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STYRESAK 67-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. JUNI 2002 
 
Møtedato: 28. august 2002 

  
PROTOKOLL STYREMØTE 18. JUNI 2002 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Quality Hotel Vica i Alta, den 18. juni 2002.  
 
Til stede var: 
 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe, Daniel Haga, Gerd Kristiansen, Aud 
Lillian Utstrand og Stig Arild Stenersen. 
 
Fra administrasjonen: 
 
Adm. direktør Marit Eskeland, informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol, styresekretær / adm. 
leder Karin Paulke og økonomidirektør Jann-Georg Falch. 
 
Forfall: 
 
Styremedlemmer Ellen Inga O. Hætta og Johan Petter Barlindhaug. 
 
STYRESAK 52-2002  GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 
Sak 52-2002 Godkjenning av saksliste  
Sak 53-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2002   
Sak 54-2002 Strategi   
Sak 55-2002 Lærlingeordning for helseforetakene  
Sak 56-2002  Tertialrapport  
Sak 57-2002 Konsernbankstruktur / finansforvaltning  
Sak 58-2002 Investeringsrammer 2002. Finansiering av investeringer.  
Sak 59-2002 Presisering av rammer og styringsmål i budsjett 2002  
Sak 60-2002 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi  
Sak 61-2002 Premisser til plan 2003  
Sak 62-2002 Hit & Run-dokument  
Sak 63-2002 Informasjon fra helseforetakene. Muntlig.  
Sak 64-2002 Orienteringssaker  

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

1. Behandling av nasjonal plan for nyfødtmedisin.  
 Brev fra Sør-Helgeland regionråd. 
2. Nasjonal plan for nyfødtmedisin.  
 Brev fra Alstahaug kommune. 
3. Uttalelse til behandling av nasjonal plan for nyfødtmedisin. 
 Brev fra ordfører og gruppeledere i Bodø bystyre. 
4. Uttalelse til behandling av nasjonal plan for nyfødtmedisin. 
 Brev fra Salten Regionråd. 

Sak 66-2002 Eventuelt    
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Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 53-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. MAI 2002  

 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll for styremøtet 22. mai 2002 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 54-2002  STRATEGI 

 
Styrets vedtak. 
 
Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til det vedlagte strategidokumentet med de 
endringer som er gjort under behandlingen av saken. 
 
 
STYRESAK 55-2002  LÆRLINGEORDNING FOR HELSE- 
 FORETAKENE 
Styrets 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 rekruttering.  
 

2. Helseforetakene må selv gjøre prioriteringer innenfor egen budsjettramme i forhold til 
opprettholdelse av lærlingeordningen.  
 

3. Helse Nord RHF understreker at allerede inngåtte lærlingekontrakter skal videreføres. 
 

4. Helse Nord RHF ønsker ikke å avsette særskilte ressurser til sentral administrering av 
ordningen. 

 
 
STYRESAK 56-2002  TERTIALRAPPORT 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar det framlagte regnskapet for 1. tertial 2002.  
 
2. Styret presiserer at helseforetakene må tilpasse driften til de rammene som er gitt slik at man 

oppnår driftsbalanse i løpet av 2003. 
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STYRESAK 57-2002  KONSERNBANKSTRUKTUR  
 FINANSFORVALTNING 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det bygges opp en bankkontostruktur i Helse Nord RHF slik at hvert helseforetak får en 

egen konsernkontostruktur som er knyttet opp mot en total bankkontostruktur for hele Helse 
Nord RHF. 

 
2. I 2002 innvilges 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 

 
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.  
 
 
STYRESAK 58-2002  INVESTERINGSRAMMER 2002 

FINANSIERING AV INVESTERINGER 
 
Styrets 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 
 

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 
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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 det 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.  

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

tilsvarende 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. 
 
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.  
 
 
STYRESAK 60-2002  INFORMASJONS- OG 
 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 61-2002 PREMISSER TIL PLAN 2003 
 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 62-2002 HIT & RUN-DOKUMENT 
 
Styrets 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: 
3.1. Oppnevning av medlem fra Helse Nord RHF til styringsgruppen for gjennomføring av 

handlingsprogrammet. 
3.2. Oppnevning av to personer som kontaktpersoner for arbeidet med nasjonalt helsenett. 
3.3. Viderefører arbeidet med eget regionalt nett som beskrevet i rapporten. 
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3.4. Etablere løsning for elektronisk innrapportering av ventetider og kapasitetsinformasjon 
på grunnlag av en omforent kravspesifikasjon. 

3.5. Hvert RHF styrker og integrerer manuell informasjonstjeneste og IT/booking prosjekter 
knyttet til Fritt sykehusvalg. 

3.6. Gjennomføring av foreslått felles regionalt prosjekt for utarbeidelse og gjennomføring 
av felles strategi for lisenshåndtering.  

3.7. Vurdere å gjennomføre foreslått felles prosjekt for å profilere alle foretak på Internett og 
samarbeid om publikumstjenester.  

 
 
STYRESAK 63-2002 INFORMASJON FRA HELSEFORETAKENE 
 
Styrets vedtak: 
 
Informasjonen taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 64-2002 ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende sak: 
 

1. Tiltak for samiske brukere og samisk forankring. 
 
Styrets vedtak: 
 
Den framlagte saken taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 65-2002 REFERATSAKER 
 
Det ble 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. 
3. Uttalelse til behandling av nasjonal plan for nyfødtmedisin. Brev fra ordfører og 

gruppeledere i Bodø bystyre. 
4. Uttalelse til behandling av nasjonal plan for nyfødtmedisin. Brev fra Salten Regionråd. 
 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
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STYRESAK 68-2002  NORDLANDSSYKEHUSET HF. UTBYGGING 

OG MODERNISERING. 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Formål og sammendrag 
Her legges frem en ny vurdering av Hovedfunksjonsprogram (HFP) og arealramme ved 
utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset HF, Bodø.  Styret for RHF inviteres til å ta 
stilling til å fremme en ny søknad for Helsedepartementet (HD) med bakgrunn i en ny 
gjennomgang av prosjektet. 
 
Planene for en videre utvikling av sykehuset og en modernisering har pågått stykkevis og delt 
siden 1980.  Det er nå samlet i et helhetlig HFP som HD har bedt Helse Nord RHF vurdere med 
hensyn til investeringer og finansiering. 
 
Bakgrunn 
Nordlandssykehuset HF, Bodø er ført opp i flere byggeetapper siden gammelfløya fra 1927.  Den 
siste større utbygging skjedde ved oppføring av høyblokka i 1973.  Det ble utarbeidet en 
generalplan for å løse plassproblemer allerede i 1980.  Flere mindre kortsiktige tiltak er 
gjennomført de siste 20 år.  Pasienthotell er nå under oppføring. 
 
Sykehuset var organisert som et fullverdig sentralsykehus med alle hovedspesialiteter.  
Nordlandssykehuset, Bodø har en rekke tjenester utover sitt primære sykehusområde og er 
vedtatt å være en av to ”motorer” i helsetjenesten i Helse Nord.  Sykehuset dekker 74.000 
innbyggere i sitt primærområde.  Nordlandssykehuset HF dekker et område på 100.000 og har i 
tillegg to institusjoner – Lofoten og sentralinstitusjon for psykisk helsevern. 
 
Nordlandssykehuset har en sentral rolle i Helse Nord innen flere fag- og funksjonsområder 
(laboratoriemedisin og røntgen, innen gren- og subspesialiteter for de kliniske fag) samt er langt 
fremme innen FoU.   
 
På flere kritiske områder må sykehusets bygninger rustes opp.  Kapasiteten og standard på 
isolat/infeksjonsmedisin er ikke i samsvar med dagens krav og kan ikke møte de fremtidige 
utfordringer på dette området.  Hygieneforholdene ved operasjonsavdelingen er ikke 
tilfredsstillende.  Logistikken og den tekniske infrastruktur i bygningene tilfredsstiller ikke 
dagens krav. Det foreligger ikke tilstrekkelige arealer for nødvendige funksjoner knyttet til 
pasientbehandling, rehabilitering, geriatri, dagbehandling kreft eller undervisning. 
 
En realisering av Hovedfunksjonsprogrammet for Nordlandssykehuset HF vil gi: 
 

• Et produksjonsanlegg og en infrastruktur som tilfredsstiller dagens krav 
• Kapasitet til å dekke etterspørselen som følge av demografiske endringer, endringer i 

sykelighet og forventede endringer i den medisinske utvikling/teknologi. 
• Plass til å møte planlagte og nye/styrkede funksjoner innen Helse Nord 
• Mulighet for en videre utvikling av helsefaglige kompetansemiljø og bidra til rekruttering 

av helsepersonell til tjenesten i Nord-Norge 
• Være en nødvendig støtte og veileder for en rekke sentrale funksjoner for øvrige sykehus 

og kommunehelsetjenesten i landsdelen.  
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For realisering av et funksjonelt og fremtidsrettet sykehusanlegg anbefales et programareal,  
som en rammebetingelse for det videre arbeid med skisseprosjekt og forprosjekt, for 
Hovedalternativet på 
 

• Netto programareal 35.620 m2 
 
Tillegg for kommunikasjon - 3.000 m2 brutto.  Programmet anbefales realisert med en 
brutto/nettofaktor mindre enn 2,0. 
 
Sum brutto areal er i hovedfunksjonsprogrammet foreløpig stipulert til 72.400 m2. 
 
De samlede kostnader for å realisere prosjektet innenfor en tidsramme på 8 år, det betyr at et fullt 
utbygd anlegg står ferdig i 2011, er estimert til 1,9 mrd. kroner; målt i kostnadsnivå per mars 
2001.  Dette inkluderer 20 mill. kroner til universitetsfunksjon. 
 
Vurdering 
Utbygging og modernisering ved Nordlandssykehuset, Bodø er nødvendig for å videreføre 
sykehusets funksjoner og aktivitet.  Sykehuset er en av ”motorene” i helsetjenesten i Nord-
Norge.  På flere områder ivaretas og utvikles universitets- og høyskolefunksjoner og herunder 
har sykehuset en sentral rolle i utdanningen av leger og helsepersonell til regionen.  Dette er en 
sentral funksjon for å rekruttere og sikre kompetanse til helsetjenesten. 
 
I de økonomiske analyser og funksjonsvurderinger som er gjort har HF/konsulent vurdert tre 
alternativer: 
 

• 0-alternativet – vil ikke gi mulighet for økning av sykehusets kapasitet, men vil muligens 
innebære at sykehuset må redusere noen av sine tilbud. 

• Hovedalternativet – legger til rette for at sykehuset kan være driftseffektivt og behandle 
pasienter på rett behandlingsnivå og med en effektiv gjennomføring av den valgte 
behandling. 

• Nybyggingsalternativet – legger til rette for driftseffektivitet og utviklingsmuligheter, 
men investeringene vil bli vesentlig høyere enn i Hovedalternativet. 

 
Anbefalingene fra HF og konsulent kan oppsummeres til 
 

”I sum innebærer verken 0-alternativet eller Nybyggingsalternativet på langt nær de 
muligheter til å skape et moderne og godt funksjonelt sykehus på tilsvarende måte som 
Hovedalternativet. 
 
0-alternativet er uten utviklingsmuligheter og innebærer bare en utsettelse av nødvendige 
valg; Nybyggingsalternativet vil kunne bli like funksjonelt, men innebærer en ikke 
ubetydelig forsinkelse. 
 
Av de vurderte alternativer framtrer derfor Hovedalternativet som det riktige, og gode 
alternativ.” 

 
Hovedalternativet for utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset er et meget stort 
prosjekt for dette HF.  Prosjektet vurderes å være av en slik størrelse at det ikke kan finansieres 
innenfor dagens rammer og finansieringssystem.  Skal prosjektet realiseres må det søkes om 
ekstraordinære tilskudd.  Hovedalternativet krever en permanent inntektsøkning på 120 mill. 
kroner. 
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Kontantstrømsanalysen viser at sykehuset får et lånebehov først ved de større investeringene i 
2007; gitt en årlig økonomisk styrking på nevnte 120 mill. kroner.  I 2010 er lånebehovet 
oppimot 850 mill. kroner. 
 
Organisering av oppgaver 
Nordlandssykehuset HF arbeider med organisering av oppgaver mellom institusjonene i 
foretaket.  Som grunnlag for det videre prosjekteringsarbeid (forprosjekt) må en del sentrale 
spørsmål være avklart.  Dette gjelder primært de forhold som får arealmessige konsekvenser for 
sykehuset i Bodø.  Herunder har den siste analysen vist at skisseprosjektet bør fange opp 
vurderinger om samordning mellom somatikk og psykiatri i Salten, flytting av medisinsk 
rehabilitering, flytting av administrative og tekniske funksjoner til lokaler ved det psykiatriske 
sykehuset.  Dette kan gi noen endringer i programarealet. 
 
Helse Nord iverksetter også et arbeid med oppgaveorganisering for kirurgiske fagområder og 
fødevirksomhet; som kan gi konsekvenser for sykehuset i Bodø.  Videre vil 
universitetsfunksjonen vurderes spesielt i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN). 
 
Økonomieffektivisering 
Det har vært en stor utfordring i analysearbeidet at ikke finansieringssystemene for investeringer 
er bestemt.  Dermed har konsulenter og HF ikke hatt tilstrekkelig grunnlag for å legge 
analysearbeidet opp med relativt klare rammeforutsetninger eller sette noen prognoser for 
framtiden.  Erfaringene de siste ti årene viser også at finansieringssystemene er under 
kontinuerlig utvikling – en dog har det skjedd endringer i finansieringsgrunnlaget midt i 
budsjettåret.  En annen erfaring er at potensielle gevinster av finansieringsordningene ikke har 
tilkommet HF/sykehus men er i noen grad blitt inndratt av sentrale myndigheter.  Det er få 
holdepunkter som tilsier at denne praksis vil endres.  Det forventes at en del avklaringer kan 
foreligge når det sentrale finansieringsutvalget legger frem sine konklusjoner og anbefalinger.  
Per dato er finansieringsbildet meget komplekst og av denne grunn kan det være vanskelig å 
sette noen krav til økonomieffektivisering.   
 
På den annen side er det vår oppgave å oppnå gode resultater med minst mulig innsats av 
kapitalvarer.  Samtidig skal kapitalvarene vedlikeholdes og sikres en videre styrking.  Et sentralt 
spørsmål i framtiden vil være om finanskostnadene av investeringer ved HF’ene skal/vil ligge på 
10 % eller 20 % av brutto budsjett. 
 
Den viktigste ressurs i våre HF er den humane ”kapital”.  Sammenhengen og organiseringen av 
denne kapital mot/sammen med den andre fysiske kapitalen (bygninger/utstyr) vil være 
hovedutfordringen i framtiden.  Her må det fortløpende gjøres nye vurderinger mht. ordninger 
med både arbeidsoppgaver på kveldstid, arbeidsavtaler med private opplegg og arbeidsavtaler 
med ambulerende virksomhet.  Samtidig må organisasjonene kritisk vurdere lønnsvolumets 
andel av de samlede driftsutgifter. 
 
I utgangspunktet bør det stilles et krav om økonomieffektivisering på 5 % ved de store prosjekter 
i Helse Nord.   
 
Grunnlaget for dette kravet er blant annet at et integrert automatisert anlegg og elektroniske 
systemer ved bruk av tilgjengelig IKT kan gi en effekt på 3 % av brutto budsjett; jfr. HD innspill 
vedrørende bruk av datateknologi. 
 
I konsulentens utredninger er lagt til grunn noen forutsetninger om renter, avskrivingstid og 
inflasjon.  Ved endringer i disse parametere kan prosjektene komme bedre ut og 
finansieringsbehovet vil endres.  Her kan i beste fall finansieringsbehovet reduseres med 25 %. 
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Det må forventes at fremtidens finansieringssystem vil gi incentiver for bruk av ny medisinsk 
teknologi.  I våre byggeprosjekter endres oppgaveløsningene mot mer dagkirurgi/ -behandling og 
poliklinisk virksomhet.  Dagens finansieringssystem gir ikke en full kostnadsdekning for denne 
effektivisering. 
 
