings- og omstillingsevne samt 
rekrutteringsmessige forhold. 
 

2. Helse Nord RHF erkjenner at sykehusene er påført ekstra effektiviseringskrav gjennom 
tapte inntekter som før var gitt av fylkeskommunene. 
 

3. Helseforetakene må selv gjøre prioriteringer innenfor egen budsjettramme i forhold til 
opprettholdelse av lærlingeordningen. Ved en slik vurdering er det viktig å både ta hensyn 
rekrutterings og bedriftsøkonomiske forhold.  
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4. Helse Nord RHF understreker at allerede inngåtte lærlingekontrakter skal videreføres. 

 
5. Kostnader forbundet med lærlingeordningen varierer etter inntak av lærlinger. Helse Nord 

RHF ønsker ikke å avsette særskilte ressurser til sentral administrering av ordninga. 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 56-2002  TERTIALRAPPORT 

 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
 
Per i dag er det ikke fastlagt hvilke aktivitetsdata som skal rapporteres til det regionale styret. 
Dette er den første rapportering som også omfatter aktivitet og det vil være nødvendig å 
utvikle denne type rapportering i samarbeid med både helseforetakene og det regionale styret.  
 
Oppsummering - økonomi 
Samlet viser gjennomgangen at Helse Nord RHF har et underskudd før avskrivninger på 80,7 
mill kr og etter avskrivninger på 269,5 mill kr etter 1. tertial. 
 
For året ligger det an til å bli et underskudd på ca. 282 mill kr før avskrivninger og ca. 860 
mill kr etter avskrivninger. 
 
Det er allerede klart at vi vil motta økte rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett som vil 
medføre at underdekningen som ligger på RHF vil bli redusert. Dette medfører at det ikke vil 
være friske midler å sette inn i driften, og foretakene må derfor sette i verk tiltak for å 
balansere driften mot de gitte rammene. Det vises til egen sak om justering av foretakenes 
rammer.  
 
Ventetid 
Den gjennomsnittlige ventetid for de som har fått behandling er redusert med 6 dager i 
forhold til årsskiftet og 18 dager i forhold til samme periode i fjor, hhv. 5,8 og 16, 5 prosent. 
Antallet som venter på behandling er redusert med om lag 3 500 i forhold til fjorårets første 4 
måneder. Dette er en positiv utvikling, særlig sett i lys av at antall som er henvist til 
behandling og utredning i den samme periode, er økt fra om lag 45 000 til 46 400.  
 
Den gjennomsnittlige ventetiden for nyhenviste, før de kommer til behandling, er på samme 
nivå som tidligere, 38 – 39 dager fra henvisning er mottatt ved helseforetakenes avdelinger. 
Gjennomsnittlig ventetid for de som ikke har fått et behandlingstilbud er 197 dager, en 
reduksjon på 12 dager i forhold til samme periode i fjor. Dette er pasienter som har lavere 
prioritet og hvor det ikke er uforsvarlig å vente.  
 
Aktivitetstall per 1. tertial 
Som vedlegg følger en samlet oversikt over aktuelle aktivitetstall for helseforetakene. Vi har 
ikke funnet det hensiktsmessig å vedlegge rapportene fra helseforetakene, men har valgt å 
samle tilbakemeldingene i tabeller for å gi en bedre samlet oversikt. Helseforetakenes 
rapporter følger som utrykte vedlegg og er tilgjengelige dersom det er ønskelig. 
Kommentarene fra de enkelte helseforetakene til både regnskaps- og aktivitetsrapporteringen 
er av ulik kvalitet. Dette skal det arbeides med videre.  
 
Malen for innrapportering av aktivitetstall ble forelagt styret i sak nr 44/2002. Malen vil bli 
forsøkt bedret til neste rapportering og eventuelle innspill fra styret vil bli lagt inn.  
 
Tilbakerapporteringen fra de enkelte foretakene har vært tilfredsstillende. Enkelte foretak har 
imidlertid for dårlige plantall, spesielt innenfor psykiatri. Kommentarene på avvik er også noe 
mangelfulle.  
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Tabell 1 viser den totale DRG-produksjonen ved de enkelte helseforetakene. På grunn av 
etterslep, mange opphold i 470, er dataene usikre. (470=opphold som ikke kan grupperes på 
grunn av manglende opplysninger). Enkelte foretak har inkludert, prognostisert, 470-gruppen 
inn i tallene. Antall opphold i 470-gruppen er naturlig nok størst ved UNN og 
Nordlandssykehuset hvor antallet er over 2500, noe som er for høyt.  
 
Ser man produksjonen hittil i år i forhold til plantallene, er situasjonen bekymringsfull ved 
Hålogalandssykehuset. Selv med innkalkulering av opphold i 470, er antall DRG-poeng per 1. 
tertial langt under planlagt produksjon. Denne trenden blir også styrket ved tallene som 
fremkommer i tabell 2; antall opphold.  
 
Hålogalandssykehuset skriver i sine kommentarer at antall opphold viser en total nedgang på  
5,7 prosent i forhold til samme periode i fjor. Medisinsk avdeling ved alle sykehusene viser en 
stor nedgang: Harstad- 28 %, Narvik- 13 % og Stokmarknes sykehus 13 %. De kirurgiske 
avdelingene har også en nedgang, men langt lavere enn medisin. Kirurgisk avdeling ved 
Narvik sykehus har imidlertid en liten økning.  
 
Tabell 2 viser antall opphold og beskriver på dette tidspunkt aktiviteten ved helseforetakene 
bedre enn tabell 1. Oversikten bekrefter nedgangen i aktivitet ved Hålogalandssykehuset.  
 
Tabell 3 viser antall polikliniske konsultasjoner som viser en klar tilbakegang i forhold til 
plantallene. Tilbakegangen er størst ved UNN HF. Dette antas å ha sammenheng med 
sykepleierstreiken tidligere på året.  
 
Tabell 4 viser antall ferdigbehandlede pasienter og antall liggedøgn i perioden. Situasjonen 
har ikke forverret seg det siste året, men det er for mange ferdigbehandlede pasienter som tar 
opp behandlingskapasitet. Bare ved Nordlandssykehuset tar ferdigbehandlede pasienter opp 
kapasitet tilsvarende 400 døgnopphold.  
 
Tabell 8 – 13 viser aktivitetstall psykisk helsevern. Den totale aktiviteten viser økning i 
forhold til hittil i fjor. Det er imidlertid vanskelig å si noe om situasjonen i forhold til planlagt 
aktivitet hittil i år fordi rapporten kun oppgir plantall på årsbasis. I neste aktivitetsrapport vil 
det bli lagt inn relevante sammenligningstall.  
 
Når man leser totalsummen under de enkelte tabellene, må man ta hensyn til at det ikke er 
oppgitt ”hittil i fjor” for Helse Finnmark HF. Derfor kan totalsummene ikke sammenlignes.  
 
Tallene viser at det har vært en positiv økning i antall polikliniske konsultasjoner i BUP 
(barne- og ungdomspsykiatrien) i 4 av 5 foretak. Det samme gjelder antall liggedøgn i VOP 
(voksenpsykiatrien). Hålogalandssykehuset HF har hatt en liten økning i bruk av tvang, men 
samlet for helseregionen er det en reduksjon. Det mangler tall for antall dagopphold ved 
Helgelandssykehuset.  
 
Øvrige tilbakemeldinger 
I tertialrapporten ble det også bedt andre tilbakemeldinger. Se for øvrig styresak 44/02, mal 
for tertialrapportering. På grunn av varierende og til dels fyldige tilbakemeldinger, har vi 
vurdert det slik at det er vanskelig å kommentere alle disse punktene. Foretakenes 
tilbakemeldinger følger som utrykte vedlegg og er tilgjengelig dersom det er ønskelig. Det 
kan nevnes følgende områder/rutiner som er bedt beskrevet: 
- Samlet andel av mottatte henvisninger som er gitt rett til nødvendig helsehjelp. 
- Intern søknadsbehandling og ventetidsregistrering 
- Rutiner for intern avviksregistrering 
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- Iverksatte effektiviseringstiltak 
- Tiltak iverksatt for å bedre ressursutnyttelse – i eget helseforetak 
- Samarbeid mellom helseforetak 
- Samarbeid med primærhelsetjenesten 
 
Regnskapsrapport per 1. tertial 
Regnskapsoversikt per 1. tertial 2002 
 

  Resultat før 
Resultat 
etter 

  avskrivninger avskrivninger 
Helse Finnmark HF -3 270 -19 907 
UNN HF -23 068 -96 003 
Hålogalandssykehuset HF -9 591 -44 674 
Nordlandssykehuset HF 4 044 -39 810 
Helgelandssykehuset HF 9 890 -10 063 
Sykehusapoteket -1 246 -1 437 
Helse Nord RHF 7 544 7 388 
*Aggregert underdekning 
RHF -65 000 -65 000 
SUM -80 697 -269 506 
*tertialeffekten av den underdekning som er aggregert regionalt 
 
Det vises til styresak 33/2002 hvor resultatet for 1. kvartal 2002 ble redegjort for. Regnskapet 
for 1. tertial viser et underskudd før avskrivninger på 80 mill kr, mot et underskudd for 1. 
kvartal på 25 mill. kr. Det økte underskuddet skyldes hovedsaklig et stort underskudd for 
UNN i april og periodisering vedrørende underdekningen som ligger som en sentral post. 
 
Resultatene viser at Helse Nord RHF, basert på rammene som lå per utgangen av 1. tertial og 
før en tar hensyn til revidert nasjonalbudsjett, lønnsoppgjøret og KLP, har et 
tilpasningsproblem på ca. 280 mill. kr. som det må arbeides videre med, jfr. sak om justering 
av foretakenes rammer. 
 
Det er nå kommet foreløpige tall for foretakenes åpningsbalanser og avskrivninger er derfor 
innarbeidet. Signalene fra Helsedepartementet er at disse avskrivningene ikke blir 
kompensert, men en vil akseptere at foretakene går med underskudd i 2002 lik avskrivninger 
av åpningsbalansen. Avskrivninger av åpningsbalansen vil ligge på rundt 600 mill. kr. Dette 
betyr at selv om Helse Nord RHF styrer mot balanse før avskrivninger, vil vi legge frem et 
underskudd på dette beløpet. 
 
Gjennomgang for hvert enkelt foretak: 
 
Helgelandssykehuset HF 
Regnskapet viser et overskudd før avskrivninger på 10 mill kr og et underskudd etter 
avskrivninger på 9,9 mill kr. Foretaket mener at overskuddet før avskrivninger ikke er reelt, 
og at prognosen for året er rundt 0 før avskrivninger og 60 mill kr. etter avskrivninger. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Regnskapet viser et overskudd før avskrivninger på 4 mill kr og et underskudd etter 
avskrivninger på 39,8 mill kr. Foretaket startet året med et tilpasningsproblem på 100 mill kr 
før avskrivninger og har satt i verk tiltak slik at en nå melder om et tilpasningsproblem på 
rundt 40 mill kr. før avskrivninger og 140 mill kr etter avskrivninger. 
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Hålogalandssykehuset HF 
Regnskapet viser et underskudd før avskrivninger på 9,6 mill kr og et underskudd etter 
avskrivninger på 44,7 mill kr. Foretaket melder om et tilpasningsproblem på rundt 35 mill kr. 
før avskrivninger men arbeider med en rekke tiltak for å tilpasse driften til vedtatte rammer. 
Underskudd etter avskrivninger vil bli rundt 100 mill kr. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Regnskapet viser et underskudd før avskrivninger på 23,1 mill kr og et underskudd etter 
avskrivninger på 96 mill kr. Det synes å være noen periodiseringsfeil bak foretakets 
månedsresultater siden en pr 31.3 hadde et overskudd på 11,2 mill kr. Foretaket melder om et 
tilpasningsproblem på rundt 80 mill kr. før avskrivninger, men arbeider med tiltak som vil 
løse dette men som har en effekt i år rundt 30 mill. Underskudd før avskrivninger blir rundt 
50 mill kr. og etter avskrivninger rundt 300 mill kr. 
 
Helse Finnmark HF 
Regnskapet viser et underskudd før avskrivninger på 3,3 mill kr og et underskudd etter 
avskrivninger på 19,9 mill kr. Foretaket melder om et tilpasningsproblem på rundt 23 mill kr. 
før avskrivninger men arbeider med tiltak for å løse dette, men som har en effekt i år på rundt 
10 mill. Underskudd før avskrivninger blir rundt 12 mill kr. og etter avskrivninger vil rundt 64 
mill kr. 
 
Sykehusapoteket Nord HF 
Regnskapet viser et underskudd på 1,4 mill kr. Underskuddet skyldes feil periodisering 
vedrørende varelager slik at det forventes et resultat i balanse for 2002.  
 