Prioritering 
Den foreløpige åpningsbalansen for HF i Helse Nord er på ca. 10,3 mrd. kroner med en beregnet 
avskriving for bygninger og utstyr i 2002 på 637 mill. kroner.  Det er en resterende 
avskrivingstid på bestående bygninger på ca. 35 år.   
 
Helse Nord kartla i januar 2002 et foreløpig volum på investeringsbehov/-etterspørsel fra HF på 
ca. 4,5 mrd. kroner.  Av dette var ca. 60 % registrert for store prosjekter med en kostnad på mer 
enn 250 mill. kroner. 
 
Stilles avskrivingsmidler til disposisjon (slik avskriving for 2002 tilsier) vil RHF stå overfor en 
prioritering mellom HF og mellom gjennomføringstakten av store prosjekt og de øvrige 
investeringsbehov.  Denne prioriteringsdrøfting kan ikke tas før vi kjenner størrelsen på 
avskrivingstilskuddet. 
 
I konsulentutredningen er avskrivinger og finansiering analysert for gjeldende sykehus; 
uavhengig av den samlede situasjon for HF.  Nordlandssykehuset HF har en foreløpig 
åpningsbalanse på ca. 2,3 mrd. kroner med en avskriving for bygninger og utstyr i 2002 på 135 
mill. kroner.  Hvis hele eller deler av avskrivingsbeløpet stilles til disposisjon for HF vil dette stå 
overfor en prioritering internt mellom de større investeringene ved sykehuset i Bodø og øvrige 
investeringer.  Heller ikke denne prioriteringsdrøfting kan tas før vi kjenner de reelle 
økonomiske rammer. 
 
I dagens situasjon er det vurdert å være den beste fremstilling av saken å legge frem en analyse 
som klargjør de rammebetingelser og krav som må innfries for at Nordlandssykehuset skal kunne 
gjennomføre moderniseringsprosjektet ved sykehuset i Bodø på en økonomisk sunn og heldig 
måte. 
 
Konklusjon 
”Sørge for” ansvaret for befolkningen i Salten og de særskilte oppgaver som må ivaretas i 
regionen, tilsier en fortsatt utvikling av Nordlandssykehuset HF.  0-alternativet kan innebære en 
nedbygging av funksjoner og kapasitet.  Nybyggingsalternativet er et større økonomisk løft. Det 
anbefales å videreføre Hovedalternativet. 
 
Helse Nord RHF er tiltakshaver og prosjektansvarlig – i linjeorganisasjonen.  Det tilrås at 
Nordlandssykehuset HF ivaretar ansvaret som byggherre og gjennomfører prosjektet.  HF 
etablerer den nødvendige prosjektorganisasjon for gjennomføring. 
 
HF skal herunder se til at skisse- og forprosjekt foreligger innen utgangen av 2003.  I 
planarbeidet videre legges en fremdrift som innebærer ferdigstillelse av anlegget i 2011. 
 
I det videre arbeid bør utredes/vurderes: 

• Samordning mellom somatikk og psykiatri og herunder løsning for akuttpsykiatrien for 
Salten. 

• Flytting av Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR) til lokaler ved det psykiatriske 
sykehuset, 

• Samordning/flytting av administrative og tekniske funksjoner til lokaler ved det 
psykiatriske sykehuset. 

• Konsekvenser av arbeidsdeling i Helse Nord. 
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Gitt at Storting/HD bevilger nødvendige midler for avskriving av dagens eiendeler kan Helse 
Nord klare en finansiering av de store investeringsprosjektene og samtidig følge opp med 
nødvendige investeringer for øvrige eiendeler i den daglige drift. 
 
Nordlandssykehuset, sammen med Hålogalandssykehuset HF og UNN (telemedisin), må i 
utbyggingsperioden gies en prioritet gjennom omfordeling innen Helse Nord.  Tilsvarende må 
sykehuset i Bodø gies en prioritet innen HF. 
 
Oppnår ikke Helse Nord den nødvendige budsjettstyrking for å avskrive dagens kapital må det 
søkes Storting/HD om ekstraordinære tilskudd for å gjennomføre Hovedalternativet i utbygging 
og modernisering av Nordlandssykehuset. 
 
Budsjettstyrkingen må være på 120 mill. kroner fra 2003 hvorav 77 mill. kroner er avskriving av 
bestående anlegg.  Denne budsjettstyrkingen vil kreve lånefinansiering i 2007 når de store 
byggearbeidene planlegges startet opp.  De samlede lån ved utgangen av prosjektperioden vil 
være ca. 850 mill. kroner. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Søknad om godkjenning til Helsedepartementet: 
 

1. Nordlandssykehuset HF, Bodø skal utvikles til et moderne og kostnadseffektivt sykehus 
for befolkningen i Salten og være en av motorene i den videre utviklinga av tjenesten i 
Helse Nord.  Sykehuset skal ha et sengetilbud for de fleste hovedspesialiteter innen 
medisinen, spesialiserte tjenester innen kliniske gren- og subspesialiter foruten et utvidet 
tilbud innen laboratoriesektoren, røntgen og FoU. 

 
2. Styret for Helse Nord RHF ber Helsedepartementet om ny vurdering og godkjenning av 

Hovedfunksjonsprogram for Nordlandssykehuset HF, Bodø. 
 

3. Helse Nord RHF søker primært om økte basistilskudd for å finansiere avskrivingene på 
bestående eiendommer, anlegg og utstyr.  Den foreløpige åpningsbalanse og avskriving 
for 2002 tilsier en styrking av basistilskuddet med 637 mill. kroner.  Dette tilskuddet er 
nødvendig for å gjennomføre den foreløpige investeringsplan for Helse Nord i et 
perspektiv på 10 år. 

 
4. Uten ovennevnte styrking av basistilskuddet må Helse Nord tilføres ekstraordinære 

midler for å gjennomføre moderniseringa av Nordlandssykehuset HF.  En gjennomføring 
av prosjektets hovedalternativ krever et tilskudd, inklusive avskriving i basistilskuddet, 
på 120 mill. kroner per år som permanent ordning. 

 
Organisering og ansvar: 
 

5. Nordlandssykehuset HF skal ivareta ansvaret som byggherre og for gjennomføring av 
prosjektet.  Nødvendig prosjektorganisasjon skal etableres. 

 
Planpremisser: 
 

6. Tre alternative modeller for utbygging og modernisering er vurdert.  Styret RHF slutter 
seg til anbefalingene og går inn for å videreføre arbeidet med Hovedalternativet. 
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7. Styret godkjenner en programramme på 35.620 m2 netto; med tillegg av nødvendig areal 
for kommunikasjon på 3.000 m2 brutto.  Nødvendig areal for universitetsfunksjon til 
utdanning og annet arealbehov som felles akuttmottak m.m., kan vurderes på nytt under 
forutsetning av ekstern finansiering.  Det forutsettes at planløsningene holdes innenfor en 
brutto/netto-faktor på 2,0. 

 
8. Fremdriften i neste fase av plan- og prosjektarbeidet er at skisse- og forprosjekt skal 

foreligge innen 1.1.2004.  Prosjektets videre plan for fremdrift skal baseres på en 
ferdigstillelse av alle byggetrinn i løpet av 2011.  

 
9. Styret godkjenner at det i planforutsetningene legges til grunn en satellittenhet for 

strålebehandling.  Dette er en ny funksjon ved Nordlandssykehuset HF. 
 

10. I det videre arbeid skal vurderes en samordning mellom somatikk og psykiatri i Salten, 
flytting av Fysikalsk Medisin og Rehabilitering samt flytting av administrative og 
tekniske funksjoner til lokaler ved det psykiatriske sykehuset i Bodø. 

 
11. Universitetsfunksjonen skal spesielt utredes i samarbeid med UNN HF.  Dette skal være 

gjennomført før arbeidet med forprosjektet avsluttes. 
 

12. Det stilles et generelt krav om 5 % økonomieffektivisering i prosjektet – enten gjennom 
reduserte driftskostnader og/eller ved reduserte finansieringsbehov av prosjektet. 

 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Saksframlegg for styret ved Nordlandssykehuset HF – Godkjenning av Hovedfunksjonsprogram 
og arealramme ved modernisering av Nordlandssykehuset HF 
 
Utrykte vedlegg:  
Revidert sluttrapport av 2.8.2002 fra Agenda Utredning & Utvikling AS 
Brev av 11.7.2002 fra Nordlandssykehuset – Stråleterapi ved Nordlandssykehuset. 
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UTREDNING 
 
Innledning  
I denne saken legges frem en ny vurdering av Hovedfunksjonsprogram og arealramme ved 
modernisering av Nordlandssykehuset HF, Bodø.  Styret for RHF inviteres til å ta stilling til å 
fremme en ny søknad for Helsedepartementet (HD) med bakgrunn i en ny gjennomgang av 
prosjektet. 
 
Bakgrunn 
Nordland fylkeskommune søkte ved brev av 25.6.2001 om godkjenning av 
Hovedfunksjonsprogram for Nordland Sentralsykehus.  HD ba i brev av 15.2.2002 om en ny 
vurdering av prosjektet i det regionale helseforetaket (RHF). 
 
Hensikten fra HD var å gi RHF mulighet til å vurdere prosjektet i lys av det totale 
investeringsbehovet i regionen og som et ledd i en samlet vurdering av sykehusstrukturen.  HD 
forutsetter at det ved en eventuell ny søknad om godkjenning også redegjøres for regionens plan 
for finansiering av prosjektet. 
 
Organisering av arbeidet. 
Nordlandssykehuset ble ved brev av 5.4.2002 gitt i oppdrag å fremskaffe et nødvendig 
underlagsmateriale slik at en ny søknad kan foreligge til HD uten vesentlig opphold; det vil si på 
ettersommeren 2002.   
 
På oppdrag fra Nordlandssykehuset HF har konsulentfirmaet Agenda Utredning & Utvikling AS 
analysert de driftsøkonomiske konsekvensene av utbygging av sykehuset.  Firmaet la frem sin 
reviderte sluttrapport av 2.8.2002.   
 
Samlet anbefaling fra konsulent 
Konsulenten har vurdert tre alternativer 
 

• 0-alternativet – vil ikke gi mulighet for økning av sykehusets kapasitet, men vil muligens 
innebære at sykehuset må redusere noen av sine tilbud. 

• Hovedalternativet – legger til rette for at sykehuset kan være driftseffektivt og behandle 
pasienter på rett behandlingsnivå og med en effektiv gjennomføring av den valgte 
behandling. 

• Nybyggingsalternativet – legger til rette for driftseffektivitet og utviklingsmuligheter, 
men investeringene vil bli vesentlig høyere enn i Hovedalternativet. 

 
Anbefalingene kan oppsummeres til 
 

”I sum innebærer verken 0-alternativet eller Nybyggingsalternativet på langt nær de 
muligheter til å skape et moderne og godt funksjonelt sykehus på tilsvarende måte som 
Hovedalternativet. 
 
0-alternativet er uten utviklingsmuligheter og innebærer bare en utsettelse av nødvendige 
valg; Nybyggingsalternativet vil kunne bli like funksjonelt, men innebærer en ikke 
ubetydelig forsinkelse. 
 
Av de vurderte alternativer framtrer derfor Hovedalternativet som det riktige, og gode 
alternativ.” 
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Forslag til vedtak og anbefaling fra styret ved Nordlandssykehuset HF 
Som trykt vedlegg følger framlegg for styret for Nordlandssykehuset HF.  Det vises til nevnte 
framlegg som mer fullstendig saksutredning. 
 
Innstilling til vedtak for styret er som følger:    
 

1. Styret godkjenner hovedfunksjonsprogrammet slik det framgår av framlagte rapport med 
en total arealramme på 72 400 kvm inkludert ambulansebilstasjon. Arealrammen for 
universitetsfunksjoner er ikke fastlagt. Arealramme vil bli justert når omfanget av 
medisinerutdanningen er klarlagt. 

 
2. Tjenestetilbudet med de spesialiteter og særskilte tilbud innenfor laboratorier, røntgen og 

medisinsk service som er lagt til grunn i Hovedfunksjonsprogrammet, videreføres. 
 

3. Det anbefales lagt til rette for etablering av satellittenhet for strålebehandling og at 
tilbudet innenfor kreftbehandling, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering samt 
smitteisolering styrkes slik det går frem av Hovedfunksjonsprogrammet. 

 
4. Styret anbefaler at Helse Nord RHF, som eier og tiltakshaver, overfører ansvaret for 

gjennomføring av utbyggingsprogrammet til Nordlandssykehuset. 
 

5. Styret legger til grunn at prosjektet med dagens finansieringssystem ikke kan realiseres 
uten tilførsel av økte ressurser både til investering og drift. 

 
6. Styret viser til St.prp. 59 - Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett for 2002 samt 

brev fra Helsedepartementet og ber Helse Nord sørge for den nødvendige formelle 
prosess videre mot Helsedepartementet slik at forprosjektet kan fullføres innen utgangen 
av 2003 og at byggestart kan skje tidlig i 2004. 

 
7. Prosjektet ferdigstilles i 2011 forutsatt oppstart med forprosjekt/skisseprosjekt høsten 

2002 og byggestart høsten 2004. 
 

8. Netto programareal i det moderniserte sykehuset settes til 35.620 kvm. I tillegg kommer 
3.000 kvm for tversgående kommunikasjonskanal 

 
Styret for Nordlandssykehuset HF skal behandle saken i møte 26.8.2002. Vedtak fra styremøtet 
vil legges frem for styret RHF under møtet. 
 
Konsekvenser  
Konsulentrapporten gir en relativt grundig gjennomgang av de økonomiske forhold både til 
investeringer og drift.  I planperspektivet 8-10 år er det dog betydelig usikkerhet med hensyn til 
fremtidige finansieringsmodeller.  Særlig usikkert er forholdene omkring finansiering av 
utbygging av sykehus.  Herunder gjelder at Helse Nord per dato ikke kjenner de økonomiske 
rammebetingelser som vil bli stillet til disposisjon. 
 
I vurderingen av konsekvenser er det lagt vekt på hvilke parametere som må vektlegges for å ha 
styring med prosjektet og få frem de økonomiske rammebetingelsene som må være til stede for 
at det anbefalte alternativet skal kunne la seg gjennomføre på et realistisk grunnlag 
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Videre organisering av prosjektet 
Det er et overordnet mål at  

• Prosjektorganiseringen skal ha klare myndighetsrelasjoner og fullmakter 
• ”Sørge for” ansvaret skal være forankret på myndighetsperson/-organ 
• Beslutningsstrukturen skal være beskrevet 

 
Dagens organisering  
Helse Nord RHF har ikke bygd opp en egen organisasjon (avdeling/seksjon og lignende) for å 
ivareta byggeprosjekter.  Ansvarsområdet er lagt til det generelle arbeidet i seksjon for 
Forretningsutvikling (direktør/rådgiver).   
 
Nordlandssykehuset HF har under utvikling en egen organisasjonsenhet for utbygging.  
Herunder vurderes en myndiggjøring med egen prosjektdirektør.  Per dato består staben av 3 
medarbeidere (prosjektleder, brukerkoordinator, fullmektig).  Det er satt av ressurser til 
informasjon og organisasjonsutvikling.  Det er ikke bygd opp en ferdig prosjektorganisasjon for 
videre arbeid med skisse- og forprosjekt.  Verken RHF eller HF har tilstrekkelige ressurser per 
dato til å gjennomføre dette arbeidet. 
 
I denne fasen av arbeidet har konsulenter (Agenda Utredning & Utvikling AS og Sykehus 
Utvikling as) vært leid inn for nødvendig analysearbeid og arbeidet har vært organisert med en 
intern styringsgruppe.  Styringsgruppen er utvidet med avd. overlege, overlege og overjordmor 
som en referansegruppe.  Helse Nord RHF har deltatt med rådgiver som observatør.  En rekke 
fagpersoner har deltatt i referansegruppens arbeid under gjennomgangen av de ulike fagområder. 
 
Hva skal vi ha styring med? 
I rapporteringsrutiner i prosjektet skal alltid fremgå endringer i forhold til vedtatt  
 

• Netto programareal 
• Fremdrift 
• Funksjoner 
• Kontantstrøm og 
• Prosjektorganisering 

 
De nevnte parametere skal sikre styring av prosjektet.   
 
Vurdering av modell for organisering 
Helse Nord RHF er tiltakshaver og bestiller av oppdraget med utbygging og organisering av 
sykehuset.  Oppdraget for gjennomføring bør gies til Nordlandssykehuset HF.  Styret ved 
sykehuset organiserer arbeidet. 
 
Argumentene for denne overordnede organiseringen er prosjektets art og kjennetegn 
 

• Komplekst og sterkt relatert til drift og driftsøkonomi 
• HF er egen juridisk enhet 
• Delt opp i en rekke mindre byggefaser 
• Bygging mens sykehuset er i drift 
• Driftskonsekvenser under byggetiden 
• Nye regnskapsrutiner 

 
Styringssignaler og rapporter gies gjennom arbeidet med det årlige styringsdokument og 
årsmøte. 
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Netto programareal 
I arbeidet med utbygging og ombygging av Nordlandssykehuset HF foreligger en rekke 
underlagsdokumenter som beskriver program – herunder programareal.  Som en 
rammebetingelse for det videre arbeid med skisseprosjekt og forprosjekt anbefales en 
arealramme for Hovedalternativet på 
 

• Netto programareal 35.620 m2 
 
Tillegg for kommunikasjon 3.000 m2 brutto. 
 
Sum brutto areal er i hovedfunksjonsprogrammet (HFP) foreløpig stipulert til 72.400 m2. 
 
Fremdrift 
Sykehuset skal i utgangspunktet opprettholde full drift i hele byggeperioden.  Utbyggingen er 
derfor delt i trinn og faser.  Full drift vil ikke kunne opprettholdes ved ombyggingsarbeider.  
Dette vil ha driftsøkonomiske konsekvenser.  Så langt vurdert vil disse konsekvenser bli relativt 
små da sykehuset kan opprettholde tilnærmet full kapasitet. 
 
De to første faser i prosjektet er  
 

• Skisseprosjekt  ferdig 1.2.2003 
• Forprosjekt  ferdig 1.1.2004 

 
For de øvrige trinn og faser er det stipulert en plan for fremdriften som innebærer en 
ferdigstillelse av alle byggetrinn medio 2011.  I det videre prosjektarbeid anbefales lagt til grunn 
denne dato for ferdigstillelse. 
 
Før hovedutbyggingen må tre byggefaser gjennomføres 
 

• Parkeringsanlegg mot sør 
• Flytting av sentrallager 
• Etablere erstatningsarealer. 

 
Disse byggearbeider er foreløpig planlagt fra sommeren 2004 og til våren 2005. 
 
En endelig spesifikasjon av fremdriften i prosjektet kan ikke foreligge før arbeidet med skisse- 
og forprosjekt er ferdig. 
 
Medisinske og helsefaglige tilbud 
Nordlandssykehuset, Bodø har godt etablerte spesialtilbud med sengebehandling innen generell 
kirurgi med grenspesialiteter, ortopedi, indremedisin med grenspesialiteter, revmatologi, øre-
nese-hals, øye, hud, nevrologi, barnemedisin, anestesi/intensiv, geriatri og fysikalsk medisin og 
rehabilitering med lærings- og mestringssenter.  Sykehuset har høyt spesialiserte tilbud på en 
rekke områder.  Medisinske serviceavdelinger gir et nesten komplett tilbud innen diagnostikk. 
 
Nordlandssykehuset har ikke lokaler som i dag er øremerket for universitetsfunksjoner.   
Sykehuset har slike funksjoner, først og fremst ved den studentundervisningen som foregår ved 
sykehuset.  Universitetslokaler skal finansieres av universitetsmidler og konsulenten foreslår at 
det søkes om finansiering av 305 m2 netto fra Universitetet i Tromsø. 
 
Programmet for Hovedalternativet inneholder i hovedsak en videreføring av dagens funksjoner.  
Det er anbefalt en styrking av prioriterte områder som geriatrifunksjon, Fysikalsk Medisin og 
Rehabilitering (FMR), kreftomsorg og smitteisolering/infeksjonsmedisin. 
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I programmet er innarbeidet én ny funksjon – stråleterapi. Delfunksjonsprogrammet fastlegger 
en netto arealramme for stråleterapien på 538 m2.  Det videre arbeid med skisse- og forprosjekt 
vil utvikle funksjonen videre innenfor de fastlagte arealrammer.  Tilbudet er tenkt forankret i et 
faglig samarbeid mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset 
HF.  
 
Endret funksjonsfordeling mellom UNN og Nordlandssykehuset HF er vurdert for nyfødtmedisin 
for de minste barna og for intervensjonskardiologi.  Dette er funksjonsvurderinger som skjer ved 
siden av dette utbyggingsprosjektet og konsekvensene ved en samling av disse funksjonene til 
UNN vil ha små konsekvenser for areal og investering ved Nordlandssykehuset.  Sett i lys av at 
prosjektet har et tidsperspektiv på 20 år foreslår konsulenten at prosjektet bygningsmessig og 
utstyrmessig opprettholdes som i Hovedalternativet.   
 
På den annen side kan befolkningsunderlaget i Nord-Norge være noe knapt til å opprettholde to 
autonome miljø for flere mindre spesialitetsområder.  I det videre arbeid bør noen funksjoner ved 
Nordlandssykehuset sees på som satellitter av UNN og være forankret i et faglig samarbeid; jfr. 
stråleterapi. 
 
To forhold er vurdert vedrørende oppgaveorganisering innen Nordlandssykehuset HF.   
En konsentrering av den akuttmedisinske beredskap til Bodø, ved redusert beredskap ved 
Lofoten, vil få konsekvenser for kapasiteten.  En radikal endring, i betydningen å minimere 
beredskapsbehovet ved Lofoten, kan resultere i en økning av antall innleggelser i Bodø med 
henholdsvis – ca. 10 % for indremedisin, ca. 15 % for føde-/gynekologi og ca. 20 % for 
kirurgi/ortopedi. 
 
Forholdet mellom somatikk og psykiatri er vurdert.  Fagmiljøet innen psykisk helsevern har 
ulike meninger om samlokalisering med somatikk.  Den fylkesvise organisering fra 60-tallet 
viser i dag en organisering hvor 
 

• 9 fylker har beholdt selvstendige sykehus for psykisk helsevern 
• 5 fylker har gjort om tidligere selvstendige sykehus til avdelinger for psykisk helsevern 

ved somatiske sykehus 
• 5 fylker har aldri hatt autonome sykehus for psykiatri og har bygget opp fagavdelinger 

ved somatiske sykehus 
 
En full samlokalisering av tidligere NPS og NSS kan bare gjennomføres i et 
nybyggingsalternativ. 
 
Hovedalternativet gir imidlertid muligheter for å legge flere funksjoner til det somatiske sykehus.  
For psykiatrien har følgende funksjoner vært nevnt som aktuelle  
 

• Akuttpost for Salten 
• Funksjoner knyttet til aldersproblematikk 
• Funksjoner knyttet til spiseproblemer. 

 
Det foreligger en virksomhetsplan for akuttpost Salten som angir behov for 20-24 plasser totalt, 
inklusive de 10 plassene en har i dag.  Det foreligger ikke romprogram og arealbehov for disse 
planene.  Basert på HD normer (økonomisk tilskudd under opptrappingsplanen) med 130 m2 
brutto per plass gir 24 plasser et utbyggingsbehov på 3.120 m2 brutto.  Hovedalternativets 
fleksibilitet tilsier at det sør for pasienthotellet kan etableres et bygg mot Parkveien som rommer 
opp mot 5.000 m2 brutto.  En slik løsning gir mulighet for at psykisk helsevern kan nytte all 
service fra det somatiske sykehus. 
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Det anbefales at denne løsning utredes videre under arbeidet med skisse- og forprosjekt. 
 
Kontantstrøm 
Med bakgrunn i foreløpig fremdrift for prosjektet har sykehuset/konsulenten satt opp en 
fordeling av investeringene frem til 2010. 
 
Investeringer 2002-2010 – Hovedalternativet (mill. kroner) 
 
Investering 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bygninger 2 15 171 202 156 333 277 252 101 
Utstyr 0 4 42 49 38 82 68 62 25 
Sum 2 19 213 251 194 415 345 314 126 
 
Kostnader og inntekter 2002 – 2010 – eksklusiv avskriving og finansiering (mill. kroner) 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kostnader eks.  
avskriving 

798 817 836 855 875 898 934 965 995 

Inntekter eks.  
finansieringsinntekt 

799 819 838 857 878 897 917 938 959 

Resultat -  1 -  2 -  2 -  2 -  3 1 17 27 36 
 
Kontantstrømsanalysen viser at sykehuset får et lånebehov først ved de større investeringene i 
2006/2007; gitt en årlig økonomisk styrking på nevnte 120 mill. kroner.  I 2010 er lånebehovet 
oppimot 850 mill. kroner. 
 
Investeringsplan 
De siste 2-3 år har investeringsvolumet ved sykehusene i Helse Nord vært på ca. 400 mill. kroner 
per år.  Etterspørselen fra HF dokumenterer behov for å opprettholde dette investeringsnivå.  
Den foreløpige etterspørselen ble tidlig i 2002 registrert til ca. 4,56 mrd. kroner.  Denne 
etterspørselen fordelte seg med ca. 300 mill. kroner på utstyr, ca. 200 mill. kroner på 
vedlikehold, ca. 500 mill. kroner på plan for psykisk helsevern, ca. 100 mill. kroner på IKT, ca. 
740 mill. kroner på byggeprosjekter mindre enn 250 mill. kroner per prosjekt og ca. 2,7 mrd. 
kroner på store prosjekter (større enn 250 mill. kroner per prosjekt). 
 
Den foreløpige åpningsbalansen i 2002 for Helse Nord viser sum eiendeler på ca. 10,3 Mrd. 
kroner og med avskrivinger i 2002 for bygninger og utstyr på 637 mill. kroner. 
 
En realisering av den nevnte etterspørselen i løpet av 10 år gir et årlig investeringsbehov på ca. 
450 mill. kroner.  En stadig større del av investeringene er medisinsk teknisk utstyr, IKT utstyr, 
vedlikehold og mindre byggeprosjekter med kortere avskrivingstid (ventilasjon, brannsikring, 
kabling, og lignende). Avskrivingstiden blir derav kortere enn ved større byggeprosjekt. 
 
For Helse Nord samlet vil en budsjettstyrking tilsvarende stipulert avskriving i 2002 på 637 mill. 
kroner gi et rimelig holdepunkt for å realisere også de store prosjektene som utgjør ca. 60 % av 
den samlede etterspørsel etter investeringsmidler. 
 
Innenfor Helse Nord vil et prosjekt ved Nordlandssykehuset på 1,9 mrd. kroner innebære en 
prioritering av dette prosjektet i nærmeste 10 år.  Prioriteringen innebærer et særskilt tilskudd til 
dette prosjektet, ut over den forholdsmessige andelen av dette HF’s åpningsbalanse og 
avskriving. 
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Finansiering 
Avskrivinger inngår ikke i dagens finansieringsgrunnlag for sykehusene.  Det må derfor legges 
til grunn at Nordlandssykehuset HF tilføres ressurser for å finansiere og gjennomføre prosjektet. 
 
Sammenligningsanalyser viser at Nordlandssykehuset er et godt drevet sykehus.  Det økte arealet 
vil føre til økte kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.  Dagens økonomisystem er 
slik utformet at driftsomleggingen ved prosjektet, fra inneliggende til poliklinikk og 
dagbehandling, ikke genererer netto økonomiske gevinster. 
 
De økonomiske analyser har kommet frem til en samlet driftsøkonomisk effekt (gitt basisnivå 
2001), eksklusiv FDV-kostnader og investeringskostnader, på ca. 10 mill. kroner, ved realisering 
av hovedalternativet.  De aktivitetsbaserte kostnader og inntekter, eksklusiv FDV-kostnader og 
investeringskostnader, øker henholdsvis med 157 og med 94 mill. kroner fra basisåret 2001.  
FDV-kostnadene øker med 15 mill. kroner for samme periode.   
 
Gjennomgangen viser at sykehuset må ha en permanent inntektsøkning på 120 mill. kroner fra 
og med 2003 for å realisere investeringene i hovedalternativet.  Finansiering av avskrivinger av 
åpningsbalansen utgjør 77 mill. kroner i 2002 og 49 mill. kroner i 2010.  Sykehuset har behov 
for å finansiere øvrige investeringer (utstyr, IKT, vedlikehold og lignende) utover 
hovedalternativet, under driftsperioden frem mot 2011.  Dette behovet er anslått til 20 mill. 
kroner per år.   
 
Nordlandssykehuset HF har en åpningsbalanse på ca. 2,3 mrd. kroner og en avskriving i 2002 på 
135 mill. kroner. 
 
Hovedalternativet for utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset er et meget stort 
prosjekt for dette HF.  Prosjektet vurderes å være av en slik størrelse at det ikke kan finansieres 
innenfor dagens rammer og finansieringssystem.  Skal prosjektet realiseres må det søkes om 
ekstraordinære tilskudd.   
 
Oppsummering 
Utbygging og modernisering ved Nordlandssykehuset HF, Bodø er nødvendig for å videreføre 
sykehusets funksjoner og aktivitet.  Sykehuset er en av ”motorene” i helsetjenesten i Nord-
Norge.  På flere områder ivaretas og utvikles universitets- og høyskolefunksjoner og herunder 
har sykehuset en sentral rolle i utdanningen av leger og helsepersonell til regionen.  Dette er en 
sentral funksjon for å rekruttere og sikre kompetanse til helsetjenesten. 
 
Sykehuset har en sentral rolle i helseregionen innen flere funksjonsområder (laboratoriemedisin 
og røntgen, innen gren- og subspesialiteter for de kliniske fag) samt er langt fremme innen FoU.   
 
På flere kritiske områder må sykehusets bygninger rustes opp.  Kapasiteten og standard på 
isolat/infeksjonsmedisin er ikke i samsvar med dagens krav og kan ikke møte de fremtidige 
utfordringer på dette området.  Hygieneforholdene ved operasjonsavdelingen er ikke 
tilfredsstillende.  Logistikken og den tekniske infrastruktur i bygningene tilfredsstiller ikke 
dagens krav.  En realisering av Hovedfunksjonsprogrammet for Nordlandssykehuset vil gi: 
 

• Et produksjonsanlegg som tilfredsstiller dagens krav 
• Kapasitet til å dekke etterspørselen som følge av demografiske endringer, endringer i 

sykelighet og forventede endringer i den medisinske utvikling/teknologi. 
• Plass til å møte planlagte og nye/styrkede funksjoner 
• Mulighet for en videre utvikling av helsefaglige kompetansemiljø og bidra til rekruttering 

av helsepersonell til tjenesten i Nord-Norge 
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• Være en nødvendig støtte og veileder for en rekke sentrale funksjoner for øvrige sykehus 

og kommunehelsetjenesten i landsdelen.  
 
For realisering av et funksjonelt og fremtidsrettet sykehusanlegg anbefales et programareal,  
som en rammebetingelse for det videre arbeid med skisseprosjekt og forprosjekt, for 
Hovedalternativet på 
 

• Netto programareal 35.620 m2 
 
Tillegg for kommunikasjon og ambulansesentral 3.000 m2 brutto.  Programmet skal realiseres 
med en brutto/nettofaktor mindre enn 2,0. 
 
Sum brutto areal er i hovedfunksjonsprogrammet (HFP) foreløpig stipulert til 72.400 m2. 
 
Helse Nord RHF er tiltakshaver og prosjektansvarlig.  Nordlandssykehuset HF ivaretar ansvaret 
som byggherre og gjennomfører prosjektet.  HF etablerer den nødvendige prosjektorganisasjon 
for gjennomføring. 
 