Helse Nord RHF 
Før revidert nasjonalbudsjett er det fordelt rammer til helseforetakene på ca. 197 mill. kr.  mer 
enn mottatt fra helsedepartementet, slik at en forventer et underskudd med dette beløpet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 

1. Styret i Helse Nord RHF tar det framlagte regnskapet for 1. tertial til orientering. 
 
2. Styret presiserer at helseforetakene må tilpasse driften til de rammene som er gitt 

slik at man oppnår driftsbalanse i løpet av 2003. 
 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg:  Resultat per 30.4. 02, aktivitetstabeller 1 - 14  
 
Utrykte vedlegg:  Tertialmelding fra helseforetakene  
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STYRESAK 57-2002  KONSERNBANKSTRUKTUR  
 FINANSFORVALTNING 

 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
 
Formål og sammendrag 
I denne saken orienteres styret om arbeidet med å bygge opp konsernbankkontostruktur i 
Helse Nord. 
Det foreslås å bygge opp konsernkontostruktur i de enkelte helseforetakene og samle dem i en 
total bankkontostruktur for hele Helse Nord.  I saken drøftes prinsipper for tilførsel av 
likviditet til helseforetakene og det foreslås å innvilge de enkelte foretak en 
overtrekksrettighet på sine konti. 
Det foreslås videre å sentralisere den eksterne finansforvaltningen til Helse Nord RHF. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF har inngått hovedbankavtale med Sparebank 1 Nord-Norge. I avtalen er det 
stilt krav om at banken skal kunne tilby et konsernkontoopplegg. Enkelt sagt er et 
konsernkontoopplegg et tilbud hvor kunden (Helse Nord RHF) kan ha flere bankkonti, som er 
knyttet opp mot en hovedkonto i banken. Fordelen ved en slik struktur er at en kan bruke 
kontostrukturen til å fordele myndighet (disposisjonsrett) i organisasjonen samtidig som en 
sikrer god totaloversikt, og tilgang til alle midler uavhengig av hvilke konti midlene står på.   
 
En har fått lagt alle Helseforetakene inn i hovedbanken. Det lages nå en konsernkontostruktur 
som sikrer at alle Helseforetakene får tilgang til og oversikt over sine egne bankkonti. I tillegg 
har Helse Nord RHF tilgang til og oversikt over hele konsernkontostrukturen. 
 
Helse Nord RHF har ansvar for å tilføre Helseforetakene midler slik at de kan betale sine 
forpliktelser ved forfall. Frem til nå har dette vært løst ved at Helseforetakene (månedlig) har 
meldt inn sitt behov for midler og fått dem tilført fra Helse Nord RHF. 
 
Vurdering 
Helse Nord består i dag av 6 helseforetak (5 sykehusforetak og ett apotekforetak) og 
overbygningen Helse Nord RHF. 
Det aller meste av Helse Nords samlede inntekter betales inn til Helse Nord RHF sentralt som 
har ansvaret for å videreformidle pengene til de respektive foretak. 
Det foreslås å utforme konsernkontostrukturen slik at den sikrer sentral oversikt og mulighet 
for kontroll, samtidig som den bygger opp under det selvstendige ansvaret som 
helseforetakene skal ha. Videreformidling av likviditet til helseforetakene foreslås 
gjennomført etter følgende prinsipper: 
 
• Kontantoppgjøret fra fylkeskommunene legges inn i hvert helseforetak som en basis 

likviditet. (Kontantoppgjøret fra fylkeskommunene består i hovedsak av midler som 
helseforetakene har betalt ut eller skal betale ut. Feriepenger, variabel lønn desember m.m. 
Men kontantoppgjøret innholder også fond og andre mer langsiktige avsetninger).  

• Inntekter som mottas sentralt videresendes månedlig til helseforetakene som om de var 
eksterne bedrifter. 
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•  Behov for likviditet som kan skyldes høyt investeringsnivå, underskudd eller dårlig 

oppfølging av andre inntekter, dekkes gjennom å tildele de enkelte helseforetak en 
overtrekksrettighet på sin konsernkonto. Dette blir da i realiteten et internt lån fra de 
helseforetak, eller RHF, som har ledige midler på sin konto.   

  
En slik modell vil bygge opp under det enkelte helseforetaks selvstendige ansvar ved at det får 
god oversikt over og vil kunne ta ansvar for egen likviditet.  
I praksis betyr dette at helseforetakene må ta hensyn til rentekostnader (tap av renteinntekter) 
når det gjennomføres investeringer og bygges opp varelagre eller styres mot underskudd. På 
den annen side vil foretakene kunne nyte godt av renteinntekter når en driver med overskudd 
og har god styring på egen økonomi.  
 
Finansforvaltning er et område hvor det er klare stordriftsfordeler og bør derfor sentraliseres.  
Denne modellen gir mulighet for å utvikle en enkel og oversiktlig finansforvaltning for hele 
Helse Nord.  Modellen gir mulighet for å sentralisere alle låneopptak og øvrige 
finansplasseringer.  
 
Modellen legger opp til at de enkelte helseforetak skal få disponere sine renteinntekter og stå 
ansvarlig for sine rentekostnader. En kan da enten godskrive/belaste helseforetakene for en 
rente tilsvarende den rente som Helse Nord RHF oppnår i banken, eller velge en annen 
innskudds/lånerente for helseforetakene.  Det tas ikke stilling til dette i denne saken, det 
foreslås behandlet i egen sak om rammebetingelser for helseforetakene. 
 
Konklusjon 
Det bygges opp en konsernkontostruktur i Helse nord, slik at hvert helseforetak får en egen 
konsernkontostruktur som knyttes opp mot en total kontostruktur for hele Helse Nord. 
 
De enkelte helseforetakene innvilges en overtrekksrettighet på sin konsernkontostruktur for å 
håndtere større svingninger i likviditetsbehovet.   
 
Det legges opp til at all ekstern finansforvaltning som, låneopptak og plassering av 
overskuddslikviditet sentraliseres til Helse Nord RHF. 
 
Det vurderes å godskrive/belaste helseforetakene for en internrente som tilsvarer den rente 
som Helse Nord RHF oppnår i banken. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Det bygges opp en bankkontostruktur i Helse Nord slik at hvert helseforetak får en egen 

konsernkontostruktur som er knyttet opp mot en total bankkontostruktur for hele helse 
Nord. 

 
2. I 2002 innvilget hvert enkelt helseforetak rett til å overtrekke sin konsernkonto med 

følgende beløp: 
 
Helse Finnmark    50 mill 
UNN 100 mill 
Apotekforetaket     5 mill 
Hålogalandssykehuset   50 mill 
Nordlandssykehuset 150 mill 
Helgelandssykehuset   50 mill 
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3. All ekstern finansforvaltning som låneopptak og plassering av overskuddslikviditet 

sentraliseres til Helse Nord RHF. 
 
4. Det utarbeides eget finansreglement som legges fram for styret til godkjenning.  
 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:  JGF     
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch 
 

 
STYRESAK 58-2002  INVESTERINGSRAMMER 2002 

FINANSIERING AV INVESTERINGER 
 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
 
Formål og sammendrag 
Styret bes i denne saken ta stilling til revidert investeringsbudsjett 2002, herunder prioritering 
av nye investeringsprosjekter innenfor forventet økt investeringsramme. 
I saken drøftes også prinsipper og krav til dokumentasjon av investeringsbeslutninger.  
Ansvars og myndighetsforhold, mellom styret i Helse Nord og styrene i helseforetakene skal 
presiseres. 
Formålet med denne tilnærmingen er å få til en felles forståelse internt i Helse Nord for 
hvordan en skal forholde seg til investeringsprosjekter.  
(I egen sak foreslås det å bygge opp bankkontostrukturen slik at helseforetakene også får 
ansvaret for rentekostnadene (og renteinntektene)). 
 
Bakgrunn/fakta 
Helseforetakene skal føre sine regnskaper i henhold til regnskapsloven. Dette innebærer at 
investeringer skal aktiveres på investeringstidspunktet og avskrives etter nærmere bestemte 
regler over den økonomiske levetiden. I kommunesektoren utgiftsføres investeringer på det 
tidspunkt investeringen gjennomføres det vil si investeringen er ”kostbar”, mens bruk av 
kapitalen de påfølgende år er ”gratis”. I tillegg er det vanlig at investeringsbeslutninger fattes i 
egne prosesser frikoblet fra driftsansvaret. Svakheten med denne prosessen er at den medfører 
et stort press for å få gjennomført investeringer, mens de mekanismer som skal sikre at 
verdien av kapitalen blir opprettholdt, er svake. 
Formålet med å føre regnskap etter regnskapsloven og sette fokus på kapitalkostnadene, er å 
lage spilleregler som fortløpende vurderer behov for investeringer opp mot bruk av andre 
innsatsfaktorer. Dette krever at det før investeringsbeslutninger fattes, gjennomføres konkrete 
vurderinger av hvilke inntekter (eller kostnadsbesparelser) investeringen genererer og at dette 
vurderes opp mot de økte kostnader som investeringen medfører. Dersom inntektene er større 
enn kostnadene, er dette en lønnsom investering som bør realiseres. Er derimot kostnadene 
større enn inntektene, er dette i utgangspunktet en investering som ikke skal realiseres. 
Dersom en likevel velger å realisere investeringen må det synliggjøres at den har andre ikke 
økonomiske effekter som berettiger investeringen og at helseforetaket har økonomisk evne til 
å gjennomføre den. 
     
Statens styringsopplegg for 2002 er ikke tilpasset disse nye spillereglene. I 
styringsdokumentet ble det lagt opp til at investeringer skal kontantfinansieres med 
statstilskott, samtidig som det var lagt opp til en detaljert statlig godkjenningsprosess for 
enkeltinvesteringer. Dette er en modell som er mer rigid enn den tidligere kommunale 
modellen. Senere har departementet slått fast at investeringer skal aktiveres og det skal føres 
avskrivninger. Samtidig signaliserer departementet at det allerede i år vil starte en gradvis 
omlegging av styringsordrene for å kunne behandle investeringer og avskrivninger i henhold 
til regnskapsloven. 
 

  23   



 
 
 
I løpet av flere enkeltsaker har styret i Helse Nord RHF vedtatt å investere for til sammen 
137,1 mill kroner (pluss psykiatri) i år.  (Jfr. styresakene 7,9,17 og 40 i 2002). 
Til å finansiere dette har Helse Nord mottatt 92,2 mill kroner i basisrammen og senere fått 
tilsagn om 9,8 mill kroner til utbygging knyttet til Nord-norsk Helsenett. Dette betyr at det er 
vedtatt å gjennomføre investeringer for 35,1 mill kroner mer enn det foreligger finansiering 
for pr. dato. 
 
I styresak 8/2002 er det redegjort for investeringer i stråleterapi ved UNN. I saken forutsettes 
det at det skal stå igjen 8,3 mill kroner i ubrukte investeringsmidler (statstilskott) i Troms 
fylkeskommunes regnskap for 2001. Vi er nå blitt kjent med at Troms har disponert hele 
statstilskottet til finansiering av investeringen i 2001. Det finnes derfor ikke noe ubrukt 
investeringstilskott som kan fullfinansiere Helse Nords investering i stråleterapi.  
 
Opptrappingsplan psykisk helse 
Helse Nord har fått godkjent samlokalisering av Tautra dagbehandling BUP ogVOP i 
Brønnøysund innenfor en ramme på 14,22 mill kroner. Forventet utgift i år blir 5,7 mill 
kroner. 
Lakselv akutteam er godkjent innenfor en ramme på 3,8 mill kroner hvorav 1,5 mill kroner i 
år. 
 
I tillegg er det planlagt 14 ulike forprosjekt innenfor en total kostnadsramme på 13,1 mill 
kroner i år. Totalt planlegges det investeringer for til sammen kr 20,3 mill innenfor psykiatri i 
år. 
 
Øvrige tiltak 
Nybygg til Nasjonalt Senter for Telemedisin planlegges oppstartet i 2002. Til 
skisse/forprosjektarbeide og noe grunnarbeid kreves 8 mill kroner i år. 
 
I tillegg skal det fordeles 63,8 mill kroner som gjelder avslutning av utstyrsplanen. Dette er 
investeringer i utstyr som krever rapportering til departementet. 
 
For at helseforetakene skal kunne gjennomføre akutte eller andre høyst nødvendige 
investeringer i utstyr m.m., er det i tillegg behov for å gi hvert helseforetak en 
investeringsramme ut over utstyrsplanen og vedtatte bygningsmessige investeringer. Det 
foreslås derfor å gi styrene i helseforetakene myndighet til å foreta mindre investeringer 
innenfor en ramme på totalt 58,5 mill kroner.  
    
Nordlandssykehuset og UNN planlegger innføring av PACS til ca 20 mill kroner i år. 
 
Fornying og utskifting av angio- og intervensjonslaboratorier, Nordlandssykehuset, er 
kostnadsberegnet til 45,7 mill kroner. Denne saken skal behandles som egen sak med hensynt 
til coronarlab. Den øvrige utskiftingen utgjør ordinære utskiftings- og ombyggingstiltak. 
Oppstart i år krever 15 mill kroner. Tilsvarende planlegger UNN fornying og oppgradering av 
angiolaboratorier. 
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Prioritering. 
I tilknytning til revidert nasjonalbudsjett og Stpr. 59 foreslår regjeringen at helseregionene til 
sammen skal tilføres kr. 300 mill i tilskott og gis anledning til å investere for 1.000 mill 
kroner som skal lånefinansieres. 
Departementet signaliserer at disse midlene i hovedsak skal fordeles ut fra objektive kriterier, 
men hver helseregion må prioritere sine prosjekter for å få sin andel av rammene. Dersom det 
er gode begrunnelser for det, vil departementet fravike den objektive fordelingen.  
 
Helse Nord må påse at denne ekstra bevilgningen løser vedtatte prosjekter som kreft, 
psykiatri, skisseprosjekt Nordlandssykehuset, skisseprosjekt Hålogalandssykehuset, osv. 
 