HF skal se til at skisse- og forprosjekt foreligger innen utgangen av 2003.  I planarbeidet videre 
legges en fremdrift som innebærer ferdigstillelse av anlegget i 2011. 
 
I det videre arbeid skal utredes/vurderes 
 

• Samordning mellom somatikk og psykiatri og herunder løsning for akuttpsykiatrien for 
Salten. 

• Flytting av Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR) til lokaler ved det psykiatriske 
sykehuset, 

• Samordning/flytting av administrative og tekniske funksjoner til lokaler ved det 
psykiatriske sykehuset. 

 
De samlede kostnader for å realisere prosjektet innenfor en tidsramme på 2011 er estimert til 1,9 
mrd. kroner målt i kostnadsnivå per mars 2001.  Dette inkluderer 20 mill. kroner til 
universitetsfunksjon. 
 
Hovedalternativet for utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset er et meget stort 
prosjekt for dette HF.  Prosjektet vurderes å være av en slik størrelse at det ikke kan finansieres 
innenfor dagens rammer og finansieringssystem.  Skal prosjektet realiseres må det søkes om 
ekstraordinære tilskudd, med mindre det gies en generell styrking av basisrammen i henhold til 
avskrivingen av dagens anlegg.  Hovedalternativet krever en permanent inntektsøkning på 120 
mill. kroner fra og med 2003 med den framdrift som foreløpig er satt. 
 
Kontantstrømsanalysen viser at sykehuset får et lånebehov først ved de større investeringene i 
2007; gitt en årlig økonomisk styrking på nevnte 120 mill. kroner.  I 2010 er lånebehovet 
oppimot 850 mill. kroner. 
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          VEDLEGG 
 
                                                     

Administrasjon 
Bodø  

 
 
STYRESAK  …………    
 
GODKJENNING AV HOVEDFUNKSJONSPROGRAM OG AREALRAMME VED 
MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET HF 
 
                                                                                                       
 
1. FORMÅL  
 
Styret inviteres i denne saken å ta stilling til: 
 

• Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nordlandssykehuset inkludert arealramme for det 
moderniserte sykehuset.  

• Tjenestetilbud i det moderniserte sykehuset 
• Organisering av byggeprosjektet 
• Økonomiske rammebetingelser for sykehuset knyttet til gjennomføring av prosjektet 
• Videre oppfølging av arbeidet med prosjektet 

 
Saksforelegget bygger på følgende utredninger: 
 

• Nordland Sentralsykehus - Strategisk Utviklingsplan (SU) (1997) 
• Behovs- og etterspørselsanalyse for Nordland Sentralsykehus (2000) 
• Utbygging av Nordland Sentralsykehus i Bodø – konsekvensutredning etter plan- og 

bygningslovens Kap. VII-a (2000) 
• Kostnadskalkyle utstyr (2001) 
• NSS – utviklingsplan. Ny driftsmodell for NSS (2001) 
• Nordland Sentralsykehus – Hovedfunksjonsprogram (HFP) (2001) 
• Nordlandssykehuset HF – Utbygging av sykehuset – driftsøkonomiske konsekvenser 

(2002) 
 
Disse utredningene følger saken som utrykte vedlegg. 
 
HFP omfatter modernisering og nybygg for den somatiske virksomheten i Bodø. Den totale 
arealrammen for Nordlandssykehuset blir etter utbyggingen på 72.400 kvm. Av dette er 24.850 
kvm nybygg. Det nybygde arealet fordeler seg med 7.400 kvm til nye funksjoner, 2.600 kvm til 
arealer som skal rives og 700 kvm til arealer som i dag leies. Resterende 14.150 kvm er derfor 
knyttet til ivaretakelse av eksisterende oppgaver med forventet aktivitetsvekst knyttet til 
demografiske endringer.  
 
Kostnadene for modernisering, arealutvidelse og oppgradering av utstyrsparken er i HFP 
estimert til 1,9 mrd kr i prisnivå mars 2001. 
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HFP (2001) danner, sammen med rapporten om driftsøkonomiske konsekvenser (2002), 
grunnlag for søknad fra Helse Nord til Helsedepartementet om godkjenning av prosjektet. Denne 
godkjenningen vil gi endelig klarsignal om fullføring av forprosjekteringen. Av St.prp. 59 – 
Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett for 2002, går det frem at det i budsjettopplegget 
for 2002 er økonomisk lagt til rette for slik forprosjektering. Forprosjektet, som planlegges 
ferdigstilt innen utgangen av 2003, vil danne grunnlag for statens endelige godkjenning av 
prosjektet med tilhørende kostnadsramme. Styret vil derfor på et senere tidspunkt få seg forelagt 
sak om endelig kostnadsramme. 
 
Saksforelegget oppsummerer de underliggende dokumenter. Innledningsvis gis en summarisk 
oversikt over historikken til prosjektet før statlig overtakelse samt dagens tilbud ved sykehuset. 
Deretter presenteres behovs- og etterspørselsanalysen som danner grunnlaget for 
dimensjoneringen i HFP før hovedelementene i HFP, blant annet nye funksjoner, arealberegning, 
kostnadsestimat samt utbyggingsprogram gjennomgås. 
 
Helse Nord har med bakgrunn i brev fra Helsedepartementet bedt om en delutredning for å 
kvalitetssikre innholdet i HFP inkludert økonomiske konsekvenser og finansiering. Det ble blant 
annet bedt om å få vurdert nybygg opp mot det foreliggende prosjektet. Denne delutredningen 
foreligger i form av rapporten ”Nordlandssykehuset HF - Utbygging av sykehuset – 
driftsøkonomiske konsekvenser”. Rapportens konklusjon gjengis i sin helhet i et eget avsnitt i 
saken. 
 
Avslutningsvis gjennomgås driftsøkonomiske konsekvenser med utgangspunkt i det foreliggende 
kostnadsestimat. Delutredningen ”Nordlandssykehuset HF - Utbygging av sykehuset – 
driftsøkonomiske konsekvenser” danner grunnlaget for disse beregningene. 
   
 
2. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 
 
Som det går frem av saken, kan arbeidet med å få modernisert Nordlandssykehuset spores tilbake 
til 1980 med generalplan for sykehuset. Siden høyblokken stod ferdig i 1973 har det bare i liten 
grad vært gjennomført tiltak ved sykehuset for å tilpasse infrastrukturen til endrede 
behandlingsformer, blant annet den betydelige omlegging fra sengebasert behandling til 
poliklinikk og dagbehandling/dagkirurgi. 
 
Både på grunn av de manglende midler til investeringer og i påvente av påbygging og 
ombygging, er tunge vedlikeholdsarbeider skjøvet foran i tid. Det er således et stort behov for 
rehabiliteringer, oppussinger og vedlikehold av en rekke bygningselementer og installasjoner 
(fasader, heiser). 
 
Realisering av HFP vil gi: 
 

• Et produksjonsanlegg som tilfredsstiller dagens krav 
• Kapasitet til å dekke etterspørselen som følge av demografiske endringer, endringer i 

sykelighet og forventede endringer i den medisinske utvikling/teknologi. 
• Plass til å møte planlagte og nye/styrkede funksjoner 
• Mulighet for en videre utvikling av helsefaglige kompetansemiljø og bidra til rekruttering 

av helsepersonell til tjenesten i Nord-Norge 
• Være en nødvendig støtte og veileder for en rekke sentrale funksjoner for øvrige sykehus 

og kommunehelsetjenesten i landsdelen.  
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Oppsummert betyr dette at HFP legger opp til at dagens tilbud som lokalsykehus for 
befolkningen i Salten skal videreføres. I tillegg legges til grunn at de spesialiserte tilbud og 
tjenester som sykehuset har hatt, skal videreføres, herunder laboratorievirksomhet, røntgen og 
annen medisinsk service. 
 
I henhold til strategiplanen for Helse Nord skal Nordlandssykehuset i noen grad ha en rolle som 
kompetansemotor og støtte for andre helseforetak i nord. HFP støtter opp under dette ved at det 
blant annet settes av arealer for å ivareta oppgaver knyttet til planlagt økning av 
utdanningskapasiteten ved medisinerstudiet i Tromsø. HFP innebærer en forankring og styrking 
av Nordlandssykehuset sin rolle knyttet til forskning og utdanning. 
Etablering av satellittenhet for stråleterapi vil være eneste nye funksjon i forhold til den 
virksomhet som i dag drives ved sykehuset. Etablering av denne vil skje i nært samarbeid med 
UNN (som satellitt).  
 
For øvrig legges i HFP opp til styrking av tilbudet innenfor kreftomsorg, geriatri, fysikalsk 
medisin og rehabilitering samt infeksjonsmedisin. 
 
I forbindelse med utredningsarbeidet er det foretatt beregninger av kostnadene knyttet til to 
alternative prosjekter til ”Hovedalternativet” beskrevet i HFP; 
 

• ”0-alternativet” for å få frem hva som må gjennomføres av tiltak for at der fortsatt skal 
kunne drives aktivitet ved anlegget 

• ”Nybyggingsalternativet” som innebærer et helt nytt anlegg hvor somatikk og psykiatri er 
samlokalisert 

 
 
Agenda Utredning & Utvikling, som har foretatt utredningen konkluderer slik: 
 
”I en sum innebærer verken 0-alternativet eller Nybyggingsalternativet på langt nær de 
muligheter til å skape et moderne og godt funksjonelt sykehus på tilsvarende tid som 
Hovedalternativet. 
 
0-alternativet er uten utviklingsmuligheter og innebærer bare en utsettelse av nødvendig valg; 
Nybyggingsalternativet vil kunne bli like funksjonelt, men innebærer en ikke ubetydelig 
forsinkelse. 
 
Av de vurderte alternativer framtrer derfor Hovedalternativet som det riktige, og gode 
alternativet.”  . 
 
Agenda Utredning & Utvikling as gir altså sin klare anbefaling til at hovedprosjektet/ 
Hovedfunksjonsprogrammet realiseres. Ved ”0-alternativet” vil ikke dagens tilbud kunne 
videreføres.   
 
Ut fra kostnadsestimatet på 1,9 mrd kr (kostnadsnivå mars 2001) har Agenda Utredning og 
Utvikling beregnet at det er behov for økte inntekter på 120 mill kr pr år for å kunne realisere 
hovedalternativet etter at det er tatt hensyn til de driftsbesparelser som det nye anlegget vil gi. 
Denne inntekten vil finansiere avskrivninger av åpningsbalansen, avskrivninger på nybygg inkl. 
utstyr samt renter på nybygg inkludert utstyr. Finansiering av driftsutgifter knyttet til antatt økt 
aktivitet kommer i tillegg. For ”0-alternativet” er nødvendige økte inntekter beregnet til 87 mill 
kr med samme forutsetninger.  
 
Det vil ikke være mulig med dagens finansieringssystem å realisere prosjektet uten slik 
inntektsøkning.  
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3. HISTORIKK 
 
Nordlandssykehuset har i mange år hatt underdekning av arealer til både klinisk aktivitet og 
kontorformål. Siden slutten av 1970 tallet har sykehuset hatt behov for arealøkning. Prosessen så 
langt kan illustreres slik: 
 

• 1980: Nordland Sentralsykehus utarbeidet generalplan for sykehuset. Denne ble ikke 
iverksatt på grunn av at fylkeskommunen bare kunne ta på seg mindre investeringer siste 
halvdel av 1980 årene. 

• 1985: Fylkestinget for Nordland vedtok i sak 61/85 investeringsprogram for de somatiske 
sykehus i Nordland. Der ble Nordlandssykehuset prioritert etter at utbygginger ved Vefsn 
og Rana sykehus var realisert. Disse er for lengst realisert. 

• 1992: Fylkestinget for Nordland behandlet i sak 63 /92 langtidsbudsjettet for 1993 – 96. I 
saksframlegget lå forslag til nybygg og ombygginger. Det ble da gjort vedtak om total 
gjennomgang av bygg og oppgaver. 

• 1994: Arbeidet med Strategisk Utviklingsplan startet. 
• 1997: Fylkesutvalget sendte Strategisk Utviklingsplan ut til høring. 
• 1997: Fylkestinget meldte om kortsiktige utbyggingstiltak  
• 1998: Fylkestinget vedtok i sak 41/98 realisering av kortsiktige tiltak innenfor rammen 

av en helhetlig plan, beskrevet i Strategisk Utviklingsplan. 
• 1998, 1999 og 2000: Realisering av deltiltak i Hovedalternativet: Magnetrøntgen (MR), 

dagkirurgi, observasjonssenger, smerteklinikk, pasienthotell. I etterkant ble også 
brystdiagnostisk senter tatt inn i disse tiltakene.  

• 2001: Fylkestinget vedtok I SAK 52/01 Hovedfunksjonsprogrammet (HFP). 
• 2001: Det regionale helse- og sosialutvalg vedtok i sak 14/01 HFP. 
• 2001: Fylkeskommunen sendte HFP til helsedepartementet til godkjenning. 
• 2002: I februar oversendte Helsedepartementet byggesøknader til Helse Nord til 

prioritering, deriblant HFP.  
 

Hovedfunksjonsprogrammet er utarbeidet i overensstemmelse med retningslinjer gitt av Sosial- 
og Helsedepartementet.  Det regionale helse- og sosialutvalg behandlet 
Hovedfunksjonsprogrammet i møte 28. mai 2001 under sak 14/01. Utvalget gav sin tilslutning til 
Hovedfunksjonsprogrammet. 
 
I brev av 5. april 2002 fra Helse Nord RHF anmodes Nordlandssykehuset HF om å gjennomføre 
delutredninger og analyser som et nødvendig underlag for ny søknad til HD. Helse Nord RHF 
ber om at underlagsmaterialet foreligger slik at søknaden på ny kan sendes på ettersommeren 
2002. 
 
 
4. TILBUDET VED SYKEHUSET 
 
Nordlandssykehuset HF dekker et område med et befolkningsunderlag på opp mot 100.000. 
Foretaket har 3 institusjoner; ett lokalsykehus som dekker Lofoten, tidligere sentralsykehus med 
dekningsområde Nordland fylke samt sentralinstitusjon psykisk helsevern for Nordland fylke. 
 
Prosjektet omfatter sykehuset i Bodø som betjener et område med om lag 74.000 innbyggere. 
Sykehuset tilleggsfunksjoner i det medisinske tilbudet i regionen forøvrig. Sykehuset ivaretar 
både en lokalsykehusfunksjon og ivaretar spesialiserte og sammensatte funksjoner ut over 
lokalsykehusnivå, med lokalsykehusfunksjonen som den volummessig største.  
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Infrastruktur 
Sykehuset består av bygningsmasse fra 1927, 1966, 1973 og 1981. Sykehusets avdelinger er 
fysisk organisert etter hvor der har vært ledig areal og arealknappheten har i mange 
sammenhenger preget organiseringen. Man har i liten grad kunnet ta hensyn til organisering etter 
prinsipper om nærhet eller kjeder for behandlingsformer som akuttbehandling, 
kronikerbehandling og rehabilitering. 
 
Det innvendige trafikkmønster er problematisk i og med at forflytninger innenfor 
akuttbehandling og poliklinisk behandling ofte krysser annen trafikk. Dette kan være 
problematisk med hensyn til både personvern, framkommelighet og oversiktlighet. 
 
Utvendig trafikkmønster er også problematisk. Det er ikke skille mellom forsyningstjeneste og 
ambulansebiltrafikk. Administrasjonsfløya som er oppført på dispensasjon. 
 

Tilbud som skiller Nordlandssykehuset fra lokalsykehus 
Nedenfor er kommentert en del av de tilbud som skiller tilbudet ved Nordlandssykehuset fra 
tilbudet ved lokalsykehus. Gjennomgangen er ikke komplett.  
 
Revmatologisk avdeling og Øre-, nese- og halsavdelingen gir spesialisttilbud på høyt nivå. 
Spesielt er tilbudet innenfor kjevekirurgi/ortognatkirurgi hvor det blant annet gjøres 
implantatkirurgi. I samarbeid med medisinsk avdeling utredes pasienter med snorkeproblemer 
(søvnapnoe) og opereres ved indikasjon. 
 