Pr. dato er følgende investeringsprosjekter avklart og finansiert: 
 
• Opprinnelige bevilgning i styringsdokumentet 92,2 mill kroner ble fordelt i styresak 7-

2002. 
• Statlig IT-satsning 9,8 mill kroner ble fordelt i styresak 17-2002 
 
I styringsdokumentet fikk Helse Nord RHF i tillegg kr. 63,8 til utstyrsinvesteringer i 
helseforetak (rest utstyrsplan). Disse midlene foreslås fordelt i den sak. 
 
Staten har ved en feil unnlatt å tildele midler i vår basis ramme til egenfinansiering av 
psykiatriplanen, dette utgjør 7,2 mill kroner. 
Det pågår nå utbygging av stråleterapi i ved UNN. Dette er et prosjekt som skulle finansieres 
med lån (Troms fylkeskommune) og tilskott fra staten. Vi har forutsatt at siden statstilskottet 
var bevilget til kjøp av stråleterapimaskinene, så var tilskottet utbruk pr. dato slik at det kunne 
finansiere vår investering i år. Nå viser det seg at Troms fylkeskommune har benyttet 
tilskottet til å finansiere byggingen av strålebunkersen, slik at det ikke står igjen midler til å 
finansiere utstyret i år.  
 
På denne bakgrunn foreslås følgende prioritering av investeringsramme 2002 ut over det som 
allerede er finansiert: 
 

A. Fullfinansiering av bygg 5 ved psykiatrisk avdeling UNN kr.    2 100 000 
B. Stråleterapi UNN      kr.    8 300 000 
C. Egenandel psykiatriplan     kr.    7 200 000 
Sum oppretting av feil      kr.  17 600 000 

 
D. Utredning medisinsk utstyr     kr.       650 000 
E. Planlegging og prosjektering     kr.    2 000 000 
F. Byggeregnskapssystem     kr.    1 100 000 
G. Restfinansiering Alta helsetun    kr.       250 000 
H. Restfinansiering pasienthotell NSS    kr.    5 000 000 
I. Skisseprosjekt NSS      kr.  15 000 000 
J. Skisseprosjekt Stokmarknes     kr.    3 000 000 
K. Mindre ombygging Finnmark    kr.    1 000 000 
L. Smerteklinikk UNN      kr.    5 000 000 
M. Rest psykiatriplan      kr.  13 143 000 
N. Norsk Telemedisinsenter     kr.    8 000 000 
O. Nytt økonomisystem      kr.  10 000 000 
P. Diverse utstyr/mindre investeringer    kr.  58 500 000  
Q. PACS Nordlandssykehuset     kr.  20 000 000 
R. PACS UNN       kr.  20 000 000 
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S. Angio UNN       kr.  18 000 000 
T. Angio/intervensjon Nordlandssykehuset   kr.  15 000 000 
U. Generalplan psykiatri Nordlandssykehuset   kr.    1.000.000  
Sum tilleggs prioritering     kr.196 643 000 

 
Dersom Helse Nord får gjennomslag for hele sin prioriteringsliste hos departementet betyr det 
at vi vil investere for totalt kr. 380 043 000 i 2002. 
 
Vurdering 
Regnskapsmessig håndtering 
Investeringene skal aktiveres (føres direkte) i balansen. Det foreslås derfor nå å lage et 
opplegg for helseforetakene som ligner mest mulig på det som vi forventer vil bli de nye 
spillereglene for beslutning og finansiering av investeringer.   
Ut fra Helse Nords likviditetssituasjon vil det i oppstart fasen bli nødvendig å fastlegge 
konkrete investeringsrammer til hvert enkelt helseforetak og Helse Nord RHF.  
 
Grunnlag for investeringsbeslutning 
Før det gjennomføres konkrete investeringsbeslutninger skal det foretas en økonomisk 
lønnsomhets beregning (analyse) av det planlagte investeringsprosjekt. Dette for å sikre at 
beslutningstaker har oversikt over de økonomiske konsekvensene av å sette beslutningen i 
verk og har gjort seg opp mening om en er i stand til å håndtere disse konsekvensene. ( 
Dersom styret slutter seg til forslaget i egen sak om styringsprinsipper og rammer, vil det 
enkelte helseforetak i realiteten få fullt økonomisk ansvar for investeringer fordi det foreslås 
at foretakene må ta ansvar for avskrivninger av årets investeringer og vil tape renteinntekter 
når investeringsutgiften belastes egen bankkonto). 
 
Styringsprinsipper 
Reformen medfører økt ansvar og beslutningsmyndighet for ledelsen i Helseforetakene. Vi 
må derfor utvikle systemer som gir økt rom for desentrale beslutninger, men samtidig sikre at 
helhetsperspektivet ivaretas. Det foreslås derfor å gi hvert helseforetak investeringsrammer i 
henhold til tabell. Det betyr at hvert foretak gis anledning til å aktivere investeringer (innenfor 
denne rammen) i år. Forutsetningen for å kunne gjennomføre slike investeringer er at det i 
forkant av enhver investeringsbeslutning gjennomføres en konkret økonomisk vurdering av 
kostnadene ved å realisere prosjektet vurdert opp mot de besparelser/merinntekter som 
prosjektet generer.   
 
Ansvar, beslutningsmyndighet 
I styringsdokumentet fra Helsedepartementet er Helse Nord gitt myndighet til selv å fatte 
beslutninger om investeringer under 50 mill kroner. For prosjekter mellom 50 og 250 mill 
skal byggestartbeslutningen godkjennes av departementet. Prosjekter over 250 mill skal 
avgjøres av departementet. 
 
For å avklare ansvarsforholdet mellom styret i Helse Nord RHF og styrene i helseforetakene 
foreslås det å gruppere investeringer i 3 ulike grupper. 
 
Gruppe 1 består av løpende reanskaffelse og fornying av eksisterende utstyr, som i prinsippet 
kun har konsekvenser internt i det enkelte helseforetak. Det forutsettes da at tjenesten er 
videreført i styringsdokumentet. Rammen bør primært fastlegges av styret i Helse Nord i 
forbindelse med årsbudsjettet, men den kan besluttes og justeres senere. (I denne saken 
foreslås det å tildele helseforetakene rammer på til sammen 63,8 mill + 58,5 mill kr innenfor 
denne kategori investeringer). Disse investeringene skal vurderes og vedtas av styrene i 
helseforetakene.  
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Gruppe 2 består av større anskaffelser av utstyr og mindre bygningsmessige tiltak som er av 
en slik karakter at de kan påvirke arbeids- og oppgavefordelingen mellom de ulike 
helseforetakene. Dette er tiltak av en type og omfang som skal behandles i tilknytning til de 
årlige budsjett og styringsdokumenter.  
 
Gruppe 3 består av investeringer som er av en slik karakter at de medfører volumøkninger, 
større standard endringer og som i sin karakter har betydning både for den totale aktiviteten i 
Helse Nord og for arbeids- og oppgavefordelingen mellom helseforetakene. Dette er tiltak 
som skal fremmes og vurderes i tilknytning til Helse Nord ’s langsiktige planverk 
(langtidsbudsjett). 
 
Følgende prinsipp foreslås lagt til grunn for beslutning og finansiering av investeringer: 
 

 Innenfor tildelt investeringsramme i gruppe 1 (og øvrige styringssignal/ordrer fra styret i 
Helse – Nord) får hvert foretak myndighet til selv å fatte konkret beslutning om å 
gjennomføre og iverksette investeringer. Det forutsettes at avskrivningene finansieres av de 
respektive foretak innenfor sine egne inntekter. 

 Forslag til investeringer i gruppe 2 fremmes av det enkelte helseforetak, men disse tiltakene 
kan ikke gjennomføres før de er godkjent av styret i Helse Nord (primært i de årlige 
budsjetter). Det forutsettes at avskrivningene finansieres av de respektive foretak innenfor 
deres egne inntekter. 

 For å kunne gjennomføre investeringer i gruppe 1 og 2 må ledelsen i helseforetaket kunne 
dokumentere at det har økonomisk evne til å påta seg de kostnader som investeringen 
medfører (både økte driftskostnader og kapitalkostnader). Ett enkelt mål på slik økonomisk 
evne vil være at foretaket må styre mot overskudd eller balanse i investeringsåret. I tillegg må 
en synliggjøre at foretaket også i årene fremover har økonomisk evne til å dekke inn økte 
kapitalkostnader. 

 Forslag til investeringer i gruppe 3 behandles og fremmes av ledelsen i Helse Nord som en del 
av de mer langsiktige og strategiske plan- og utviklingsprosessene. Investeringer i gruppe 3 
kan bare besluttes av styret i Helse Nord. Finansieringen av kapitalkostnadene vil variere fra 
prosjekt til prosjekt. Primært skal alle investeringer finansieres av de besparelser og 
merinntekter som prosjektene genererer. Styret i Helse Nord kan også bidra til delfinansiering 
av prosjektene gjennom å øke de årlige basistilskudd for å dekke deler av de økte 
kapitalkostnader. Dette vil være aktuelt dersom prosjektet representerer en ønsket 
kvalitetsforbedring, volumøkning eller det er slik at realisering av en investering i ett 
helseforetak vil ha positive effekter for øvrige helseforetak. Tilsvarende hvis prosjektet på 
annen måte har positive effekter for Helse Nord ut over det foretak hvor investeringen 
gjennomføres.    
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF prioriterer følgende konkrete prosjekter innen for de 

tilleggsrammer som følger av revidert nasjonalbudsjett: 
 

A. Fullfinansiering av bygg 5 ved psykiatrisk avdeling UNN kr.   2 100 000 
B. Stråleterapi UNN       kr.   8 300 000 
C. Egenandel psykiatriplan      kr.   7 200 000 
Sum oppretting av feil      kr. 17 600 000 
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D. Utredning medisinsk utstyr     kr.       650 000 
E. Planlegging og prosjektering     kr.    2 000 000 
F. Byggeregnskapssystem      kr.    1 100 000 
G. Restfinansiering Alta helsetun     kr.       250 000 
H. Restfinansiering pasienthotell NSS    kr.    5 000 000 
I. Skisseprosjekt NSS      kr.  15 000 000 
J. Skisseprosjekt Stokmarknes     kr.    3 000 000 
K. Mindre ombygging Finnmark     kr.     1 000 000 
L. Smerteklinikk UNN      kr.     5 000 000 
M. Rest psykiatriplan       kr.   13 143 000 
N. Norsk Telemedisinsenter      kr.     8 000 000 
O. Nytt økonomisystem      kr.   10 000 000 
P. Diverse utstyr/mindre investeringer    kr.   58 500 000  
Q. PACS Nordlandssykehuset     kr.   20 000 000 
R. PACS UNN       kr.   20 000 000 
S. Angio UNN       kr.   18 000 000 
T. Angio/intervensjon Nordlandssykehuset    kr.   15 000 000 
U. Generalplan psykiatri Nordlandssykehuset   kr.     1 000 000 
Sum tilleggs prioritering      kr.196.643.000 

 
2. Under forutsetning av at departementet tildeler Helse Nord RHF økt investeringsramme 

som omsøkt, fastsettes årets investeringsbudsjett til kr. 380.043.000, slik det framgår av 
vedlagte tabell. 

3. Styrene i helseforetakene gis anledning til å fatte beslutning om investeringer i utstyr og 
mindre bygningsmessige tiltak innenfor følgende rammer: 

 
 Utstyrsplanen Andre mindre  
  investeringer/utstyr 
Helse Finnmark     8,8 mill     3,2 mill 
UNN    26,0 mill   24,0 mill 
Hålogalandssykehuset    8,4 mill     8,6 mill 
Nordlandssykehuset  14,9 mill   15,1 mill 
Helgelandssykehuset    5,7 mill     3,1 mill 
 

4. Avskrivninger av årets investeringer (2002) skal finansieres innenfor helseforetakenes 
driftsrammer. Jfr. egen sak om presisering av rammer og styringssignal. 
 

5. Før investeringsbeslutninger settes i verk skal det gjennomføres en økonomisk analyse for 
å synliggjøre økonomiske kostnader og besparelser for de enkelte prosjekt. På denne 
bakgrunn skal det foretas en konkret vurdering av om helseforetaket har langsiktig 
økonomisk evne til å betjene de økte kostnader som investeringen vil medføre.  

 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: Oversikt over investeringer 2002 
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:  JGF     
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch 
 

 
STYRESAK 59-2002  PRESISERING AV RAMMER OG  
 STYRINGSMÅL I BUDSJETT 2002 
 
 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
Formål og sammendrag 
Styringsmålene for 2002 foreslås presisert slik at de økonomiske kravene til helseforetakene 
blir enkle og forutsigbare. 
I saken legges det til rette for styrke myndigheten til styrene i helseforetakene og presisere det 
økonomiske ansvaret. 
Fra og med april 2002 er helseforetakene pålagt å utgiftsføre avskrivninger i sine regnskaper 
uten at det er gitt kompensasjon eller klare føringer for hvordan disse økte kostnadene skal 
finansieres. Dette foreslås løst ved å gi helseforetakene et foreløpig konsernbidrag i 2002 
tilsvarende avskrivninger av åpningsbalansen. 
 