Øyeavdelingen har helkontinuerlig vaktberedskap, og disponerer senger i kirurgisk sengepost. 
 
Kirurgisk avdeling har tilbud innefor alle gren/subspesialiteter (karkirurgi, thoraxkirurgi, 
gastroenterologi, urologi og kreftkirurgi). Avdelingen gjør større laparaskopiske inngrep 
(kikkhullskirurgi) samt endokrin kirurgi på for eksempel skjoldbrukskjertel. 
 
Hudavdelingen er eneste avdeling for hudlidelser i fylket. Avdelingen disponerer senger i 
medisinsk avdeling, slik at kompliserte hudlidelser kan behandles og unngår dermed overflytting 
til UNN. 
 
Medisinsk avdeling har tilbud innenfor alle gren/subspesialiteter (hematologi, onkologi, 
nefrologi, kardiologi, lungemedisin og gastromedisin). Avdelingen igangsetter og innstiller alle 
dialysebehandlinger i Nordland. Dialyseenhetene ved lokalsykehusene fungerer som 
satellittstasjoner under dialyseenheten ved Nordlandssykehuset. I samarbeid med 
Universitetssykehuset i Nord-Norge gjøres hjerteangiografier på pasienter fra 
lokalsykehusområdet. I tillegg mottas pasienter til pacemakerimplantasjon. 
 
Nevrologisk avdeling driver utredning og behandling før operasjoner i hjerne og nervesystem. 
Innenfor enkelte sykdomsgrupper, for eksempel parkinson og multippel sklerose (MS), er det 
kommet behandlingstilbud som for kort til tilbake ikke fantes. Dette har ført til økende 
søknadsomfang til avdelingen.  
  
Barneavdelingen gir tilbud innenfor et bredt spekter fra habilitering/rehabilitering til 
nyfødtmedisin inklusiv for tidlig fødte. Det er organisert hentetjeneste til sykehusene i Nordland.  
 
Anestesi/ Intensiv avdeling gir et helkontinuerlig tilbud innenfor akuttmedisinen. Slik avdelingen 
fungerer, er den et viktig ledd i tjenestetilbudet innenfor akuttmedisin i regionen.  
Blant annet har avdelingen pasienter fra hele Nordland som langtidsbehandles på respirator. 
Avdelingen dekker også legebemanning på redningshelikopter og luftambulansen i Bodø. 
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Radiologisk avdeling er en høyteknologisk avdeling som gir tilbud innenfor billeddiagnostikk av 
høy kvalitet. Nukleærmedisinsk tilbud i helseregionen finnes bare ved UNN og 
Nordlandssykehuset. Etterspørselen for tjenesten er så stor at behovet for to 
fotograferingsenheter/gammakameraer er planlagt. Både alene og komplettert med det øvrige 
fagmiljø i sykehuset er det diagnostiske tilbud innenfor billeddiagnostikk meget etterspurt i 
regionen. 
 
Tilbudene innenfor mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi og klinisk kjemi 
utgjør et nesten komplett tilbud innenfor laboratoriediagnostikk. Kun få typer undersøkelser må 
sendes til mer spesialiserte laboratorier. Dette tilbudet finnes bare ved Nordlandssykehuset og 
UNN. Hver avdeling for seg, i lag og komplettert med det øvrige fagmiljø i sykehuset dekker 
komplekse og sammensatte problemstillinger.  
 
Fysikalsk medisin og rehabilitering har tverrfaglige team som karakteriseres blant annet med at 
fagspesialiteter i utrednings- og behandlersammenheng supplerer hverandre. Det er satt som mål 
at innen 2005 skal avdelingen framstå som en kunnskapsbase og et knutepunkt for samlet 
rehabiliteringsmedisin. Avdelingen er godt i gang med denne oppbyggingen. 
 
Sykehuset har hatt Lærings- og mestringssenter siden 1999. Senteret gir et mangfoldig tilbud til 
pasientgrupper og pårørende med hensyn til å mestre sin sykdom i dagliglivet. Etterspørselen er 
økende. 
 
Flere avdelinger har tett samarbeid med andre sykehus. Noen spesialister fra NSS har poliklinikk 
ved ulike lokalsykehus. 
 
Det drives forskning ved flere avdelinger. 
 
Sykehuset har en viktig oppgave med hensyn til utdanning av helsepersonell, både innenfor 
medisinerutdanningen og innenfor forskjellige fagområder i høgskolesystemet. Opprettholdelse 
av faglig kompetanse er nødvendig for å kunne ivareta det teoretiske tilbud samt praksisplasser. 
Det legges vekt på gode utdanningsprogram og et rekrutterende arbeidsmiljø. 
 
   
5. BEHOVS- OG ETTERSPØRSELSANALYSE 
 
Som en del av kvalitetssikringen av SU (1997) og forestående arbeid med HFP, ble 
Sintef/Unimed engasjert til å utarbeide en behovs- og etterspørselsanalyse fram mot 2020. 
Analysen skulle beregne antall døgnopphold, dagopphold, dagkirurgiske opphold og polikliniske 
konsultasjoner samt samlet ressursbehov etter aktivitetstype, uttrykt i DRG-poeng.  
 
I følge analysen forventes det at befolkningsveksten i Nordland fylke fra 1998 til 2020 vil være 
på 5,8 %. For Salten sykehusområde vil befolkningsveksten være på 9,5 %.  Det vil være en 
nedgang i fylket totalt innenfor aldersgruppen 0-14 år, mens det innenfor aldersgruppen over 70 
år vil være størst vekst, 18,5 %. For Salten området vil denne veksten være på hele 31,5 %. 
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Tabell 1: Demografiske utvikling frem mot 2020 
 
  

1998 
 
MI 2010 

 
MI 2020 

Prosent vekst 
1998 - 2020 

Salten sykehusområde 
                            0 – 14 år 
                          15 – 69 år 
                               70 + år 
                           Totalt 
 
Nordland fylke 
                            0 – 14 år 
                          15 – 69 år 
                               70 + år 
                             Totalt 
 

 
  15 213 
  50 751 
    7 821 
  73 785 
 
 
  48 055 
161 344 
  29 106 
238 505 

 
  15 228 
  55 010 
    7 970 
  78 208 
 
 
  47 042 
171 514 
  28 346 
246 902 

 
  14 448 
  56 039 
  10 285 
  80 772 
 
 
  44 306 
172 543 
  34 487 
251 336 

 
- 5,3 
 10,4 
 31,5 
   9,5 
 
 
 - 7,8 
    6,9 
  18,5 
    5,4 

 
(Tallene i rapporten er hentet fra SSBs framskrivning, alternativ MI, det vil si middels vekst) 
 
 
Med utgangspunkt i dagens sykehusstruktur og funksjonsfordeling og hensyntaken til forventede 
økninger i behov samt forventede endringer i sykehusets behandlingspraksis, forventes 
ubetydelig økning i antall innleggelser. Med den vekst som forventes i antall eldre vil imidlertid 
de som legges inn i gjennomsnitt være sykere enn dagens gjennomsnitt. Dette betyr at antall 
liggedager vil øke med 9500 som følge av lengre sykehusopphold for den enkelte. Økte 
etterspørsel for resterende del av befolkningen vil dekkes gjennom økning innenfor 
dagbehandling/dagkirurgi.  
 
 
Tabell 2: Utviklingstrender aktivitet 1998-2020. 

 1998 2010 2020 
Behandling i døgnavdeling 
 Antall opphold 
 Antall DRG-poeng 
  Antall liggedager 
  Gjennomsnittlig liggetid 
  Sengebehov 
 
Behandling uten innleggelse 
  Dagpasienter 
  Dagkirurgi 
  Polikliniske konsultasjoner 
  DRG-ekvivalenter ikke innlagte 
 

 
15 465 
15 646 
88 032 
      5,7 
     283 
 
 
  1 563 
  3 758 
59 946 
  3 651 

 
14 769 
16 749 
88 335 
      6,0 
     284 
 
 
  3 184 
  6 306 
64 483 
  6 577 

 
15 760 
18 713 
97 419 
      6,2 
     314 
 
 
  3 876 
  7 336 
69 060 
  7 772 

 
Aktivitetsveksten, jfr. tabell 2, vil komme innenfor prioriterte områder; rehabilitering, geriatri, 
kreftbehandling, infeksjonsmedisin og terminalpleie.  
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6. HOVEDFUNKSJONSPROGRAM FOR NORDLANDSSYKEHUSET 
 
HFP er utarbeidet med basis i SU og Behovs- og etterspørselsanalysen fra Sintef/Unimed. 
Arealrammen for nybygg er i HFP på 24.850 kvm brutto, totalt 72.400 kvm brutto. Det nybygde 
arealet fordeler seg med 7.400 kvm til nye funksjoner, 2.600 kvm til arealer som skal rives og 
700 kvm til arealer som i dag leies. Resterende 14.150 kvm er derfor knyttet til ivaretakelse av 
eksisterende oppgaver med forventet aktivitetsvekst knyttet til demografiske endringer.  
 
Sykehuset skal ha 307 sengeplasser, omkring 40 dagbehandlingsplasser og 61 rom i 
pasienthotellet. Det legges opp til en betydelig dreining fra innleggelser mot dagbehandling, 
dagkirurgi og poliklinikk. Utviklingsarbeidet videre vil bestå i å få til en fleksibilitet i struktur og 
behandlingsopplegg. 
 
 
Hovedelementer 
For å dekke arealbehovet til hvert senter skal overgangsfløya mellom høyblokka fra 1973 og 
gammelfløya fra 1927, føres opp i 9 etasjer og med utvidelse av grunnflata. I tillegg må to 
behandlingsfløyer og strålebygg med laboratorietjenester bygges. Gammelfløya påbygges en 
etasje til slik at den får fire etasjer. For å bedre både den interne og eksterne trafikk skal 
hovedinngangen flyttes fra nord til sørsiden av bygningsmassen med ny hovedavkjørsel til 
sykehuset. 
 
Det ligger som forutsetning at Radiologisk avdeling og Hjerteovervåkningen, plassert 
henholdsvis i andre og tredje etasje i høyblokka fortsatt skal være der. Hjerteovervåkningen er 
nyombygd og modernisert opp til dagens krav til standard, mens det innen Radiologisk avdeling 
er gjort en del ombygginger de senere år. Det forligger en grov planskisse for hvor de andre 
avdelinger og funksjoner skal plasseres. 
 
Arealrammen for standard sengepost er på 641 kvm. Sengeposten planlegges med 27 senger som 
tilsvarer 23,7 kvm netto per seng. Sengepostene skal ha 5 ensengsrom, derav 3 isolater og 11 
tosengsrom.  
 
I HFP legges til grunn et bedre tilbud innenfor kreftomsorg, fysikalsk medisin og rehabilitering 
(FMR), geriatri og smitteisolering, samt en generell økning av arealrammene for den enkelte 
avdeling. Den generelle økning av arealer på om lag 14.200 kvm er ledd i kvalitetssikringen av 
pasientbehandlingen med bedre fasiliteter med hensyn til behandling, samtaler og undervisning. 
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Figur 1: Oversikt over eksisterende bygg, nybygg og framtidige utvidelsesområder. 
 
 
Nye tilbud og styrking av eksisterende  
 
Kreft 
Det planlegges en onkologisk enhet med poliklinikk og 6 senger i en sengepost. Enheten skal ha 
tverrfaglig kompetanse for å gi service overfor interne avdelinger, primærhelsetjenesten og andre 
sykehus. 
 
Det er bestemt at det skal være 5 strålemaskiner i helseregionen. En av disse skal i henhold til 
Regional Helseplan legges til Nordlandssykehuset som en satellitt under UNN. Satellittstasjonen 
skal først og fremst utføre palliativ strålebehandling. UNN har kapasitet til å gjøre alle 
strålebehandlinger fram til 2006. Utviklingen av kreftsykdommer tilsier at etter 2006 må 
satellittstasjonen i Bodø være operativ. 
 
Geriatri 
Geriatri er ny aktivitet Det planlegges poliklinikk og sengepost med 15 senger. Enheten skal ha 
tverrfaglige team med innadrettet og utadrettet virksomhet. 
 
Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) 
FMR har i dag poliklinikk, tverrfaglig team med innadrettet og utadrettet virksomhet og 
sengepost med 4 senger. Det planlegges videreutvikling av denne tjenesten, med blant annet 
opprusting til sengepost med 15 senger. 
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Smitteisolering av pasienter i sykehus 
Statens Helsetilsyn har arbeidet med utkast til nye retningslinjer for ”Bruk av isolering til å 
forebygge smittespredning i helseinstitusjoner”. Som følge av dette planlegges en infeksjonspost 
med 4 luftsmitteisolater og 6 kontaktsmitteisolater. Ved barneavdelingen skal det være 4 
kontaktsmitte- og 2 luftsmitteisolater samt 2 luftsmitteisolater ved intensiv avdeling. Ved 
standard sengepost skal det være 3 kontaktsmitteisolater. Dette tilsier at omkring 14 % av 
sengeplassene blir tilrettelagt for smitteisolering. 
 
Ambulansebilstasjon 
I Nordland Fylkesting ble det i sak 101/2000 gjort vedtak om at ambulansebiltjenesten i Bodø 
skulle overtas av fylkeskommunen med virkning fra 01.01.02 og driften skulle tillegges 
Nordlandssykehuset 
 
I forbindelse med planleggingsarbeidet, ble det i Samordningsrådet i møte 22.06.01 
”..besluttet at ambulansedriftens antatte bygningsbehov tas inn som tillegg til HFP og integreres 
i den videre planlegging. Det innebærer at en i praksis har utvidet rammen for 
hovedfunksjonsprogrammet med nye lokaler som er en konsekvens av overtakelse av 
ambulansetjenesten.” 
 
Under arbeidet med delfunksjonsprogrammet er det utarbeidet romprogram for 
ambulansebilstasjon på 1000 kvm brutto.  
 
Det samlede arealbehovet til nybygg for nye funksjoner og opptrapping av prioriterte oppgaver 
kommentert i dette avsnittet utgjør omkring 7 400 kvm brutto.   
 
 
Spesielle tilbud 
 
Angio og intervensjon 
Sykehuset har lang erfaring med angioutredninger og enkelte intervensjonsprosedyrer. Innenfor 
hjerteutredning har det over lang tid vært et nært samarbeid med UNN, hvor Nordlandssykehuset 
har hatt utredningsansvar for hjertepasientene fra Salten-området. I prosjektet legges det opp til 
at samarbeidet med UNN opprettholdes og videreutvikles.  
 
Det planlegges ett generelt angiolaboratorium, ett for hjerteutredninger, som også skal være 
avlastningslaboratorium for det generelle laboratoriet, og ett laboratorium for 
gjennomlysningsledet og ultralydledet intervensjon. 
 
Prinsipper for hjertemedisin er for tiden under utredning. 
 
Behandling av for tidlig fødte 
Sykehuset har lang erfaring i behandling av for tidlig fødte. Nasjonale retningslinjer for 
dimensjonering av prematuravdelinger tilsier at det er for få slike senger i Nordland.  
 
I Hovedfunksjonsprogrammet er det dimensjonert med 10 prematurplasser. Det utarbeides for 
tiden nasjonal standard for nyfødtmedisin. Forslag til dimensjonering av prematuravdelinger 
tilsier at det bør være 17 prematurplasser ved Nordlandssykehuset. Det legges derfor i HFP opp 
til å øke fra 10 til 17 prematurplasser. Økningen av prematurplasser skal være innenfor den totale 
rammen for senger. 
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Respiratorbehandling 
Intensiv avdeling og i noen grad Hjerteovervåkningen er de eneste avdelinger i Nordland som 
behandler respiratorpasienter over lengre tid. Det betyr at respiratorpasienter fra lokalsykehusene 
oversendes Nordlandssykehuset etter kort tids behandling i lokalsykehuset. 
 