Bakgrunn/fakta 
Det kommer stadig spørsmål og tilbakemeldinger fra helseforetakene som tyder på at 
rammebetingelsene og styringssignalene ikke oppleves som klare og entydige. Henvendelsene 
gjelder særlig 3 forhold: 

• Spørsmål knyttet til utstyrsanskaffelser/investeringsrammer og finansieringen av dem 
• Enkeltproblemer som avdekkes/dukker opp og som en forventer å få løst gjennom 

tilleggsbevilgninger 
• Avskrivninger 
• Økonomisk styringsmål 

 
Vurdering 
Styringsmodellen for Helse Nord RHF foreslås presisert slik at den bygger opp under 
helseforetakenes selvstendige rolle samtidig som en sikrer god totaloversikt og 
styringsmuligheter. 
 
Investeringsmidler i drift 
Det ble tidlig klart at helseforetakene hadde satt av midler i sine budsjetter til delvis 
finansiering av utstyr og investeringer. Siden en var usikker på hvordan disse midlene skulle 
håndteres gikk det ut beskjed til helseforetakene at de måtte holde disse midlene urørt i 
påvente av en avklaring på hvordan blant annet avskrivningene skulle finansieres.  
Helsedepartementet har nå presisert det økonomiske styringsmålet for helseregionene, noe 
som betyr at Helse Nord RHF skal styre i balanse før avskrivninger i løpet av 2003. Denne 
presiseringen innebærer at disse investeringsmidlene som helseforetakene har i sine 
driftsrammer i realiteten er en form for reserver som kan frigjøres for å styrke økonomien til 
helseforetakene og dermed også Helse Nord RHF. Det foreslås derfor å la helseforetakene få 
omdisponere investeringsmidlene i driften til å finansiere påviste avvik og for øvrig styrke 
økonomien i foretakene.  
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Likviditet/finansforvaltning 
Helse Nord RHF er ansvarlig for å tilføre helseforetakene tilstrekkelig likviditet til at planlagt 
aktivitet kan gjennomføres. Frem til i dag har dette vært løst ved å tilføre helseforetakene 
likviditet etter behov. I egen sak foreslås det å legge systemet om slik at helseforetakene i 
stedet tilføres inntekter (basistilskott og ISF refusjon) i takt med faktisk inntjening. Samtidig 
foreslås det å tilføre helseforetakene kontantoppgjøret fra fylkeskommunene og å gi hvert 
foretak en overtrekksrettighet på sin konsernbankkonto. På denne måten vil det være en 
sammenheng mellom helseforetakenes økonomiske resultat og investeringsaktivitet på den 
ene side og beholdningen på bank på den annen side. Helseforetakene vil på denne enkle 
måten få ansvar for egen likviditet. Dette bør følges opp med at helseforetakene også tilføres 
renteinntektene på sine konti og må betale rente for eventuelle overtrekk.  Styret i Helse Nord 
RHF står fritt til å fastlegge renten både på innskudd og lån (overtrekk). I første omgang 
foreslås det å benytte samme rentesats som den Helse Nord RHF oppnår i banken både på 
innskudd og overtrekk. 
 
Tilførsel av inntekter. 
For å bedre kvaliteten på inntektsføringen foreslås det å legge press på helseforetakene for å 
sikre et korrekt og oppdatert inntektsregnskap. Dette foreslås gjennomført på følgende måte: 

• Det foreslås at helseforetakene tilføres 1/12 av basistilskottet den 10. i hver måned. 
• I dag er det et problem at store deler av DRG aktiviteten ikke blir kodet og rapportert i 

tide. Det foreslås derfor at ISF refusjonen i første omgang tilføres ut fra 90 % av 
budsjett den 10. hver måned og at det foretas en avregning mot faktisk aktivitet hver 3. 
måned. DRG aktivitet som ikke er endelig kodet (470) refunderes ikke. 

• Øvrige inntekter fordeles fra RHF med 1/12 hver måned med mindre en har mer presis 
informasjon om faktisk periodisering. 

 
Avskrivninger av investeringer i 2002. 
I egen sak om investeringer understrekes behovet for å foreta økonomiske analyser før en 
gjennomfører investeringsbeslutninger. Samtidig foreslås det å gi styrene i helseforetakene 
myndighet til å selv å fatte beslutninger om investering innenfor en ramme. For at slike 
beslutninger skal bli reelle må den som fatter beslutningen også ha det økonomiske ansvaret 
som beslutningen medfører. Modellen for finansforvaltning som er foreslått i egen sak legger 
til rette for at helseforetakene kan få det reelle økonomiske ansvaret også for sine egne 
investeringer. Det foreslås derfor at helseforetakene skal belastes for avskrivninger som følger 
av årets investeringer og ta det økonomiske ansvaret for dem. Sett opp mot de midlene som 
frigjøres når investeringsmidler i drift frigjøres er avskrivninger av årets investeringer 
beskjedne beløp. 
 
Avskrivninger av åpningsbalansen. 
Statens styringsmål overfor Helse Nord RHF er å styre i balanse før avskrivninger i løpet av 
2003. Siden helseforetakene og Helse Nord RHF er pålagt å føre avskrivninger i regnskapet 
innebærer dette at helseforetakene og Helse Nord RHF samlet kan styre mot et underskudd 
tilsvarende avskrivningene. For å forenkle styringsmålet for helseforetakene foreslås det å 
bokføre et ”konsernbidrag” fra Helse Nord RHF til de enkelte helseforetakene med unntak av 
apotekforetaket. Dette betyr at helseforetakene inntektsfører et beløp tilsvarende 
avskrivningene i åpningsbalanse og at Helse Nord RHF utgiftsfører et tilsvarende beløp.  Ved 
å gjøre det på denne måten signaliseres det at helseforetakene i år ikke skal sitte med ansvaret 
for avskrivningene i åpningsbalansen, men at dette ansvaret tas av Helse Nord RHF sentralt. 
Siden det til nå ikke er gitt noen anvisning på hvordan dette ”planlagte underskuddet ” skal 
håndteres må en komme tilbake til dette i regnskapsavslutningen for 2002.  
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Enkelt problemer avvik. 
Flere av helseforetakene rapporterer om avvik og feil som en mener skyldes feil i de 
opprinnelige budsjettene. De mest alvorlige avvikene som er rapportert er: 

• Manglende budsjett til lab/røntgen i Helse Finnmark, beregnet til et sted mellom 6,4 
og 12 mill kroner. 

• Manglende basisbudsjett til psykiatri i Hålogaland 14 mill kroner 
• UNN rapporterer om flere forhold som til sammen utgjør 24 mill kroner, hvorav 

endringer i DRG vekter knyttet til hjertebehandling er 13 mill 
• Nordlandssykehuset rapporterer om mange enkeltforhold som til sammen utgjør 40 

mill kroner.  
I tillegg er det rapportert om behov for midler til å videreføre lærlingeordningen samt ønsker 
om bevilgninger til ulike enkelt tiltak. (Se egen sak). 
 
Konklusjon 
Ved at investeringsmidler i drift frigjøres og helseforetakene godskrives rente på sine 
innskudd tilføres helseforetakene i realiteten mellom 100 og 110 mill kroner. Samtid medfører 
pålegget om å finansiere avskrivninger av årets investeringer og rapporterte avvik og behov 
for tilleggsbevilgninger kostnader på mellom 80 og 90 mill kroner. Det foreslås derfor at de 
midlene som helseforetakene tilføres skal benyttes til å finansiere rapporterte avvik inklusive 
lærlingeordningen og ønsker om tilleggsbevilgninger. Dette betyr at de økonomiske rammene 
til de enkelte helseforetak står med uendret kronebeløp og at foretakene innenfor disse 
rammer kan løse de rapporterte avvik/behov. 
 
Gjennom disse presiseringene og avklaringene vil det økonomiske styringsmål for 
helseforetakene i 2002 under disse forutsetninger bli å styre mot balanse inklusive fulle 
avskrivninger. 
 
Andre forhold/avvik 
I denne saken har en ikke tatt opp forhold som følger av at lønnsoppgjøret blir dyrere enn 
forutsatt i styringsdokumentet eller at pensjonspremien av flere årsaker vil øke betydelig ut 
over forutsetningene. Signalene fra eier har vært at dette er forhold en vil komme tilbake til i 
en eller annen form senere. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Investeringsmidler i driftsbudsjettene til de enkelte helseforetak frigjøres og 
disponeres til å løse innmeldte avvik og behov for tilleggsbevilgninger. 

 
2. Helseforetakene tilføres rente for innestående på sine konsernbankkonti og belastes for 

tilvarende for overtrekk på de samme konti. Rente på innskudd og overtrekk settes lik 
den renten som Helse Nord RHF oppnår i banken. Denne økte inntekten skal nyttes til 
å styrke helseforetakenes økonomiske situasjon. 

 
3. Helseforetakene tilføres ikke øvrige midler for å løse innmeldte avvik og behov. 
 
4. Utgifter til lærlingeordningen finansieres av de midler som frigjøres i (jfr. punkt 1 og 

2 i vedtaket) og videreføres på samme nivå som i 2001. 
 
5. Inntekter tilføres helseforetakene fra RHF slik som beskrevet i saksforelegget. 
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6. Helseforetakene tilføres et foreløpig konsernbidrag i 2002 tilsvarende avskrivninger i 
åpningsbalansen. 

 
7. Korrigert for disse forholdene skal hvert enkelt helseforetak tilpasse sin drift og 

aktivitet slik at det styrer mot balanse inklusive fulle avskrivninger.  
 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:  KIF     
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Kristian Iversen Fanghol 
 

 
STYRESAK 60-2002  INFORMASJONS- OG 
 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
 
Bakgrunn og sammendrag 
Begrunnelsen for Helse Nord er å sørge for at landsdelens befolkning har tilgang til kvalifiserte 
spesialisthelsetjenester.  Vår ambisjon, jfr. strategidokumentet, er at Helse Nord skal utvikle seg 
til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Styringssystemet gir forankring mot 
eier. Koplingen mot regionen, de omgivelser tjenestene skal utøves i, er ikke på samme måte 
institusjonalisert. En informert offentlig debatt med landsdelen på vår side er et viktig bidrag for 
å realisere dette. Involvering og medvirkning skal sikre forankring i regionen. Sektoren 
kjennetegnes ved store utfordringer knyttet til økonomi, forventninger, etterspørsel og tilbud. Vi 
har store utfordringer i å myndiggjøre pasienter, gjennom informasjonstiltak, slik at de kan 
ivareta sin rolle som bruker. Foretaksgruppen er en viktig samfunnsaktør i landsdelen. En aktiv 
informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet er en forutsetning for å ivareta samfunnsansvaret. 
Innsatsen må settes inn på en rekke felt og ulike virkemidler skal taes i bruk. Her foreslåes at 
hovedinnsatsområdene blir RHFs hjemmeside www.helse-nord.no, myndighetskontakt, media og 
brukerinformasjon og kontakt.  Helse Nord må også utvikle strategier og kanaler for god 
kommunikasjon innad i foretaksgruppen inkludert i forhold til foretaksgruppens mange ansatte. 
  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord skal være en positiv aktør i utviklingen av Nord-Norge.  Vårt ansvar kan på en 

meningsfull måte bare ivaretaes ved at landsdelen gis innsyn i vår virksomhet og 
muligheter for å påvirke våre valg. Våre strategier må være forankret gjennom dialog om 
perspektiver og prioriteringer.  Aktiv og målrettet informasjons- og 
kommunikasjonsvirksomhet fra foretaksgruppen er et viktig virkemiddel for å ivareta 
dette. 

     
2.  Styret for Helse Nord gir sin tilslutning til de foreslåtte målsettinger og satsingsområder. 
     Styret understreke behovet for, på alle nivå i foretaksgruppen, å ivareta behovet for 
     myndighets- og brukerkontakt. 
 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
Trykt vedlegg
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:  TM / TG     
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trine Magnus / Trude Grønlund 
 

 
STYRESAK 61-2002 PREMISSER TIL PLAN 2003 
 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
 
Sammendrag 
Helseforetaksloven stiller krav til at det skal sendes årlig melding om virksomheten og plan 
for kommende år. Normalt er dette en prosess som starter i helseforetakene på tidlig vinter og 
ender opp som sak for RHF styret i løpet av våren. Fordi bl.a. krav til innhold i plandokument 
ikke har vært kjent tidligere har dette ikke vært mulig å realisere i år. Styret får seg her 
forelagt et foreløpig forslag til premisser for plan.   
 
Foretaksgruppens planer må baseres på det strategidokument styret nå har til behandling. I 
denne saken beskrives sentrale innsatsområder det er viktig eier har kunnskap om som 
grunnlag for arbeidet med statsbudsjett 2003 og det påfølgende styringsdokument. Det 
foreslåes at Helse Nord særlig vektlegger følgende områder: 
 

• Utvikling av modeller for, og innhold i, samarbeid med primærhelsetjenesten  
• IKT som hovedområde for effektivisering av kommunikasjon og videre utvikling av 

tjenester med basis i landsdelens egenart 
• Vurdering av tjenestestruktur innen føde, akutt kirurgi, kreft og hjertesykdommer 
• Ambulanse og nødmeldetjeneste 
• Etablering av investeringsmuligheter på et økonomisk nivå som gjør det mulig å 

ivareta utvikling og vedlikehold av realkapitalen 
 
 
Styret for Helse Nord inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til sak om strategi for Helse Nord og gir sin tilslutning til forslaget til 

premisser for plan 2003. 
 
2. Styret vil særlig understreke behovet for at investeringsmuligheter i 2003 er av en slik 

størrelse at det gir muligheter for å utvikle foretaksgruppen. 
 
3. Administrasjonen bes utrede videre de økonomiske konsekvenser av premissene som del 

av Helse Nords plan. 
  
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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1. Premisser for plan 2003 
 
1.1 Generelt – samarbeid og nettverk som hovedstrategi for utviklingen av Helse Nord 
 
Befolkningen i Helse Nords region teller 462.908 innbyggere per 1.1.2002. Landsdelens 
kystlinje utgjør nesten halvparten av landets. Det er 89 kommuner, mange med lavt 
innbyggertall, men med stor geografisk utstrekning. Det er under 4.000 innbyggere i 62 av 
kommunene og av disse har 37 et befolkningstall under 2.000 (jfr. tall fra SSB fra 1999). 
Geografi og avstander er sentrale premisser for tjenesteorganisering og kommunikasjon. Det 
er dimensjoner av stor betydning når konsernet skal bygges og betydelig utgiftsgenererende 
faktorer. Mindre lokalsamfunn gir samtidig oversikt og er et godt utgangspunkt for 
planlegging og samhandling.  
 
Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord 
velger samarbeid og nettverk mellom enheter og nivåer som hovedstrategi:  
 
 Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare 
 For å få til sømløse overganger mellom første- og andrelinjen 
 For å få en bedre utnyttelse og deling av kunnskap og andre ressurser 
 For bedre å utnytte fellesløsninger og nettverk der de er tjenlige 
 For bedre å utnytte den fordelen som ligger i en mer oversiktlig organisert helsetjeneste  
 
1.2 Økonomiske utfordringer og aktivitetsmessige forutsetninger. 
 
Budsjettering og gjennomføring av aktiviteten i 2002 har avdekket et betydelig avvik mellom 
kostnadene ved å videreføre aktivitetsnivået i 2001 og de tilgjengelige økonomiske rammer. I 
Stortingsproposisjon 59 konkluderer regjeringen med at det er et samlet avvik på 2,6 
milliarder i alle 5 helseregionene. Av dette avviket forutsetter regjeringen at halvparten skal 
løses gjennom omstilling og effektivisering. Etter tilleggsbevilgningen i Stortingsproposisjon 
59 står Helse Nord igjen med et uløst tilpasningsproblem, før avskrivninger, på mellom 150 
og 200 mill kroner.  I tillegg kommer direkte og indirekte konsekvenser av lønnsoppgjøret og 
KLP-økningen. 
 
Helse Nord er for 2002 tildelt en samlet investeringsramme på 156 mill kroner. Dette beløpet 
er ikke tilstrekkelig til å finansiere nødvendig utskifting av utstyr og til å opprettholde dagens 
bygningsmasse. Siden Helse Nord RHF ikke er tildelt midler til dekning av årlige 
avskrivninger har en heller ikke økonomisk evne til selv å bygge opp midler til finansiering 
av nyanskaffelse og gjenanskaffelse av bygg og anlegg.  
 
Samlet gir dette svært store økonomiske utfordringer. Helse Nord arbeider med å tilpasse seg 
styringssignalene og de økonomiske rammer som innebærer at en styrer mot driftsmessig 
balanse før avskrivninger i 2003. Vi vil imidlertid her varsle eier om at en tilpasning til drifts- 
og investeringsrammene, på det nivå som nå er kjent, ikke vil kunne gjennomføres uten at det 
får konsekvenser for tjenestetilbudet. Dette vil vi gjennomføre på en måte som i minst mulig 
grad rammer høyprioriterte grupper.  
 
1.3 Utvikling av modeller for, og innhold i, samarbeid med primærhelsetjenesten 
 
Et velfungerende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er en 
avgjørende forutsetning for å nå målsettingene om sammenhengende helhetlig og 
kvalitetsmessig god helsetjeneste overfor brukerne, og for å få til optimal samordning av 
ressursbruken i sektoren. Nord-Norge har her en spesiell utfordring i relasjon til det 
vedvarende problem med rekruttering til legestillinger i kommunene og av spesialister. 
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Det er våren 2002 igangsatt et eget regionalt prosjekt som i løpet av sommeren skal legge 
frem en rapport som belyser behov for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten. Med bakgrunn i anbefalingene i rapporten skal styret beslutte 
oppfølging videre og iverksetting av tiltak. 
 
Prosjektet skal foreslå hvilke faste arenaer som er hensiktsmessig å etablere for å sikre en 
stabil og systematisk kontakt mellom nivåene, samt hvilke konkrete tiltak og prosjekter som 
bør iverksettes, herunder IKT-baserte tjenester. 
 
Noen av de områder som vil bli viet særlig oppmerksomhet er: 
 

• Samhandlingsarenaer på regionalt og helseforetaksnivå 
• Kliniske nettverk  
• Allmennpraktikere i sykehus 
• Utvidede sykestuefunksjoner 
• Samordning av akuttfunksjoner 
• Kompetanseheving 

 
De enkelte tiltak og prosjekter vil bli nærmere beskrevet og kostnadsberegnet sommer/høst 
2002. Det vil være behov for midler til å drive utviklingsarbeid og gjennomføring av konkrete 
prosjekter inntil resultatene er innarbeidet i ordinær drift. Slike merkostnader vil i hovedsak 
gå til prosjektledelse/ sekretariatsarbeid, frikjøp av faglig nøkkelpersonell (spes. primærleger), 
opplæringstiltak, og evaluering 
 
1.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi som forutsetning i utvikling av Helse Nord   
 
Helseregion Nord er i en særstilling med sitt store areal og sin spredt bosatte befolkning. Da 
er det krevende å skulle yte gode helsetjenester til enhver tid. IT er et virkemiddel som kan 
gjøre dette enklere. IT i nord er et tiltak som kan redusere den negative effekten av avstand. 
Tjenester kan desentraliseres og bringes ut til befolkningen, små og sårbare fagmiljøer kan 
knyttes nærmere sammen, samhandlingen mellom helsetjenestens ulike nivåer kan styrkes. 
Helse Nord må settes i stand til å bruke IT som et viktig verktøy i byggingen av en robust 
regional strategi.  Helse Nord skal være foregangsregion innen utbygging og videreføring av 
IKT som strategisk virkemiddel. I valg av strategier og løsninger skal hensyn som fremmer 
den samlede foretaksgruppen ha prioritet. IKT skal anvendes som verktøy innen områder 
som: 

• utvikling av kunnskapsbasert medisin  
• dokumentasjon av kvalitet 
• tilgjengelighet av kompetanse for pasienter  
• fagnettverk for kompetansehevning 
• effektivisere beredskapsordninger innen for eksempel kliniske servicefag 
• sentralisere drift av merkantile støttefunksjoner 

 
1.5 Vurdering av tjenestestruktur 
Styringsdokumentet fra Helse Nord RHF til helseforetakene for 2002 legger premisser for 
utvikling av gjennomgående faglige organisasjonsstrukturer internt i helseforetakene. I 
forløpet er det nødvendig med en mer omfattende vurdering av eksisterende og framtidig 
tjenestestruktur på flere fagområder.  
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Dette gjelder bl.a. 
 
• Fødeomsorg: Stortinget har vedtatt at Statens helsetilsyns nivåinndeling av 

fødeinstitusjoner skal ligge til grunn for organisering av tilbud til fødende, samt at 
fødselsomsorgen skal organiseres som et differensiert og desentralisert tilbud.  Helse Nord 
RHF ønsker en systematisk og faktabasert gjennomgang av fødetilbudet i regionen, basert 
på dokumentasjon, kriterier og standarder utarbeidet av bl.a. Nasjonalt Råd for 
fødselsomsorg. 

• Behandling av hjertesykdom, spesielt kransårelidelser: Standard for behandling av 
kransårelidelser i ulike faser av sykdomsforløpet er gjenstand for rask faglig og 
teknologisk utvikling. Prosesser for å vurdere hvilke tilbud faglig og geografisk det skal 
legges opp til i Helse Nord, er allerede startet, og vil bli videreført i 2003. Dette må sees i 
nær sammenheng med transport- og akuttmedisinske tjenester, samt med utvikling av 
prehospitalt behandlingstilbud i ambulanse- og kommunehelsetjeneste. 

• Kreftomsorg: Videreutvikling av et differensiert både faglig og geografisk tjenestetilbud 
til pasienter med kreftsykdom i ulike stadier krever et regionalt perspektiv og utstrakt 
samarbeid. Tilstrekkelig kapasitet ved kreftavdelingen på UNN, utbygging av lindrende 
stråleenhet ved Nordlandssykehuset, utvikling av kompetanse for tidlig diagnostikk og 
lindrende / terminal behandling i primærhelsetjenesten, samt etablering av regionalt 
kvalitetsregister er prioriterte oppgaver. 

• Akutt kirurgi: Senere års utvikling av kirurgisk tjenesteutøvelse med tilhørende 
spesialisering, vil kunne stå i motsetning til behovet for generalisert kompetanse og 
stabilitet mange steder i vår region. Med bakgrunn i ny helseforetaksstruktur er det behov 
for en gjennomgang av de akuttkirurgiske tjenestetilbudene til befolkningen, vurdert bl.a. i 
forhold til kvalitet, omfang og geografi. 

 
1.6 Ambulanse- og nødmeldetjenester 
 
Her er det store utfordringer i å sikre at befolkningen får tilnærmet likt og tilfredsstillende 
kvalitativt tjenestetilbud.  Helse Nord må ha fokus på utvikling av tjenestetilbudet bl.a. mht. 
kvalitetssikring, kompetanse, utstyr/teknologisk utvikling, systemutvikling og standardisering.   
 
Ambulansetjenesten har utviklet seg fra å være transport til å bli en helsefaglig 
spesialisthelsetjeneste med tilhørende krav.  Det gir Helse Nord store kvalitetsmessige og 
operative utfordringer de kommende år i forhold til kompetanse, teknologi, responstider etc.  
Samfunnsøkonomisk har gode akutt- og nødmeldetjenester stor økonomisk betydning - antall 
liggedøgn på sykehus, arbeids- og funksjonsdeling mellom sykehus, bergede liv, livskvalitet 
etc.   Tjenestene er av stor betydning for dagens bosetningsmønster og befolkningens 
trygghet. Svært viktig er gode samarbeidsforhold med primærhelsetjenesten. 
Kostnaden for Helse Nords samlede ambulansetjenesten i 2002 er ca. 452 mill. kr.  I tillegg 
kommer drift av nødmeldetjenesten og helseforetakenes driftsorganisasjoner for ambulanse- 
og nødmeldetjenesten. I Helse Nord RHF var det på dette felt en samlet kostnadsøking på ca. 
45 mill. kr fra 2001 – 2002.  Denne er dels knyttet til økt kvalitet på tjenesten for å 
imøtekomme kravene til forsvarlig helsetjeneste:   
 
• Bemanning på ambulansebiler (fra 1-mannsbetjening til 2-mannsbetjeneing) 
• Kompetansekrav (stort løft) 
• Utstyrskrav 
• Legemidler i ambulansene  
• Beredskapsnivå (fra hjemmevakt til vakt på vaktrom/aktiv vakt i sentrale strøk) 
• Medisinsk tjeneste luftambulanse (ikke fullfinansiert fra Staten) 
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Aktivitetsvekst står for resten av kostnadsøkingen. 
 
Fra 2003 må Helse Nord RHF / helseforetakene ”sørge for”: 
 
• Etablere/finansiere manglende 2-mannsbetjening (19 biler i Troms, 4 mill. kr.) 
• Oppnå basale kompetansekrav og ivareta kompetanseutvikling for å oppnå bla 

medikamentdelegering 
• Kompetanseutvikling i båtambulansetjenesten, helsepersonellbemanning 
• Samarbeid med primærhelsetjenestene for kvalitetsutvikling og effektivisering 
• Vedlikehold og utskiftninger vedr. Helseradionett (mange radiobaser er 30 år) 
• Vurdere organiseringen av 113 nødmeldesentraler og oppbemanning av disse 
• Digitale systemer til 113-sentraler / AMK-sentraler 
• Satsing på kvalitetsarbeid og standardisering (medisinsk systemansvar) 
• Satsing på systemutvikling og systembøker (medisinsk systemansvar) 
• Etablering av velfungerende driftsorganisasjoner i helseforetakene 
• Satsing på telemedisinske løsninger med overføring av biologiske data og bilder i 

helsenettet gir muligheter for tidlig start av avansert behandling, eks. 
trombolysebehandling og overføring av rett pasient til rett nivå uten tidstap. Her ligger 
helsegevinst for den enkelte og samfunnsgevinst. 