Universitetsfunksjoner 
Det er ikke gjort vedtak om dette, men Universitetet i Tromsø (UiT) har planer om å øke antall 
studenter til embetsstudiet i medisin til 120 studenter per år. Dette planlegges å skje i samarbeid 
med Nordlandssykehuset HF, både innen somatikk og psykiatri ved at inntil 30 studenter 
tilbringer femte og sjette studieår i Bodø. Dette vil stille krav om areal til undervisningsrettet 
virksomhet på poster og poliklinikker, leseplasser, auditorier, telemedisin, kontorer for 
universitetsansatte og andre studentrettede virksomheter. 
 
Under utarbeidelsen av HFP var det kontakt mellom Nordland fylkeskommune og UiT 
vedrørende behov for arealer ved Nordlandssykehuset knyttet opp til et framtidig opptak av 120 
medisinerstudenter årlig. UiT meldte et arealbehov på omkring 200 kvm netto. Samlet 
arealramme til universitetsfunksjoner ble i HFP satt til 250 kvm netto. 
 
I forbindelse med programarbeidene er det påpekt at programmerte 250 kvm netto er lite 
sammenliknet med programareal som er avsatt for universitetsfunksjoner knyttet til for eksempel 
Sentralsykehuset i Akershus (SiA).  
 
Hvis Nordlandssykehuset skal ha samme arealstandard for universitetsfunksjoner som det 
planlegges ved Nye SiA, skulle Nordlandssykehuset hatt en arealramme på 800 kvm netto. Det 
betyr at arealrammen for Nordlandssykehuset sannsynligvis må økes. Dette avklares så snart det 
er bestemt hvilke oppgaver Nordlandssykehuset skal ivareta ved en økning i 
medisinerutdanningen.. 
 

Funksjonsfordeling mellom Nordlandssykehuset i Bodø og Lofoten 
Til grunn for etableringen av Nordlandssykehuset ligger bl.a. vurderinger av et allerede etablert 
faglig samhandlingsmønster mellom Bodø og Lofoten. Det er en forutsetning at dette 
funksjonelle samarbeidet skal videreutvikles innenfor den nye organisatoriske rammen. Aktuelle 
utviklingsområder er i første omgang fødselsomsorgen og den kirurgiske akuttberedskapen, 
herunder organiseringen av intensivmedisinen. 
 
Dette vil bli fulgt opp med formelle prosjekt i løpet av 2002/03.  
 
Selv om det kan forventes fortsatt utvikling og endring hva angår dimensjonering og fordeling av 
tjenestetilbudet mellom Lofoten og Bodø. Det er ikke i planforslaget innarbeidet at slike 
endringer vil påvirke pasientfordelinga i et omfang som endrer de forutsetninger som ligger til 
grunn for dimensjonering av de ulike funksjoner i HFP. 
 
Arealer 
Som det framgår av gjennomgangen foran har det gjennom de 20 siste år foregått en lang prosess 
for å skaffe sykehuset tilstrekkelig med arealer til å yte den tjeneste som forventes og forlanges. 
Arealunderskuddet blir synliggjort i det daglige med flere kontorrigger og administrasjonsfløya, 
som alle er oppført med tidsdispensasjoner. I tillegg er en gammel overlegebolig tatt til 
kontorformål samt den gamle skattefogdegården i Biskop Kroghs gate. Sykehuset har også leid 
omkring 700 kvm kontorarealer i bygård i Sjøgata med gangavstand til sykehuset på 10 minutter.  
 
I tabellene nedenfor er vist hvordan bruttoarealet i HFP på 72.400 kvm fremkommer i forhold til 
dagens tilgjengelige areal.  
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Tabell 3:  Beskrivelse av arealbehov. 
 
  Netto areal Brutto areal     Brutto/netto 
                     (kvm)                (kvm)                faktor 
_________________________________________________________________________ 
Eksisterende bygg 
 Tilgjengelig areal 24 000 46 225 1,93 
 Fradrag for arealer som rives   1 300   1 675 1,29 
Sum anvendbart av eksisterende bygg 22 700 44 550 1,96 
 
Nybygg 
 Pasienthotell (under realisering)  2 060   3 250 1,58 
 Tillegg for erstatning av arealer  
                                     som er revet  1 300   2 600 2,00 
 Arealbehov nybygg  9 000 18 000 2,00 
 Ambulansebilsentral     560   1 000 
___________________________________________________________________________ 
Sum nybygg 12 920 24 850 1,93 
Sum total programareal 35 620 69 400 1,95 
Tillegg for tversgående kommunikasjonsareal                      3 000 
Sum totalt areal        72 400 
 
 
Kostnadsestimat 
De samlede kostnadene ved realisering av HFP er estimert til 1,9 mrd kr målt i kostnadsnivå pr 
mars 2001. Dette inkluderer 20 mill kr til universitetsfunksjonen. 
 
Utstyr 
Utstyrbehovet for sykehuset er gjennomgått. Brutto utstyrbehov for et utbygg Nordlandssykehus 
er beregnet til 665,8 mill. kroner (mars 2001). Det er lagt inn som forutsetning at sykehuset skal 
investere utstyr for 20 mill. kroner årlig over driftsbudsjettet under prosjektperioden. 
Investeringsbehov for utstyr over byggeprosjektet er beregnet til 370 mill. kroner.  
 
Bygninger 
Som en del av HFP er det foretatt kostnadsvurderinger av nybygg og ombygninger/oppussing av 
eksisterende arealer som viser en antatt kostnad på kr. 1 533 millioner, inkludert 
ambulansebilsentral. Vurderingen er gjort med basis i erfaringstall fra andre sykehusprosjekter 
og fra egne erfaringstall fra et betydelig antall prosjekter. Usikkerheten i kostnadsestimatet er 
blant annet knyttet til arealfordelingen mellom lett og tung ombygging samt kostnader knyttet til 
driftsforstyrrelser. Kostnadsramme fastsettes når godkjent forprosjekt med nøyaktige kalkyler 
foreligger.  
 
Kostnadsestimatet som er gjort i HFP er basert på kostnadsnivået pr. mars 2001. 
 
   Estimat 
Bygningsmessige investeringer ihht HFP  1.510 mill.kr 
Tillegg for Ambulansebilsentral       23 mill.kr 
Utstyrinvesteringer ihht HFP       370 mill.kr 
Sum brutto investeringsbehov  1.903 mill.kr 
___________________________________________________________________________ 
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7. UTBYGGINGSPROGRAM 
I utgangspunktet skal sykehuset opprettholde full drift i hele byggeperioden. Utbyggingen er 
derfor delt i trinn og faser. Ombyggingsarbeidene vil likevel være av en slik art at full drift ikke 
kan opprettholdes under hele byggeperioden for alle avdelinger. Framdriftsplan for samtlige 
entrepriser vil bli utarbeidet umiddelbart etter kontrahering slik at sykehuset får anledning til å 
justere sine aktiviteter. 
 
Tilrettelegging av erstatningsarealer for arealer som går tapt ved riving og utflytting på grunn av 
tunge ombygningsarbeider vil være et viktig element for gjennomføringen av prosjektet. 
 
Det er tre forhold som må tilrettelegges før hovedutbyggingen kan finne sted. 
 

• Parkering 
• Flytting av sentrallager 
• Etablering av erstatningsarealer 

 
I utgangspunktet er det en betydelig underdekning på parkeringsplasser ved sykehuset og 
situasjonen vil bli verre når utbyggingen starter. Store deler av hovedutbyggingen vil trafikkalt 
bli gjennomført fra nord. I den forbindelse må en del av parkeringsplassen tas til trafikk og 
riggformål. 
 
Løsning av parkeringsproblematikken må derfor foreligge før hovedutbyggingen starter. Dette 
gjøres ved at parkeringsanlegget mot sør utgjør første byggetrinn. 
 
Ny fløy til stråleterapi og laboratoriefunksjoner kan etableres uten at andre avdelinger berøres. 
Flyttingen av laboratoriefunksjoner til denne fløyen vil frigjøre betydelige arealer i AB-fløyen 
for ombygging.  
 
Dagens sentrallager ligger i området hvor ny behandlingsfløy/G-fløy skal bygges. Flytting av 
sentrallagret til bestående vaskerilokaler inklusive etablering av nytt varemottak vil være 
nødvendig for at bestående lagerbygg kan rives og tomten klargjøres for ny bebyggelse. Området 
inneholder ”tunge” tekniske installasjoner som må flyttes og ny teknisk infrastruktur og 
føringsveier må etableres. 
 
Ny G-fløy er tenkt å huse de fleste funksjoner som i dag er lokalisert til eksisterende K-fløy. 
Dette innebærer at funksjoner som gastrolab, nevrofysiske laboratorier, poliklinikker mv. kan 
flytte direkte til sine permanente lokaler. 
 
Bygging av ny K-fløy medfører at fløyen må tømmes for driftsfunksjoner i byggetiden og her må 
det finnes en midlertidig plassering. 
 
Det må under byggetiden for ny K-fløy (overgangsfløy mellom høyblokka (AB) og 
sykehusbygning fra 1927) etableres forbindelsesgang mellom AB og resten av sykehuset. 
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En logisk utbygningsrekkefølge synes derfor å bli: 
 

1. Parkeringshus 
2. Flytting av sentrallager 
3. Diverse infrastrukturrelle omlegninger av tekniske anlegg 
4. Ny ambulansestasjon 
5. Riving av sentrallager 
6. Ny sør-fløy med laboratorier og kreftbehandlingssenter  
7. G-fløy inklusive ny 4.etasje på H-fløy 
8. K-fløy inklusive ny 4. etasje på N-fløy 
9. Ombygging A/B-fløy (dels parallelt med innredningen av K) 
10. Ny fløy mot nordvest  

 

  
 
Reguleringsplan for sykehustomta 
Det foreligger godkjent konsekvensanalyse og reguleringsplan for sykehustomta. 
Reguleringsplanen bygger på SU, hvor det er lagt som forutsetning at utbyggingsmønsteret blir 
tilpasset utvikling av klinisk sentermodell.  
 
Sykehustomta er på 44,1 da og inneholder en bygningsmasse på 48 000 kvm. Det er et potensial 
på 120 000 kvm til bygninger slik at etter realisering av Hovedprosjektet vil det fortsatt være et 
potensial på omkring 45 000 kvm til ny bygningsmasse. 
 
 
8. ORGANISERING 
 
Helse Nord RHF har det overordnede ansvar for store utbyggingsprosjekter. RHF-styret 
forventes å treffe beslutning om modell for organisering av utbyggingsprosjektet ved 
Nordlandssykehuset i sitt møte 28. august.  Denne beslutningen vil være bestemmende for 
hvordan sykehusets styre og øvrige ledelse kan og skal forholde seg til prosjektet.  
 
Helseforetakets styre kan i denne sammenheng anbefale en gitt organisasjonsform overfor det 
regionale styret. Dersom det regionale styret gir oppdraget for gjennomføring av utbyggingen til 
sykehuset, vil det bli fremmet egen sak for styret vedr. organisering av prosjektet basert på de 
føringer som måtte komme fra RHF.  
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Den nye organiseringen av spesialisthelsetjenesten er et uttrykk for ambisjon om å etablere klare 
myndighetsrelasjoner. Det regionale nivået skal utøve en overordnet, strategisk funksjon og 
utøve sitt eierskap i forhold til helseforetakene gjennom foretaksmøte og styringsdokument. 
Styring og ledelse skal sikres gjennom presise rammebetingelser og styringsparametre.  Dette 
burde tilsi at det etableres en organisasjon for utbyggingsprosjektet som ivaretar reformens 
grunntanke, og som baserer seg på den beslutningsstruktur og ansvarslinje som alt er etablert 
mellom regionalt nivå og foretaksnivå. 
 
I organisasjonsplan for den overordnede ledelsen av Nordlandssykehuset, vedtatt av styret i sak 
22/02, er det lagt til rette for en organisatorisk oppbygging av prosjektet innenfor rammen av  
Nordlandssykehusets. Det anbefales at det bygges videre på denne modellen, noe som innebærer 
at Helse Nord RHF som eier og tiltakshaver gir oppdraget for gjennomføring av prosjektet til 
Nordlandssykehuset. 
 
Modellen innebærer at sykehusets styre og ledelse tar ansvar for gjennomføring av prosjektet 
innenfor de rammebetingelser som fastlegges av Helse Nord. Samtidig som dette innebærer økt 
ansvar og risiko for sykehuset, vurderes det som riktig sett i forhold til prosjektets art og 
kjennetegn. Til forskjell fra et rendyrket nybyggprosjekt, karakteriseres dette prosjektet av et 
meget nært forhold mellom den ombygging og nybygging som skal finne sted i prosjektet og 
løpende drift. Splitting av ansvar for nybygg/ombygg og drift gir i denne sammenheng uklar 
ansvarslinje med mulighet for en rekke spillsituasjoner.   
 
Risiko i prosjektet må vurderes på bakgrunn av at det allerede er gjennomført en rekke 
delprosjekt i sykehuset innenfor rammen av utbyggingsprogrammet, at både nybygg og ombygg 
i denne sammenheng er gjennomført i samsvar med de gitte rammebetingelser, at også videre 
prosjektgjennomføring baseres på en rekke mindre byggefaser og at allerede etablert 
prosjektorganisasjon gjennom dette har betydelig kompetanse knyttet til prosjektering og 
prosjektgjennomføring.    
 
En anbefaling om å gi oppdraget for gjennomføring av utbyggingsprosjektet til sykehuset, 
baseres oppsummert på følgende forhold: 
 
 Helseforetaket er egen juridisk enhet.  
 Helseforetaket bærer totalansvar for økonomi inklusive kostnader knyttet til investeringer 

og kapital.    
 Prosjektet er komplekst og sterkt relatert til løpende drift og driftsøkonomi. 
 Oppdrag for gjennomføring til sykehuset gir klar ansvarslinje og hindrer spill. 
 Prosjektet er delt opp i en rekke mindre byggefaser. 
 Helseforetaket har en etabler prosjektorganisasjon med betydelig kompetanse.  

 
 
9. VURDERING AV UTBYGGINGSALTERNATIVER 
 
Etter å ha mottatt anmodning fra Helse Nord RHF om ytterligere vurderinger av prosjektet har 
Nordlandssykehuset HF engasjert konsulentfirma Agenda Utredning & Utvikling as til å foreta 
analyser av ulike utbyggingsalternativer samt beregne de driftsøkonomiske konsekvensene av 
disse alternativene. Samme firma har gjort tilsvarende driftsøkonomiske analyser forut for statlig 
godkjenning av nytt sentralsykehus for Akershus (SpA) og RiT2000. 
 
I samlet vurdering av 0-alternativ, hovedalternativ og nybyggingsalternativ skriver Agenda 
Utredning & Utvikling AS: 
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Sitat: 
”0-alternativet 
 
0-alteranivet vil ikke gi grunnlag for økninger i sykehusets kapasitet, men vil muligens innebære 
at sykehuset må redusere noen av sine tilbud. 
 
Det vil gi noen bedringer av pasientmiljøet og til dels utbedre arbeidsmiljøet. 
 
Det vil ikke forbedre pasientflyt og logistikk. 
 
Til tross for 0-alternativet innebærer en investering på nærmere halvparten av hva 
Hovedalternativet vil koste, er det en rekke fundamentale feil og mangler ved dagens sykehus 
som ikke vil bli rettet opp og utbedret ved valg av dette alternativet. 
 
Dersom en skulle velge Nybyggingsalternativet vil 0-alternativet i praksis være det alternativet 
en må leve med inntil dette eventuelt kan realiseres. 
 
Hovedalternativet 
 
Den valgte fysiske løsning i Hovedalternativet, med klinisk sentermodell som et bærende 
prinsipp, legger generelt til rette for at sykehuset kan være driftseffektivt og behandle pasienter 
på rett behandlingsnivå og med en effektiv gjennomføring av den valgte behandling. 
 
Ut fra en forutsetning om at det er de samme pasientene som skal behandles som i det valgte 
referanseåret, 2001, vil de brutto driftsøkonomiske virkninger av en realisering av 
Hovedalternativet være relativt moderate. Den samlede driftøkonomiske effekt, eksklusiv FDV-
kostnader og investeringskostnader anslås til en reduksjon på ca 10 millioner kroner pr år. 
 