• Fullfinansiering av medisinsk tjeneste i Statens Luftambulanse (subsidieres i dag av 
foretakene og stiftelsen Norsk Luftambulanse) 

 
Anslått kostnad: 45 mill. kr.  (noe er investeringer som kan avskrives over 5 år) 
 
I tillegg kommer: 
• Direkte konsekvenser av evt. avvikling av flyplassene Narvik og Vardø: 6,5 mill. kr. 
• 15 min. aktiveringstid legebemanning på redningshelikoptrene i Bodø og Banak (kr. ?) 
• Oppfylle responstidskrav når disse foreligger (pris i hh. t. Sintef-rapport: kr. 65 mill.) 
• Bedre beredskapsnivå (ambulansestasjoner, vakt på vaktrom, aktiv vakt) 
• Flåtestyring (130 ambulanser x kr 100.000,- = 13 mill. kr.) 
• Database for registrering av virksomhetsdata, aktiveringstider og faktiske responstider, 

samt medisinske kjernedata 
• Tilbud om prehospital trombolysebehandling i hele regionen 
 
1.7 Investeringer 
Dette er et fundamentalt forhold ved reformens ide og forutsetning. Siden det varslede 
investeringsregime ikke vil være på plass før 2004 må en for 2003 ha et nivå på økonomien 
for investeringer som gjør det mulig å vedlikeholde og utvikle bygg og anlegg og 
gjennomføre mindre investeringer. Arbeidet med større prosjekter må finne sin løsning. 
 
Investeringer for 2003 ordnes i to hovedgrupper 
 

• store prosjekter 
• øvrige prosjekt/tiltak (utstyr, ekstraord. vedlikehold osv.) 
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St-prp 59 (2001-2002) godkjenner at skisseprosjekt/forprosjekt kan utarbeides for 
Nordlandssykehuset (Hovedplan NSS) og Hålogalandssykehuset (Utviklingsplan 
Stokmarknes).  Disse må videreføres fram mot fullføring av forprosjekt. Kostnadene for 2003 
er henholdsvis 60 - 80 og 20 mill. kroner. 
 
Styret for UNN HF og Helse Nord RHF har iverksatt arbeidet med et skisse-/forprosjekt for 
Nasjonalt Senter for Telemedisin i Tromsø.  HD er søkt om å godkjenne oppstart av 
byggearbeider i 2002.  Kostnadene for 2003 er 90 – 100 mill. kroner 
 
For øvrige investeringsprosjekter er det anslått en kostnad i 2003 på mill. kroner til følgende 
prosjekt/tiltak: 
 
Prosjekt/tiltak Kostnad (mill. kroner) 
Utstyrsanskaffelser 

- Med. Teknisk 
- IKT 

95 
70 
25 

Vedlikeholdsinvestering 
- brannsikring 
- renovering 
- ventilasjon 
- bygg generelt 

90 
12 
23 
25 
30 

Psykiatriplanen 
- forprosjekt 
- bygging 

75 
25 
50 

Kreftplanen 15 
IT-plan 20 
Byggeprosjekt – 
utbygging/større renovering 

 
25 

 
Skillet mellom byggeprosjekt og vedlikehold kan være flytende og bør sees i sammenheng.   
 
1.8 Ledelse og organisasjonsutvikling 
Utfordringene knyttet til ledelse i spesialisthelsetjenesten er spesielt fokusert og vurderes som 
en kritisk forutsetning for å lykkes med sykehusreformen. Helse Nord RHF har ambisjoner 
om å gjennomføre følgende målrettede lederutviklingsprogram i regionen i 2003: 
 

- lederutviklingsprogram rettet mot avdelingsledere 
- etterutdanningsprogram i samarbeid med høgskole/ universitet 
- etablering av coachingprogram på de ulike ledernivåene 

 
Det er liten tradisjon i sykehussystemet for å ivareta ledere gjennom coaching og utvikling av 
egen lederprofil. Ledelse er en dynamisk prosess, både personlig og faglig. Det kan også til 
tider være en ensom prosess. For å skape og videreutvikle en dynamisk og lærende 
organisasjon er det av stor betydning at lederne har anledning til å reflektere fritt over egen 
rolle i en kvalifisert sammenheng. I forhold til avdelingsledere har det i liten grad vært brukt 
ressurser til lederopplæring. Som lederleddet nærmest brukeren er det nødvendig å styrke 
lederutviklingen på dette nivået. I første omgang planlegges et eget lederutviklingsprogram 
for disse lederne. Det vil også være aktuelt å tilby andre målrettede enkeltstående kurs for 
andre grupper i organisasjonen som jobber som ledelse og ledelsesproblematikk. Eksempler 
på dette kan være rekruttering og tilsetting av ledere. Helse- Nord ønsker også å satse på et 
større etterutdanningsprogram spesialdesignet for lederne i Helse Nord RHF. Vi ønsker å heve 
det formelle kunnskapsnivået og kompetansen i forhold til ledelse. Ved å gi et vekttalls  
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(poeng) basert ledertilbud vil vi på sikt kunne utvikle ledere som også har kompetanse på 
mastergradsnivå. Dette vil være et kostnadskrevende tiltak. Kostnadsøkningen samlet 
estimeres til totalt kr 6 750 000 i 2003 for Helse Nord RHF. Av dette vil reise- og 
oppholdskostnader utgjøre 4 - 5 millioner. I forhold til regionen vil det være et poeng å sette 
sammen utviklingsprogram på tvers av geografi slik at god erfaringsutveksling sikres mellom 
helseforetakene. 
 
1.9 Klinisk forskning 
Det er bare virksomme helsetjenester som fremmer befolkningens helse. Klinisk forskning, 
metodevurdering og løpende evaluering / resultatoppfølging må være integrert i virksomheten 
for å definere og utforme rett praksis og retningslinjer for behandling. Stabile og kompetente 
miljø for klinisk forskning bidrar til å rekruttere, beholde og videreutvikle nødvendig 
fagkompetanse i landsdelen. Universitetssykehuset har i samarbeid med Det medisinske 
fakultet en særskilt oppgave i å sørge for en bred og god forskningsaktivitet i egne fagmiljø 
som kan danne basis for omfattende regionale forskningsnettverk. Det er nødvendig med en 
betydelig økning av økonomisk ressursinnsats øremerket til klinisk forskning. 
 
Helse Nord RHF vil i tillegg foreslå at det ved Universitetet i Tromsø satses på utvikling av et 
nasjonalt senter for analyse- og dokumentasjon. Formålet er, i samarbeid med nasjonale og 
internasjonale fora, å bidra med faglig dokumentasjon og etablerte standarder som 
beslutningsgrunnlag for utvikling av tjenestetilbudene. 
 
2. Styring i foretaksgruppen - utfordringer 
 
I Helse Nord har vi valgt en modell som understreker helseforetakenes selvstendige ansvar 
som tjenesteytere med stor frihet i virkemiddelbruk, med resultatstyring. 
 
2.1 Sørge for ansvaret – ivaretas gjennom: 
 
• Vedtekter til helseforetakene beskriver spesifikke oppgaver for helseforetak 
• Styringsdokumentet.  I 2002 ble oppgavene definert bl.a. i forhold til helseforetakets 

geografiske nedslagsfelt og befolkningens behov for elektive og akutte tjenester, 
ventetider, ivaretakelse av lovverk og helseforetaksutvikling. 

• Prioriteringsdialoger knyttet til klargjøring rundt eiers styringsbudskap og verdiformidling  
• Bruk av private spesialister er knyttet opp til helseforetakene, bestillinger er da gjort i h. t. 

behov som er erkjent der.  
 
2.2 Eierstyring:  
 
• Styreoppnevning med oppfølging gjennom styreseminarer, styrelederkontakt etc. 
• Foretaksgruppens organisering (”konsernbygging”), der vi etter hvert får på plass 

rapporteringsverktøy og styringssystemer for ulike felt av virksomheten.   
• RHF har observatør i styret til helseforetakene, med tale og forslagsrett. 
• Ved motsetninger eller konflikter i forståelse av oppgaver eller roller, blir dette behandlet 

i styret i RHF som det avgjørende organ, evt. med foretaksmøte. 
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2.3 Operasjonalisert ledelse: 
 
• Direktørforum i regionen møtes månedlig og diskuterer status, utvikling, utfordringer og 

fellestema for foretaksgruppen som organisasjon.  Styreledere knyttes opp til dette forum 
etter ønske og behov. 

• Nettverksorganisering innenfor fag-, forretnings- eller organisasjonsutvikling og bygger 
organisasjonen også på disse lavere nivåer knyttet opp til regional identitet, felles verdier 
og mål.  
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:  BN     
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Nilsen 
 

 
STYRESAK 62-2002 HIT & RUN-DOKUMENT 
 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
Bakgrunn  
Hit & run-prosjektet ble etablert som følge av et initiativ fra styrene og styrelederne i de 
regionale helseforetakene. Utgangspunktet var et felles strategiseminar for alle RHF-styrene i 
regi av eieravdelingen senhøsten 2001. Her ble behovet for samordnende nasjonale initiativ på 
IT-feltet understreket som viktig og prioritert som et felles satsingsområde. Styreleder i Helse 
Vest RHF, Anne Bogsnes, ble utpekt som leder for en styringsgruppe bestående av et medlem 
fra hvert av de regionale helseforetakene.  Sosial- og helsedirektoratet har besørget 
sekretariatsfunksjonen med støtte fra et konsulentfirma. Styringsgruppen har siden oppstarten 
i januar hatt fem møter og avgav sin rapport 24. mai d.å. Sluttdokumentet oppsummerer 
prosjektet og inneholder anbefalinger og forslag til beslutningspunkter adressert til styrene i 
de regionale helseforetakene.  I denne saken fremmes forslag til vedtak i styret for Helse Nord 
RHF om hovedpunktene i Hit & Run-rapporten. 
 
Forslag om fem prosjekter.  
Det foreslås etablert fem prosjekter med felles styringsgruppe bestående av medlemmer fra 
hvert RHF samt Sosial – og helsedirektoratet. Prosjektene foreslås gjennomført som en 
videreføring av prosjektet ”HIT & Run” og det etableres egne prosjektgrupper for hvert 
prosjekt.  De ulike prosjektene er som følger: 
Etablere Nasjonalt Helsenett 
Etablere løsning for kommunikasjon med primærhelsetjenesten 
Etablere felles løsninger for ventetider, kapasitetsinformasjon og booking. 
Utarbeide og gjennomføre felles strategi for lisenshåndtering og rammeavtaler på enkelte 
utvalgte områder 
Alle foretak på nett – samarbeid om publikumstjenester. 
 
Det anbefales at disse prosjektene igangsettes raskt og følger framdriftsplan som beskrevet i 
rapporten. To av prosjektene, felles lisenshåndtering og samarbeid om publikumstjenester 
forutsettes avsluttet innen årsskiftet, mens de øvrige prosjekter vil strekke seg inn i første 
halvår 2003.   
 
Forslag om generell IT-arbeidsdeling mellom nivåene 
Styringsgruppen har også drøftet og kommet med forslag om en generell arbeidsdeling på IT-
feltet mellom ulike nivåer som følger av eierskaps- og foretaksreformen (Rapportens side 24). 
Det er her skilt mellom nasjonale oppgaver der Helsedepartementet og Sosial- og 
helsedirektoratet vil ha et særlig ansvar, både som eier og myndighetsutøver. Her nevnes 
oppsummerende noen av de oppgavene som foreslås lagt til det nasjonale nivået: utforming av 
nasjonale målsettinger, sørge for at IT blir et verktøy for realisering av helsepolitiske mål, 
koordinere regionalt IT-strategiarbeid, fastsette nasjonale standarder (kodeverk, definisjoner, 
sikkerhet etc.), realisere et nasjonalt helsenett, etablere fellesløsninger for ventetider, 
kapasitetsinformasjon og booking. Andre oppgaver foreslås løst som regionale 
fellesprosjekter i samarbeid mellom de ulike RHFer (for eksempel håndtering av strategier for 
lisenshåndtering/ rammeavtaler). De viktigste gjennomføringsoppgaver foreslås imidlertid 
lagt til de enkelte regionale helseforetak i samarbeid med underliggende helseforetak. De 
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regionale helseforetak gis et særlig ansvar for harmonisering av løsninger og IT-investeringer 
innen hver av regionene og for å vurdere og eventuelt etablere felles driftsløsninger der det er 
tjenlig. RHF-nivåets IT-strategiske rolle er sterkt understreket.  
 
Generelle vurderinger  
Gitt forutsetningene - en ny eier- og foretaksstruktur med nye aktører og en rimelig kort 
tidsfrist – er Hit & run-rapporten blitt et rimelig samlende og fokusert dokument. Den knytter 
IT-satsingen opp mot virksomhetskritiske målsettinger og forankres godt i forhold til 
foretaksreformens grunnideer. Rapporten er ikke uttømmende eller heldekkende i forhold til 
hele spekteret av IT-problemstillinger i spesialisthelsetjenesten. Verken mandat eller tidsfrist 
la opp til slike pretensjoner. Likevel fremstår resultatene av arbeidet som nyttige i kraft av 
forslagenes konkrete utforming og de forserte tempoplaner og milepæler som er satt for 
oppstart og gjennomføring.  
 
Flere av prosjektene som foreslås passer godt inn i Helse Nords egne satsingsområder. Vi er 
kommet langt i etablering av eget helsenett og vurderer miljøet i tilknytning til Nordnorsk 
helsenett som en viktig bidragsyter i arbeidet med å etablere et nasjonalt helsenett. Det er 
viktig at arbeidet med et nasjonalt helsenett bygger på den kompetanse som er ervervet i de 
miljøer som har etablert regionale nettløsninger. Oppkopling av primærhelsetjenesten til 
foretakene er allerede i gang i Helse Nord, og dermed er dette også et felt der vi kan bidra 
med kompetanseoverføring og erfaringsutveksling. Vi forutsetter at våre prosjekter 
videreføres som planlagt samtidig som det etableres en nasjonal og samlende ramme rundt 
disse viktige prosjekter. 
 