Det ser heller ikke ut til at en ikke vil påføres ekstraordinære kostnader i stort omfang i 
utbyggingsperioden, men opprettholde noe nær full behandlingskapasitet. Den temporære 
nedgangen anslås til 7-8 millioner kroner i reduserte inntekter. 
 
Investeringskostnadene og økte FDV-kostnader kan ikke fullt ut dekkes inn av innsparinger 
knyttet til dagens pasientvolum eller den framtidige økningen i volumet. 
Det ser ut til at volumvekst og forventet driftsbesparing kan dekke FDV-kostnader og nesten alle 
avskrivingskostnadene, men ikke alle finansieringskostnadene. I dag utgjør 
finansieringskostnadene ca 9 % av de samlede kostnadene. Med en finansieringsinntekt på 16,4 
% av totalkostnadene vil sykehuset få et akkumulert resultat som er omtrent i balanse i 2010. 
 
Hvordan framtidig finansiering av sykehusutbygginger blir løst er ikke avklart. Hvorvidt en skal 
realisere Hovedalternativet eller ikke må derfor avgjøres ut fra andre premisser. 
 
Nybyggingsalternativet 
 
Investeringene i Nybyggingsalternativet vil bli vesentlig høyere enn i Hovedalternativet. Det er 
ikke mulig å kvantifisere forskjellen i investeringsbehov for de psykiatriske funksjonene. For de 
somatiske funksjonene vil forskjellen i investeringer imidlertid utgjøre over 1 milliard kroner. 
 
Det er ikke mulig å påvise at et eventuelt nybygg vil bli mer driftseffektivt enn Hovedalternativet. 
 
Nybyggingsalternativet vil imidlertid ikke medføre driftulemper for sykehuset i 
utbyggingsperioden. 
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I forhold til Hovedalternativet som innebærer en suksessiv utnytting av investeringene ved at 
ferdigstillelse skjer gradvis, vil Nybyggingsalternativet ikke gi en slik mulighet. 
 
Nybyggingsalternativet vil innebære forsinkelse med gjennomføringen i forhold til 
Hovedalternativet på minst ett år, høyst sannsynlig en god del lengre enn ett år. 
 
Anbefalinger 
 
Med enkelte modifikasjoner i Hovedalternativet; innpassing av ØNH-avdelingens senger i en 
større sengepost og en mer strategisk tilnærming til utviklingen av universitetsfunksjonene, 
anbefaler vi at man går videre med, dvs. utvikler videre og realiserer dette alternativet. 
 
Hvorvidt en skal lokalisere Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) til nåværende NPS og la 
deler av akuttpsykiatrien inngå i Hovedalternativet bør overveies. 
 
I en sum innebærer verken 0-alternativet eller Nybyggingsalternativet på langt nær de 
muligheter til å skape et moderne og godt funksjonelt sykehus på tilsvarende tid som 
Hovedalternativet. 
 
0-alternativet er uten utviklingsmuligheter og innebærer bare en utsettelse av nødvendig valg; 
Nybyggingsalternativet vil kunne bli like funksjonelt, men innebærer en ikke ubetydelig 
forsinkelse. 
 
Av de vurderte alternativer framtrer derfor Hovedalternativet som det riktige, og gode 
alternativet.”  Sitat slutt. 
 
Agenda Utredning & Utvikling as gir altså sin klare anbefaling til at hovedprosjektet/ 
Hovedfunksjonsprogrammet realiseres. Ved ”0-alternativet” vil ikke dagens tilbud kunne 
videreføres.   
 
 
10. DRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Kostnadsestimat 
De to alternativene ”0-alternativet” og ”Hovedalternativet” har kostnadsestimater på henholdsvis 
på henholdsvis 856 mill kr (mars 2001) og 1.883 mill kr (mars 2001). Estimatet for 
Hovedalternativet inkluderer ikke universitetsfunksjonen, som forutsettes fullfinansiert fra 
Universitetet. ”Nybyggingsalternativet” er estimert å ha en merkostnad på 1.315 mill kr i forhold 
til hovedalternativet ekskl. psykiatri og restverdi på eksisterende bygningsmasse. Det er ved 
beregning av investeringsbehovet lagt inn som forutsetning at sykehuset skal investere utstyr for 
20 mill. kroner årlig over driftsbudsjettet under prosjektperioden. At investeringene forutsettes 
dekket over driften, betyr at disse 20 millionene per år kommer i tillegg til den pålagte 
innsparingen. 

Finansieringssystemet 
Finansieringssystemet er for tiden under utredning. Dagens finansieringssystem for somatiske 
sykehus er basert på en kombinasjon av betaling for utført aktivitet og en fast ramme. 
Beregninger viser at inntektene for poliklinisk behandling utgjør om lag 50 % av beregnede 
gjennomsnittskostnadene ved denne behandlingsformen. Når det gjelder inneliggende har 
Stortinget bestemt at denne skal utgjøre 55 % av de beregnede gjennomsnittskostnadene på 
landsbasis. For begge inntektstypene vil faktisk andel variere mellom sykehusene avhengig av 
kostnadsnivået. Resterende finansieres ved rammetilskudd. Kapitalkostnadene inngår ikke i 
gjennomsnittskostnadene.  
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I forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene er det besluttet overgang fra de 
kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene til bruk av regnskapsloven. I den forbindelse er 
det etablert åpningsbalanse for hvert helseforetak. Staten har ikke tatt endelig stilling til hvordan 
avskrivninger av åpningsbalansen og eventuelle kapitalkostnader skal finansieres permanent. For 
2002 er det lagt opp til at de regionale helseforetakene kan gå med underskudd tilsvarende 
avskrivningene av åpningsbalansen. 
 
Disse forholdene fører til at det ikke kan gjøres en ordinær bedriftsøkonomisk 
lønnsomhetsberegning av denne type prosjekter.  
 
Siden finansiering av avskrivninger og renter ikke inngår i finansieringsgrunnlaget til sykehuset 
må det også legges til grunn at realisering av prosjektet krever at Helse Nord og 
Nordlandssykehuset tilføres økte ressurser. Tilsvarende vil gjelde for alle store sykehusprosjekter 
i Norge. 
 
Endring av finansieringssystemet, hvor renter og avskrivninger av åpningsbalansen og 
fullfinansiering av ny virksomhet inngår, vil kunne endre dette forholdet. 
 
Innsparingspotensiale 

Som det går frem av behovs- og etterspørselsanalysen samt HFP, legges det opp til en betydelig 
dreining av aktiviteten mot dagbehandling/dagkirurgi. Dagens finansieringssystem er imidlertid 
utformet slik at de økonomiske gevinster denne omleggingen genererer ikke beholdes av 
sykehuset. Omleggingen vil derfor ikke frigjøre ressurser til finansiering av byggeprosjektet selv 
om den fører til redusert ressursbruk. 
 
Basert på økonomi- og aktivitetsdata fra sykehuset for 2001 og sammenlignet mot Telemark 
sentralsykehus (TSS) og Sentralsykehuset i Rogaland (SiR) har Agenda Utredning & Utvikling 
beregnet potensialet for reduserte driftskostnader til å utgjøre 10 mill kr årlig i et ferdig utbygd 
sykehus (Hovedalternativet). Dette samsvarer med beregning gjort av Cap Gemini Ernst & 
Young knyttet til utarbeidelsen av HFP. Det økte arealet vil føre til økte kostnader knyttet til 
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). 
 
Konklusjonene til Agenda Utredning & Utvikling knyttet til det økonomiske 
innsparingspotensialet samsvarer godt med benchmarking av Nordlandssykehuset mot andre 
sentralsykehus gjort av SINTEF-Unimed for 2000. Begge rapportene konkluderer med at 
Nordlandssykehuset er et økonomisk godt drevet sykehus.  

Driftsøkonomi 
I beregningene nedenfor er det lagt til grunn en nominell rente på 7,5 % og en årlig prisstigning 
på 2 %. 
 
For Hovedalternativet er det lagt til grunn en årlig aktivitetsvekst på 2,5 %, hvor om lag 
halvparten er forutsatt finansiert ved økt rammebevilgning og resterende halvpart med økt 
aktivitetsbasert inntekt. Aktivitetsveksten vil derved gi en årlig økning i kostnadene på om lag 20 
mill kr som akkumuleres, dvs. 20 mill kr i år 1, 40 mill kr i år 2 osv. De aktivitetsavhengige 
inntektene vil utgjøre om lag 10 mill kr i år 1, 20 mill kr i år 2 osv. Resterende vil måtte 
finansieres gjennom økt rammetilskudd eventuelt reduksjon i øvrig tilbud. 
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For ”0-alternativet”, med en total investeringskostnad på 850 mill kr, har Agenda beregnet at en 
finansieringsinntekt på 87 mill kr vil være tilstrekkelig til å finansiere avskrivninger av 
åpningsbalansen samt renter og avskrivninger på investeringskostnaden på 850 mill kr. Det vil 
først i 2008 måtte tas opp lån. Avskrivninger på åpningsbalansen til den somatiske virksomheten 
ved Nordlandssykehuset i Bodø er beregnet til 77 mill kr, dvs. at investeringen på 850 mill kr 
krever en økning i ressursrammen på 10 mill kr, gitt at avskrivninger av åpningsbalansen er 
finansiert. Som det går frem av rapporten til Agenda, innebærer ”0-alternativet” en nedbygging 
av virksomheten i forhold til dagens kapasitet og tjenestetilbud.  Det er i de økonomiske 
beregningene for ”0-alternativet” lagt til grunn uendret aktivitet i perioden. 
 
”0-alternativet” gir ingen driftsbesparelser. 
  
Analysen av ”0-alternativet viser at med dagens finansieringssystem så må overføringene til 
Helse Nord og Nordlandssykehuset øke permanent med reelt 87 mill kr.  
 
Hovedalternativet innebærer en økning i investeringsvolumet på 1.030 mill kr sett i forhold til 
”0-alternativet” og gir en nødvendig kapasitetsøkning i forhold til dagens nivå for å dekke opp 
for forventet økt etterspørsel i sykehusets opptaksområde. Alternativet gir også tilgang til arealer 
for nye tilbud. 
 
På samme måte som for ”0-altrenativet” er det beregnet nødvendig finansieringsinntekt for å 
finansiere renter og avskrivninger vedrørende nybygg samt avskrivninger av åpningsbalansen. 
Denne vil ved Hovedalternativet utgjøre 120 mill kr pr år. Økte årlige kapitalkostnader for 
Hovedalternativet utgjør derfor 33 mill kr i forhold til ”0-alternativet”. Ressurser til finansiering 
av økt aktivitet på 2,5 % kommer i tillegg, på lik linje med finansiering av annen økt aktivitet. 
 
For detaljer i beregningene vises til vedleggene 1 og 2. 

Konklusjon 
Av gjennomgangen foran går det frem at Helse Nord og Nordlandssykehuset med dagens 
finansieringssystem må ha en permanent inntektsøkning på 87 mill kr fra og med 2 år før 
oppstart med bygging for å kunne finansiere renter og avskrivninger knyttet til realisering av ”0-
alternativet”. Hovedalternativet krever under de samme forutsetningene en permanent 
inntektsøkning på 120 mill kr. For begge alternativer gjelder at finansiering av avskrivninger 
knyttet til åpningsbalansen utgjør 77 mill kr i 2002 og 49 mill kr i 2010. 
 
 
11. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
1. Styret godkjenner hovedfunksjonsprogrammet slik det framgår av framlagte rapport med en 

total arealramme på 72 400 kvm inkludert ambulansebilstasjon. Arealrammen for 
universitetsfunksjoner er ikke fastlagt. Arealramme vil bli justert når omfanget av 
medisinerutdanningen er klarlagt. 

 
2. Tjenestetilbudet med de spesialiteter og særskilte tilbud innenfor laboratorier, røntgen og 

medisinsk service som er lagt til grunn i Hovedfunksjonsprogrammet, videreføres. 
 
3. Det anbefales lagt til rette for etablering av satellittenhet for strålebehandling og at tilbudet 

innenfor kreftbehandling, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering samt smitteisolering 
styrkes slik det går frem av Hovedfunksjonsprogrammet. 

 
4. Styret anbefaler at Helse Nord RHF, som eier og tiltakshaver, overfører ansvaret for 

gjennomføring av utbyggingsprogrammet til Nordlandssykehuset. 
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5. Styret legger til grunn at prosjektet med dagens finansieringssystem ikke kan realiseres uten 

tilførsel av økte ressurser både til investering og drift. 
 
6. Styret viser til St.prp. 59 - Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett for 2002 samt brev 

fra Helsedepartementet og ber Helse Nord sørge for den nødvendige formelle prosess videre 
mot Helsedepartementet slik at forprosjektet kan fullføres innen utgangen av 2003 og at 
byggestart kan skje tidlig i 2004. 

 
7. Prosjektet ferdigstilles i 2011 forutsatt oppstart med forprosjekt/skisseprosjekt høsten 2002 

og byggestart høsten 2004. 
 
8. Netto programareal i det moderniserte sykehuset settes til 35.620 kvm. I tillegg kommer 

3.000 kvm for tversgående kommunikasjonskanal 
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           VEDLEGG 1 
 
 
Tabell v1: Kostnader, inntekter, investeringer og finansiering ”0-alternativet” – mill faste 

2001 kr 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Driftsregnskap
Driftskostnader ekskl kapital og FDV ko 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
FDV- kostnader  (beregnede) 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Rentekostnader 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Avskrivninger nåværende bygsmasse 54 53 52 51 50 49 48 47 46
Avskrivninger ny bygningsmasse 0 0 4 8 11 17 22 27 28
Avskrivninger nåværende utstyr 24 21 17 13 11 9 7 5 3
Avskrivninger nytt utstyr 0 0 3 7 9 15 19 23 24
Sum kostnader 779 856 853 855 857 859 868 875 884 887
Grunnbevilling 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382
Aktivitetsbaserte inntekter 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397
Antatt finansieringsinntekt 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Sum inntekter 779 866 866 866 866 866 866 866 866 866
Driftsresultat 0 10 13 11 9 7 -2 -9 -18 -21

Finansiering
Bygninger/ Utstyr 1209 1186 1172 1246 1336 1398 1560 1686 1796 1818
Akk avskrivninger -77 -150 -223 -296 -370 -452 -539 -630 -720
Akk overskudd (-) underskudd (+) -10 -22 -33 -42 -48 -45 -36 -17 5
Sum finansieringsbehov 1209 1099 999 990 998 980 1062 1112 1149 1103
Egenkapital (pengene en har i dag) 1209 1185 1162 1139 1117 1095 1073 1052 1032 1012
Lånekapital 0 -86 -163 -149 -119 -115 -11 59 117 92
Sum finansiering 1209 1099 999 990 998 980 1062 1112 1149 1103

Investeringer
Bygningsinvesteringer 1 6 68 80 62 132 110 100 40
Utstyrsinvesteringer 0 3 29 35 27 57 48 43 17

9,0 % 8,7 % 8,8 % 9,1 % 9,3 % 10,2 % 11,0 % 11,9 % 12,2 %Avskrivniger/rentekost som andel av tot 
v
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          VEDLEGG 2 
 
 
Tabell v2: Kostnader, inntekter, investeringer og finansiering Hovedalternativet – mill 

faste 2001 kr 
 
 
På tilsvarende måte som for ”0-alternativet” har Agenda beregnet nødvendig finansieringsinntekt 
for å finansiere rentekostnader, avskrivninger og økte FDV-kostnader. I rapporten til Agenda er 
dette beregnet til å utgjøre 155-185 mill kr pr år i perioden frem til 2010 for at sykehuset skal 
kunne gå i driftsmessig balanse. Det er da tatt hensyn til den årlige driftsbesparelsen på 10 mill 
kr. I den økte finansieringsinntekten på 155- 185 mill kr inngår også økt aktivitetsbasert inntekt 
knyttet til den årlige aktivitetsveksten på 2,5 %.  
 
For at finansieringsinntekten ved Hovedalternativet skal være sammenlignbar med ”0-
alternativet” må det korrigeres for den aktivitetsbaserte inntekten. Det er gjort i tabellen 
nedenfor. 
 