Øvrige prosjektforslag rettes mot områder der vi som region til dels kan trenge mer drahjelp, 
selv om enkeltforetak har prosjekter på gang.  Det gjelder særlig prosjektet knyttet til 
ventelister, kapasitetsutnyttelse og booking. Dette prosjektet adresserer samlet et omfattende 
sett av problemstillinger med høy helsepolitisk prioritet og med store gevinstpotensialer. 
Prosjektet om felles lisenshåndtering er kanskje det som har størst potensialer for å høste 
umiddelbare gevinster, mens prosjektet om publikumsinformasjon via nett gir anledning til å 
standardisere foretakenes ansikt mot publikum. Noen av helseforetakene er komet langt, med 
gode nettsider, mens andre har betydelige forbedringspotensialer.  
 
Administrerende direktør i Helse Nord RHF anbefaler derfor at Helse Nord gir sin tilslutning 
til deltagelse i de foreslåtte prosjekter. Det forutsettes at deltagelsen i de nasjonale prosjekter 
gjennomføres og tilpasses på en slik måte det ikke forsinker eller hemmer iverksettelsen av 
vedtatte og pågående prosjekter i egen regi.   
Rapporten drøfter også den generelle arbeidsdelingen mellom nivåene i det nye styrings- og 
ansvarssystemet og fremmer forslag om hvilke oppgaver som bør ligge på hvilke nivåer. De 
forslagene som fremmes gir i hovedsak god mening, men behandlingen av denne rapporten er 
neppe den rette anledning til å fastsette endelig arbeids- og oppgavedeling.  Fra Helse Nord 
RHFs side understrekes betydningen av at de nasjonale oppgaver løses i et nært samspill med 
de regionale helseforetak, både mht forankring og for å trekke på den kompetanse og erfaring 
som finnes i regionene og i de enkelte helseforetak. Samtidig som vi erkjenner behovet for 
nasjonale grep på dette felt, er det viktig å understreke RHF-nivåets strategiske rolle for 
samordning mellom helseforetakene. For å lykkes i samhandlingen mellom det nasjonale og 
det regionale nivået, er det viktig at Sosial- og helsedirektoratet primært spiller rollen som et 
tilretteleggende kompetanse- og serviceorgan, og at myndighetsstyringen avgrenses til 
områder der nødvendige fellesløsninger ikke oppnås på annen måte. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til prioriteringen av de utvalgte satsningsområder 
2. Styret gir sin tilsutning til det handlingsprogram som er utformet i Hit & Run-rapporten 
 
3. Styret gir administrerende direktør i Helse Nord RHF fullmakt til oppfølging og 

gjennomføring av følgende punkter: 
4. Oppnevning av medlem fra Helse Nord RHF til styringsgruppen for gjennomføring av 

handlingsprogrammet 
5. Oppnevning av to personer som kontaktpersoner for arbeidet med nasjonalt helsenett  
6. Viderefører arbeidet med eget regionalt nett som beskrevet i rapporten  
7. Etablere løsning for elektronisk innrapportering av ventetider og kapasitetsinformasjon på 

grunnlag av en omforent kravspesifikasjon 
8. Hvert RHF styrker og integrerer manuell informasjonstjeneste og IT/booking prosjekter 

knyttet til Fritt sykehusvalg 
9. Gjennomføring av foreslått felles regionalt prosjekt for utarbeidelse og gjennomføring av 

felles strategi for lisenshåndtering.  
10. Vurdere å gjennomføre foreslått felles prosjekt for å profilere alle foretak på Internett og 

samarbeid om publikumstjenester.  
 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Hurtige IT-strategiske avklaringer – prosjektet ”HIT & Run” 
   Sluttrapport – Beskrivelse av utvalgte satsingsområder. 

  44   



 
 
UTREDNING 
 
Innledning  
Høsten 2001 har det pågått et arbeid på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet, for å gi IT-
strategiske utredninger og avklaringer i forbindelse med overgang til statlige helseforetak. 
Arbeidet har vært organisert som et prosjekt-/analysearbeid. Prosjektet har hatt tittelen ”IT i 
foretak”.   
I et felles strategiseminar for de regionale helseforetakenes styrer ble det besluttet å igangsette 
et arbeide for å avklare hvilke IT-områder som skal koordineres på tvers av de regionale 
helseforetakene.  Prosjektet fikk navnet ”HIT & Run”.  Sluttrapporten for prosjektet er nå 
ferdigstilt og presenteres nå de ulike styrene for behandling. 
 
Bakgrunn 
Prosjektet HIT & Run har gjennom sitt arbeid identifisert 5 utvalgte fellesregionale 
satsingsområder for år 2002 og kvartal 1. 2003.  De ulike satsingsområdene/prosjektene er 
definert som følger. 
 
• Etablere Nasjonalt Helsenett 
• Etablere løsning for kommunikasjon med primærhelsetjenesten 
• Etablere felles løsninger for ventetider, kapasitetsinformasjon og booking. 
• Utarbeide og gjennomføre felles strategi for lisenshåndtering og rammeavtaler på enkelte 

utvalgte områder 
• Alle foretak på nett – samarbeid om publikumstjenester. 
 
Kort beskrivelse av de ulike prosjekter/satsingsområder med supplerende informasjoner ut 
over dokumentasjonen presentert som vedlegg: 
 
Etablere nasjonalt helsenett 
Det anbefales i rapporten at det etableres et felles nasjonalt helsenett for 
informasjonsutveksling mellom sykehus.  Helsenettet realiseres som en sammenknytning av 
de regionale helsenett, i tillegg til at det tilbys infrastruktur til de steder hvor et regionalt nett 
ikke eksisterer.  Prosjektet foreslås gjennomført som følger: 
 
Organisering/Ansvar 
• Hovedansvaret for realisering av tjenesteleveranse for sammenknytning av regionale nett 

inkludert enkelte felles basistjenester legges til SHdir.  
• Hvert RHF må prioritere tid og utpeke minimum 2 personer som kontaktpersoner for dette 

arbeidet (en ressursperson for faglige avklaringer og bidrag til spesifikasjonsarbeid, samt 
en ansvarlig for beslutninger på vegne av RHF) 

• Hvert RHF må videreføre arbeidet med eget regionalt nett.  Dette skal omfatte 
sammenknytning av de foretak som inngår i RHF, samt etablering av tilbud for tilknytning 
av private spesialister, primærhelsetjenesten og andre aktuelle helseaktører til nettet.     

• Det forutsettes et nært samarbeid mellom RHFene og SHdir om disse oppgavene 
 
Finansiering 
• Kostnader i f. m. felles nettleveranse bæres av SHdir  
• Kostnader til regionalt nett bæres av RHF  
• Tidsbruk til RHF representanters deltagelse i arbeidet dekkes av RHF  
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Nytteeffekter 
• Utnytte investeringer i regionale helsenett der disse er operative. 
• Redusere parallelle satsninger. 
• Sette fart i arbeidet i de regioner hvor det ikke er etablert nett. 
• Bringe alle regioner opp på likt nivå. 
• Muliggjøre elektronisk samhandling og elektroniske tjenester i stor skala. 
 
Milepæler 
• Prosjektgruppe etablert   15.08.02 
• Sammenknytning operativ 01.04.03 
 
I forhold til etablering av nasjonalt helsenett ble det den 3.6.2002 av Sosial- og 
helsedirektoratet sendt ut en innkallelse til et første møte i prosjektet ”Etablering av sentral 
infrastruktur og tilknyttede basistjenester i Nasjonalt helsenett”.  Prosjektet gjennomføres av 
firmaet Management IT på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet. Formålet med dette første 
av i utgangspunktet to møter er å informere om arbeidet i SHdir prosjektet, samt diskutere og 
avstemme med regionene og evt. andre sentrale interessenter, temaer og vurderinger som 
prosjektet arbeider med i øyeblikket. Prosjektet ønsker å utveksle informasjon, ta med seg de 
synspunkter som fremkommer i det videre arbeidet, samt få en bedre oversikt over hvilket 
nettverk/kontaktpersoner prosjektet bør og kan avstemme aktuelle temaer med under det 
videre arbeidet.   
 
Etablere løsning for kommunikasjon med primærhelsetjenesten 
Helse Nord RHF har som et særskilt strategisk fokus å utvikle samhandling med 
primærhelsetjenesten.  I denne sammenheng er etablering av kommunikasjon med 
primærhelsetjenesten et av de viktigste områdene innen Helse Nord RHF arbeid.  
Aktivitetsnivået innen Helse Nord RHF er innen dette området høyt.  En status på antall 
oppkoblinger med primærhelsetjenesten finnes tilgjengelig ved Nord Norsk Helsenetts 
internettside, www.nhn.no under kategorien brukere.  I rapporten foreslås aktiviteten 
videreført som følger: 
 
Organisering/Ansvar 
• Hovedansvaret for tilbud om etablering av kommunikasjon med primærhelsetjenesten 

ligger i RHF 
• Sentrale myndigheter skal stimulere til oppkobling av PH gjennom ulike tiltak. Eksempler 

på slike tiltak kan være finansielle midler, tilskudd til enkelte prosjekter, evt. aktiv bruk av 
takster, gebyrer og andre virkemidler osv 

 
Finansiering 
• Kostnader til etablering av kommunikasjon og bruk av tjenestene bæres av brukerne 
• SHdir vil som i dag bidra til å stimulere arbeidet gjennom støtte til utvalgte regionale 

prosjekter etter søknad 
 
Nytteeffekter 
• Legger grunnlag for bedre effektivitet og kvalitet i samhandlingen mellom sykehus og 

primærhelsetjenesten  
• Raskere og bedre utveksling av relevante kliniske data  
 
Tidsplan 
• Prosjektgruppe etablert  15.08.02 
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Etablere felles løsninger for ventetider, kapasitetsinformasjon og booking 
Tiltaket innebærer å etablere et system som er tilgjengelig via Helsenett/Intranett, og som kan 
nås av sykehus, primærlege og pasient.  Aktiviteten foreslås gjennomført som følger: 
 
Organisering/Ansvar 
• Hovedansvaret for å realisere en nasjonal informasjonstjeneste, inkludert organisasjon og 

systemløsning, legges til SHdir 
• Hvert RHF etablerer løsning for sammenstilling og elektronisk innrapportering av 

relevante data på grunnlag av en omforent kravspesifikasjon 
• Hvert RHF styrker informasjonstjenesten knyttet til Fritt sykehusvalg, og arbeidet knyttes 

til den nasjonale enheten. 
• RHF arbeid med manuell informasjonstjeneste og IT/booking prosjekter integreres 
• Det iverksettes tiltak for å stimulere erfaringsutveksling og samarbeid mellom de ulike 

regionale booking prosjekter 
 
Finansiering 
• Kostnader til nasjonal informasjonstjeneste bæres av SHdir  
• Kostnader til framskaffing/innrapportering av ventetider og kapasitet bæres av RHF 
• SHdir bidrar i samfinansiering av RHF prosjekter i f.m. IT/booking etter søknad som i dag 
 
Nytteeffekter 
• Utnytte ledig kapasitet ved sykehusene 
• Redusere køer og ventetider 
• Styrke pasientens stilling i helsevesenet 
• Fremme innføring av god produksjonsplanlegging ved sykehusene 
 
Tidsplan 
• Prosjektgruppe etablert    15.08.02 
• Styrking av RHF informasjonstjeneste  31.12.02 
• Nasjonal informasjonstjeneste operativ  31.12.02 
 
Viser til styresak 29-2002/2 Situasjonen for informasjonstjenesten ”Fritt Sykehusvalg”. 
I denne styresaken påpekes behovet for å se Helse Nords prosjekt ”Pasientinformasjon” i 
sammenheng med etablering av den statlige ”Nasjonal enhet for fritt sykehusvalg og ledig 
behandlingskapasitet i sykehus”.  Prosjektet som foreslås etablert som følge av ”HIT & Run” 
rapporten vil som et første trinn omhandle innrapporteringsløsninger for å sikre datakvalitet 
på nasjonale data som ventetider.  Det foreslås derfor å se dette prosjektet i sammenheng med 
prosjektet ”Pasientinformasjon” og at dette arbeidet videreføres naturlig og integrert med 
etablering av prosjektet basert på ”HIT & Run” rapporten.  En omforent kravspesifikasjon 
mellom de ulike RHF vil likeledes avklare forholdet til samarbeidet med Nord Norsk 
Helsenett omkring database for registrering av ventetider påpekt i styresak 29-2002/2. 
Utarbeide og gjennomføre felles strategier for lisenshåndtering og rammeavtaler på enkelte 
utvalgte områder. 
Tiltaket bygger på en forutsetning om at det er mulig å utarbeide en strategi for betydelige 
reduksjoner i de samlede lisensomkostninger for bruk av programmer fra de ulike 
leverandører.  Arbeidet foreslås gjennomført som følger: 
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Organisering/Ansvar 
• Organiseres som eget prosjekt 
• Hovedansvaret for å etablere og gjennomføre prosjekt legges til RHFene samlet 
• Det etableres en felles styringsgruppe med en representant fra hvert RHF 
• Styringsgruppen oppretter en arbeidsgruppe sammensatt av ressurspersoner fra RHF (evt. 

med ekstern bistand) 
 
Finansiering 
• Kostnader i f. m. prosjektet deles mellom RHF. Dette omfatter tidsbruk i arbeidsgruppen 

og evt. kostnader til ekstern bistand 
• Nytteeffekter 
• Reduserte samlede lisenskostnader 
 
Tidsplan 
• Prosjekt etablert  15.08.02 
• Tiltak iverksettes fortløpende i regi av de ansvarlige per RHF i f. m. 

kontraktsforhandlinger, etablering av avtaler osv. 
 
Det er i dag ikke gjennomført noen aktiviteter relatert til dette i regi av Helse Nord RHF.   
 
Alle foretak på nett – samarbeid om publikumstjenester; struktur, innhold og grafisk 
profil. 
 
Det foreslås etablert et prosjekt som har som siktemål å få alle helseforetak opp på et 
minimumsnivå, med en felles struktur og et sett av felles informasjon knyttet til 
pasientprofilering.  Bakgrunnen for prosjektet er blant annet mangelen på felles standarder for 
hvorledes informasjon skal presenteres for publikum samt at samtlige sykehus i dag ikke er 
representert på Internett.   
 
Organisering/Ansvar 
• Organiseres som eget prosjekt 
• Hovedansvaret for å etablere og gjennomføre prosjekt legges til RHFene samlet 
• Det etableres en felles styringsgruppe med en representant fra hvert RHF og en 

representant fra SHdir 
• Styringsgruppen oppretter en arbeidsgruppe sammensatt av ressurspersoner fra RHF og 

SHdir (evt. med ekstern bistand) 
• Brukerrepresentanter skal involveres underveis i arbeidet 
 
Finansiering 
• Kostnader i f. m. prosjektet deles mellom RHF. Dette omfatter tidsbruk til 

arbeidsgruppen.  
• SHdir dekker egen deltagelse 
 
Nytteeffekter 
• Lettere for pasientene å finne fram  
• Økt tilgjengelighet og bedre kvalitet på pasientinformasjon 
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Tidsplan  
• Prosjektgruppe etablert  15. 08.02 
• Alle foretak på nett 31.12.02 
 
Det er etablert samarbeid mellom de ulike Webmastere på HF nivå og 
informasjonsavdelingen ved Helse Nord RHF med det siktemål å samarbeide omkring 
hvorledes Helse Nord RHF skal presentere seg mot publikum via Internett.  Dette arbeidet må 
koordineres med aktivitetene spesifisert i dette prosjektet.  
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:  ME     
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Marit Eskeland 
 

 
STYRESAK 63-2002 INFORMASJON FRA HELSEFORETAKENE 
 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Informasjonen taes til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:   
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 
STYRESAK 64-2002 ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 

1. Tiltak for samiske brukere og samisk forankring. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:  IR 
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ingvild Røe 
 

 
STYRESAK 64-2002/1  TILTAK FOR SAMISKE BRUKERE OG  
 SAMISK FORANKRING 
 
Formål og sammendrag 
I denne saken gis en orientering om hvordan Helse Nord RHF ønsker å ivareta arbeidet med 
samiske spørsmål, spesielt med tanke på en hensiktsmessig ansvars- og arbeidsdeling mellom 
RHF og helseforetakene.  
 
Bakgrunn/fakta 
De tiltak som presenteres i denne saken tar utgangspunkt i foreslåtte tiltak i vedlagte notat fra 
fagseksjonen. Videre tas saken opp på bakgrunn av brev fra styremedlem Ellen Inga O. Hætta. 
 
Vedlagte notat beskriver mer detaljert hvilket ansvar og oppgaver Helse Nord RHF og 
helseforetakene i Helse Nord har, knyttet til samiske spørsmål. Ansvarsforholdene følger av 
lovverk, vedtekter og øvrige styringsdokumenter, samt regjeringens handlingsplan ”Mangfold 
og likeverd” og Opptrappingsplan innen psykisk helsevern.  
 
Helse Nord RHF og helseforetakene i Helse Nord har ulike ansvarsområder. Helse Nord RHF 
har det overordnede ”sørge-for”ansvaret, mens helseforetakenes ansvar gjelder primært 
driftsrelaterte spørsmål. Dette gjelder også ivaretakelse av det samiske perspektiv. Dette gir 
også ulikt kompetanse- og ressursbehov i Helse Nord RHF og helseforetak.  
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF vil på en rekke områder ha behov for å innhente faglige 
råd/innspill for å utforme overordnede strategier, koordinere og følge opp tiltak. Dette vil også 
gjelde samiske spørsmål. Helseforetakene er på sin side ulike når det gjelder hvilken 
kompetanse og ressurser de innehar på dette området, men de er alle forpliktet til å ivareta sitt 
driftsansvar slik det er formulert i overordnede målsettinger/ styringsdokumenter.  
 
Vurdering  
Helse Nord RHF har kompetanse- og ressursbehov knyttet til tre ulike områder: 
 
1. Språk og kultur/problemstillinger som er spesielle for den samiske befolkning, dvs. råd og 

innspill av faglig karakter på spørsmål som gjelder utviklingen av overordnede strategier  
2. Koordinering av tiltak som omfatter flere enn ett helseforetak, tilrettelegge for at 

helseforetakene skal kunne ivareta sitt ansvar for å drive tjenester til hele befolkningen 
uavhengig av geografi, alder og etnisitet.  

3. Praktisk oppfølging av tiltak/prosjekter på helseforetaksnivå (f eks oversikt over 
virkemiddelbruk, søknadsfrister, rapportering) 

 
Mest tydelig er Helse Nord RHFs ansvar når det gjelder punkt 1 og delvis punkt 2. Når det 
gjelder punkt 3, kan det tenkes at oppgaver som i utgangspunktet ligger under RHFs 
ansvarsområde, kan legges helt eller delvis ut til ett av helseforetakene.  
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For å takle sine oppgaver må Helse Nord RHF på sikt bygge opp en viss egenkompetanse 
generelt om samisk språk og kultur, behov i helsetjenestene mv. RHF kan få behov for ekstra 
kapasitet/ressurser, f eks for å koordinere helseforetaksovergripende prosjekter. Hvorvidt det 
blir nødvendig, vil bl. a. avhenge av om og eventuelt hvilke oppgaver som overføres til 
helseforetakene, hvilke ressurser helseforetakene selv har til å ivareta oppgaven og hvilken 
rolle RHF velger for konkret involvering. RHF har uansett en viktig rolle knyttet til å utvikle 
strategier for prosjekter og utviklingsarbeid.  
 
”Det samiske perspektivet” er imidlertid komplekst og består av mange ulike forhold som det 
kreves en del innsikt og kompetanse for å ivareta. Uavhengig av hvilken spesialkompetanse 
som etableres vil RHF være avhengig av faglige råd/innspill utenfra i forhold til strategiarbeid 
og i saksbehandlingen generelt (høringsinstans, faglig kvalitetssikring osv ved store saker som 
gjelder utviklingen av tjenestene).   
 
Helseforetakene har på sin side et selvstendig ansvar for å ivareta at samiske brukere får 
tjenester på lik linje med den øvrige befolkningen. Utviklingen av tjenester til den samiske 
befolkning må imidlertid ikke bli et spørsmål som begrenses til helseforetak eller enheter i 
helseforetak som på grunn av beliggenhet/pasientpopulasjon el. kanskje føler størst 
forpliktelse til det. Det blir derfor viktig at RHF også understreker dette gjennom 
eierstyringen.  
 
Det må forutsettes at hvert helseforetak på en mest mulig hensiktsmessig måte selv ivaretar 
operasjonell tolking, informasjon på samisk til pasienter og brukere av helsetjenestene, 
samisk skilting. De må også sørge for kompetanseutvikling i samisk språk for ansatte, sørge 
for utvikling av samisk kulturkompetanse for ansatte og rekruttere personell med kompetanse 
innen samisk språk og kultur. Helseforetakene må ta et selvstendig ansvar for å utvikle sin 
kompetanse. De er imidlertid på ulikt utviklingsnivå, og må bruke hverandres kompetanse. 
Helseforetakene bør derfor stimuleres til å samarbeide, enten gjennom uformelle nettverk eller 
mer formelle samarbeidsordninger/avtaler.  
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF har igangsatt eller planlagt igangsatt følgende tiltak for å følge opp disse 
problemstillingene:  
 
1. Overordnet strategiutvikling:  
Problemstillinger knyttet til samisk perspektiv er integrert i strategiarbeidet. Etablering og 
videreutvikling av kompetansesentre/miljø og videreutvikling av tolketjenestene er viktige 
satsingsområder.  
 
2. Styrking av budsjett 
Helse Nord har ansvar for størstedelen av den samisk-språklige befolkningen i Norge. Helse 
Nord vil i samband med planarbeidet for neste år vurdere hvorvidt det bør avsettes egne 
”samiske midler” i budsjettet eller eventuelt søkes om særskilte midler fra Helsedepartementet 
for å kunne følge opp dette. Aktuelle formål kan være kompetanseheving og rekruttering. 
 
3. Styrke/komplettere kompetanse på samiske spørsmål i Helse Nord RHF 
Det satses på å bygge opp et uformelt kompetansenettverk med utgangspunkt i aktuelle 
kompetansemiljø ved helseforetakene, Universitetet i Tromsø, Sametinget og andre. 
Nettverket skal aktiviseres ved behov, og fungere som en diskusjonspart og uformell 
høringsinstans for Helse Nord RHF i samiske spørsmål. 
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4. Koordinering av tiltak med regionalt tilsnitt  
Dette må avklares når problemstillingen aktualiseres konkret.  
 
5. Behov for koordinering og samarbeid vedr praktiske, driftsrelaterte oppgaver 
Dette vil i første omgang bli fulgt opp gjennom informasjonsskriv til helseforetakene om hvor 
ressursene finnes i dag. Helseforetakene vil videre bli oppmuntret til å etablere uformelle 
kontaktnett seg imellom.  
 
Helse Nord RHF vil samarbeide med Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å inngå en 
avtale om å utvikle et regionalt kompetansesenter for tolketjenester og andre relaterte 
oppgaver. Videre må Helse Nord RHF samarbeide med Helse Finnmark HF om å bygge opp 
under og videreutvikle de ulike enhetenes kompetanse når det gjelder tjenesteutvikling/ 
kompetanseutvikling. Behovet for styrking av ressurser må tas med i vurderingene her, men 
inntil videre må UNN og Helse Finnmark HF ivareta sine oppgaver innenfor eksisterende 
ressurser. 
 
6. Kontakt, samarbeid og rolleavklaringer i forhold til Sametinget:  
Det er ikke kommet konkrete initiativ fra Sametinget, og Helse Nord har heller ikke tatt 
initiativ til kontakt. Saken settes på dagsorden i løpet av høsten, ved at det tas kontakt med 
Sametinget for å avtale samarbeidsmøte. Dette er et tema som bør drøftes nærmere i styret, og 
punktet må også ses i sammenheng med neste punkt. 
 
7. Drøfting av samiske spørsmål i styret 
Styremedlem Ellen Inga O. Hætta ønsker å sette temaet på dagsorden i styrene for RHF og 
helseforetakene, enten ved fellesseminar, ordinære styremøter eller spesielt tilrettelagte 
samlinger. Helse Nords forhold og kontaktpunkt til Sametinget kan være et aktuelt tema. 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Notat Helse Nord og samisk – samarbeid mellom RHF og helseforetak 
 om arbeid i tilknytning til samiske spørsmål  
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Helse Nord 
Administrerende direktør Marit Eskeland 
Styreleder Olav Helge Førde 
 
 
 
 
 
SAMISK PROFIL VED HELSE NORD 
 
Det er viktig at Helse Nord RHF har en samisk profil. Med andre ord bør det der være en felles språkprofil. bl.a. 
skilting, annonsering, tolketjeneste.  
 
Det er også viktig med kommunikasjon/ kontakt med Sametinget. Ledelsen bør ta initiativ til slik kontakt. 
Ledelsen bør også ta initiativ til at de samiske representantene i Helse Nord får møtes og satt av tid til å drøfte 
spørsmål som berører den samiske befolkning. En måte å organisere dette på, er at det legges opp til en sekvens 
på fellesseminar for styrene.  
Det bør også vurderes å ta kontakt med Helsedepartementet for å få økte ressurser da Helse Nord har ansvar for 
størstedelen av den samisk-språklige befolkning i Norge.  
 
Fylkeskommunene fikk i alle fall såkalte "samiske språkmidler", som følge av helsetilbud til den samiske 
befolkning.  
 
Jeg ber om at dere vurderer disse forhold. Det skader jo ikke å styrke budsjettet med samiske midler.  
 
Med hilsen  
 
 
 
Ellen Inga O. Hætta  
 
Kan dere sende en kopi av denne mail til:  
 
Siv Kvernmo  
Ing- Lill Pavall  
Berit Bongo  
Den samiske representanten i Helse Midt- Norge. 
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:   
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 
STYRESAK 65-2002 REFERATSAKER 
 

Møtedato: 18. juni 2002 

 
Det vil bli referert fra følgende saker: 
 
1. Behandling av nasjonal plan for nyfødtmedisin. Brev fra Sør-Helgeland regionråd. 
2. Nasjonal plan for nyfødtmedisin. Brev fra Alstahaug kommune. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg 
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        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:   
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 
STYRESAK 66-2002 EVENTUELT 
 

Møtedato: 18. juni 2002 
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