 

 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Driftsregnskap
Driftskostnader ekskl kapital og FDV ko 740 758 775 793 810 827 843 860 878 897
FDV- kostnader  (beregnede) 39 40 42 43 45 48 51 54 54 54
Rentekostnader 0 0 0 0 0 4 20 33 44
Avskrivninger nåværende bygsmasse 54 53 52 51 50 49 48 47 46
Avskrivninger ny bygningsmasse 0 1 9 19 27 43 56 67 71
Avskrivninger nåværende utstyr 24 21 17 13 11 9 7 5 3
Avskrivninger nytt utstyr 0 0 5 9 13 21 27 33 35
Sum kostnader 779 875 892 919 948 975 1020 1072 1118 1150
Grunnbevilling 382 392 401 411 420 430 439 449 458 468
Aktivitetsbaserte inntekter 397 407 418 427 437 448 458 468 480 491
Antatt finansieringsinntekt 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Sum inntekter 779 919 939 957 977 997 1017 1037 1059 1079
Driftsresultat 0 44 47 38 30 22 -3 -35 -59 -72

Finansiering
Bygninger/ Utstyr 1209 1188 1183 1374 1598 1761 2141 2444 2710 2783
Akk avskrivninger -77 -151 -230 -318 -412 -525 -653 -792 -932
Akk overskudd (-) underskudd (+) -44 -90 -126 -154 -173 -167 -128 -66 7
Sum finansieringsbehov 1209 1067 943 1017 1126 1176 1449 1664 1852 1858
Egenkapital (pengene en har i dag) 1209 1185 1162 1139 1117 1095 1073 1052 1032 1012
Lånekapital ( - betyr penger i banken) 0 -118 -219 -122 9 82 376 611 820 846
Sum finansiering 1209 1067 943 1017 1126 1176 1449 1664 1852 1858

Investeringer 
Bygningsinvesteringer 2 15 171 202 156 333 277 252 101
Utstyrsinvesteringer 0 4 42 49 38 82 68 62 25

8,8 % 8,4 % 9,0 % 9,7 % 10,3 % 12,3 % 14,8 % 16,6 % 17,3 %Avskrivninger/rentekost som andel av to  
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STYRESAK 69-2002  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF. UTBYGGING 
 OG MODERNISERING – STOKMARKNES. 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Formål og sammendrag 
Her legges frem en ny vurdering av Hovedfunksjonsprogram (HFP) og arealramme ved 
modernisering av Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes.  Styret for RHF inviteres til å ta 
stilling til å fremme en ny søknad for Helsedepartementet (HD) med bakgrunn i en ny 
gjennomgang av prosjektet. 
 
Planene for en videre utvikling av sykehuset og en modernisering har pågått stykkevis og delt 
siden 1986.  Det er nå samlet i et helhetlig HFP som HD har bedt Helse Nord RHF vurdere med 
hensyn til finansiering. 
 
Bakgrunn 
Dagens sykehus på Stokmarknes ble åpnet 13. februar 1951.  Det ble utarbeidet en generalplan 
for opprusting av sykehuset allerede i 1984.  Sykehuset er organisert som et tredelt lokalsykehus 
(kirurgi, medisin og røntgen) med en rekke tilleggstjenester.  Sykehuset dekker et 
befolkningsunderlag i Vesterålen med 31.000 innbyggere. 
 
Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes har en viktig rolle som nærsykehus for Vesterålen. 
 
På flere kritiske områder må sykehusets bygninger rustes opp.  Pasientrom og hygieniske 
fasiliteter er ikke av en slik standard at dette kan tilbys pasienter i et moderne sykehus.  Tilbud 
om fullverdig isolat finnes ikke.  Store deler av anlegget er ikke i samsvar med dagens krav og 
kan ikke møte de fremtidige utfordringer.  Hygieneforholdene ved operasjonsavdelingen er ikke 
tilfredsstillende.  Logistikken og den tekniske infrastruktur i bygningene tilfredsstiller ikke 
dagens krav.  En realisering av Hovedfunksjonsprogrammet for Hålogalandssykehuset vil gi: 
 

• Et produksjonsanlegg som tilfredsstiller dagens krav 
• Et sykehus som dekker de nødvendige funksjoner til et nærsykehus. 
• Plass til å møte planlagte og nye oppgaver 
• Mulighet for en videre utvikling av helsefaglige kompetansemiljø og bidra til rekruttering 

av helsepersonell til tjenesten i Vesterålen 
• Være en nødvendig støtte og veileder for en rekke sentrale funksjoner for 

kommunehelsetjenesten i området.  
 
For realisering av et funksjonelt og fremtidsrettet sykehusanlegg anbefales et programareal,  
som en rammebetingelse for det videre arbeid med skisseprosjekt og forprosjekt, for 
Hovedalternativet på 
 

• Netto programareal 8.620 m2 
 
Programmet anbefales realisert med en brutto/netto-faktor mindre enn 2,0. 
 
Sum brutto areal er i hovedfunksjonsprogrammet foreløpig stipulert til 17.240 m2. 
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De samlede kostnader for å realisere prosjektet innenfor en tidsramme på 5 år, det betyr at et fullt 
utbygd anlegg står ferdig i 2007, er estimert til 406 mill. kroner; målt i kostnadsnivå per mars 
2001. 
 
Vurdering 
Utbygging og ombygging ved Hålogalandssykehuset, Stokmarknes er nødvendig for å videreføre 
driften ved sykehuset i Vesterålen.  Sykehuset er et nødvendig nærsykehus for helsetjenesten i 
Vesterålen.  Sykehuset en viktig rolle i utdanningen av leger og helsepersonell til området.  Dette 
sikrer rekruttering og kompetanse til helsetjenesten. 
 
I de økonomiske analyser og funksjonsvurderinger som er gjort har sykehuset/konsulent vurdert 
to alternativer: 
 

• Hovedalternativet – defineres som det prosjekt som er beskrevet i Utviklingsplanen for 
Stokmarknes sykehus av februar 2001 

• Nybyggingsalternativet – defineres som etablering av et helt nytt sykehusanlegg.  Det 
diskuteres ikke lokalisering av et nybyggingsalternativ. 

 
Anbefalingene fra HF og konsulent kan oppsummeres til 
 

” Med enkelte modifikasjoner i Hovedalternativet anbefaler vi at man går videre med, 
dvs. utvikler videre og realiserer, dette alternativet. 
 
Konsekvensen av å gjennomføre Hovedalternativet er at de akuttfunksjoner som 
Stokmarknes sykehus ivaretar i dag, i store trekk skal opprettholdes.  Hvis man senere går 
inn for vesentlige endringer av akuttfunksjonene som dekkes av sykehusene i dag, vil det 
medføre mindre arealbehov og andre krav til sykehusets logistikk. 
 
Vi vil understreke at dagens lokaler ved Stokmarknes sykehus er så dårlige at fortsatt 
drift uten vesentlige investeringer er vanskelig å tenke seg.  I denne forbindelse gjentar vi 
vår oppfatning om at det ikke foreligger et 0-alternativ, dvs. en generell opprustning av 
eksisterende lokaler” 

 
Nybyggingsalternativet vil være minst 180 mill. kroner høyere enn hovedalternativet.  Ledelsen i 
Hålogalandssykehuset vurderer at det ikke kan argumenteres for andre samfunnsmessige og/eller 
driftsmessige gevinster som kan kompensere for merutgiftene ved nybygg. 
 
Hovedalternativet for utbygging og modernisering av Hålogalandssykehuset er et stort prosjekt 
for dette HF.  Prosjektet vurderes å være av en slik størrelse at det ikke kan finansieres innenfor 
dagens rammer og finansieringssystem for sykehuset.  Hovedalternativet krever en permanent 
inntektsøkning på 37 mill. kroner fra og med 2002 med den framdrift som foreløpig er satt. 
 
Konsulentutredningen viser at sykehuset får et lånebehov først ved de større investeringene i 
2006; gitt en årlig økonomisk styrking på nevnte 37 mill. kroner.  I 2010 er lånebehovet oppimot 
190 mill. kroner. 
 
Organisering av oppgaver 
Hålogalandssykehuset HF arbeider med organisering av oppgaver mellom institusjonene.  
Arbeidet er organisert i faggrupper/fagråd.  Som grunnlag for det videre prosjekteringsarbeid 
(forprosjekt) må en del sentrale spørsmål være avklart.  Dette gjelder primært de forhold som får 
arealmessige konsekvenser for sykehuset på Stokmarknes.  Herunder har den siste analysen vist  
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at skisseprosjektet bør fange opp vurderinger om akuttmedisinsk beredskap og herunder 
akuttsenger for psykiatri, Felles Akuttmottak, døgnplasser for BUP samt kortsiktige og 
fremtidige løsninger for rehabiliteringstjenesten.  Dette kan gi noen endringer i programarealet. 
 
Helse Nord iverksetter også et arbeid med oppgaveorganisering for kirurgiske fagområder og 
fødevirksomhet. 
 
Økonomieffektivisering 
Det har vært en stor utfordring i analysearbeidet at ikke finansieringssystemene for investeringer 
er bestemt.  Dermed har konsulenter og HF ikke hatt tilstrekkelig grunnlag for å legge 
analysearbeidet opp med relativt klare rammeforutsetninger eller sette noen prognoser for 
framtiden.  Erfaringene de siste ti årene viser også at finansieringssystemene er under 
kontinuerlig utvikling – en dog har det skjedd endringer i finansieringsgrunnlaget midt i 
budsjettåret.  En annen erfaring er at potensielle gevinster av finansieringsordningene ikke har 
tilkommet HF/sykehus men er i noen grad blitt inndratt av sentrale myndigheter.  Det er få 
holdepunkter som tilsier at denne praksis vil endres.  Det forventes at en del avklaringer kan 
foreligge når det sentrale finansieringsutvalget legger frem sine konklusjoner og anbefalinger.  
Per dato er finansieringsbildet meget komplekst og av denne grunn kan det være vanskelig å 
sette noen krav til økonomieffektivisering.   
 
På den annen side er det vår oppgave å oppnå gode resultater med minst mulig innsats av 
kapitalvarer.  Samtidig skal kapitalvarene vedlikeholdes og sikres en videre styrking.  Et sentralt 
spørsmål i framtiden vil være om finanskostnadene av investeringer ved HF’ene skal/vil ligge på 
10 % eller 20 % av brutto budsjett. 
 
Den viktigste ressurs i våre HF er den humane ”kapital”.  Sammenhengen og organiseringen av 
denne kapital mot/sammen med den andre fysiske kapitalen (bygninger/utstyr) vil være 
hovedutfordringen i framtiden.  Her må det fortløpende gjøres nye vurderinger mht. ordninger 
med både arbeidsoppgaver på kveldstid, arbeidsavtaler med private opplegg og arbeidsavtaler 
med ambulerende virksomhet.  Samtidig må organisasjonene kritisk vurdere lønnsvolumets 
andel av de samlede driftsutgifter. 
 
I utgangspunktet skal det stilles et krav om økonomieffektivisering på 5 % ved de store 
prosjekter i Helse Nord.   
 
Grunnlaget for dette kravet er blant annet at et integrert automatisert anlegg og elektroniske 
systemer ved bruk av tilgjengelig IKT kan gi en effekt på 3 % av brutto budsjett; jfr. HD innspill 
vedrørende bruk av datateknologi. 
 
I konsulentens utredninger er lagt til grunn noen forutsetninger om renter, avskrivingstid og 
inflasjon.  Ved endringer i disse parametere kan prosjektene komme bedre ut og 
finansieringsbehovet vil endres.  Her kan i beste fall finansieringsbehovet reduseres med 25 %. 
 
Det må forventes at fremtidens finansieringssystem vil gi incentiver for bruk av ny medisinsk 
teknologi.  I våre byggeprosjekter endres oppgaveløsningene mot mer dagkirurgi/ -behandling og 
poliklinisk virksomhet.  Dagens finansieringssystem gir ikke en full kostnadsdekning for denne 
effektivisering. 
 
Prioritering 
Den foreløpige åpningsbalansen for HF i Helse Nord er på ca. 10,3 mrd. kroner med en beregnet 
avskriving for bygninger og utstyr i 2002 på 637 mill. kroner.  Det er en resterende 
avskrivingstid på bestående bygninger på ca. 35 år.   
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Helse Nord kartla i januar 2002 et foreløpig volum på investeringsbehov/-etterspørsel fra HF på 
ca. 4,5 mrd. kroner.  Av dette var ca. 60 % registrert for store prosjekter med en kostnad på mer 
enn 250 mill. kroner. 
 
Stilles avskrivingsmidler til disposisjon (slik avskriving for 2002 tilsier) vil RHF stå overfor en 
prioritering mellom HF og mellom gjennomføringstakten av store prosjekt og de øvrige 
investeringsbehov.  Denne prioriteringsdrøfting kan ikke tas før vi kjenner størrelsen på 
avskrivingstilskuddet. 
 
I konsulentutredningen er avskrivinger og finansiering analysert for gjeldende sykehus; 
uavhengig av den samlede situasjon for HF.  Hålogalandssykehuset har en foreløpig 
åpningsbalanse på 1,677 mrd. kroner med en avskriving for bygninger og utstyr i 2002 på 100 
mill. kroner.  Hvis hele eller deler av avskrivingsbeløpet stilles til disposisjon for HF vil dette stå 
overfor en prioritering internt mellom de større investeringene ved sykehuset i Stokmarknes og 
øvrige investeringer.  Heller ikke denne prioriteringsdrøfting kan tas før vi kjenner de reelle 
økonomiske rammer. 
 
I dagens situasjon er det vurdert å være den beste fremstilling av saken å legge frem en analyse 
som klargjør de rammebetingelser og krav som må innfries for at Hålogalandssykehuset skal 
kunne gjennomføre moderniseringsprosjektet ved Stokmarknes på en økonomisk sunn og heldig 
måte. 
 
Konklusjon 
”Sørge for” ansvaret for befolkningen i Vesterålen, i samarbeid med primærhelsetjenesten, tilsier 
en fortsatt utvikling av Hålogalandssykehuset, Stokmarknes.  Nybyggingsalternativet er et større 
økonomisk løft som neppe kan forsvares ut fra samfunnsmessig nytte eller total økonomi. Det 
anbefales å videreføre Hovedalternativet. 
 
Helse Nord RHF er tiltakshaver og prosjektansvarlig – i linjeorganisasjonen.  Det tilrås at 
Hålogalandssykehuset HF ivaretar ansvaret som byggherre og gjennomfører prosjektet.  
Sykehuset etablerer den nødvendige prosjektorganisasjon for gjennomføring. 
 
Sykehuset skal herunder se til at skisse- og forprosjekt foreligger innen utgangen av 2003.  I 
planarbeidet videre legges en fremdrift som innebærer ferdigstillelse av anlegget i 2007. 
 
I det videre arbeid bør utredes/vurderes 
 

• Akuttmedisinsk beredskap innen HF. 
• Felles Akutt Mottak ved sykehuset i samarbeid med kommuner i Vesterålen 
• Døgnplasser for BUP innen Hålogalandssykehuset HF 
• Akuttsenger for psykiatrien innen Hålogalandssykehuset HF 
• Kortsiktige og fremtidig løsning for rehabiliteringstjenesten; jfr. forslaget vedrørende 

Lødingen rehabilitering. 
 
Gitt at Storting/HD bevilger nødvendige midler for avskriving av dagens eiendeler kan Helse 
Nord klare en finansiering av de store investeringsprosjektene og samtidig følge opp med 
nødvendige investeringer for øvrige eiendeler i den daglige drift. 
 
Hålogalandssykehuset, sammen med Nordlandssykehuset og UNN (telemedisin), må i 
utbyggingsperioden av store prosjekter gies en prioritet gjennom omfordeling innen Helse Nord.  
Tilsvarende må Stokmarknes gies en prioritet innen HF. 
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Budsjettstyrkingen må være på 37 mill. kroner fra 2002 hvorav 22 mill. kroner er avskriving av 
bestående anlegg.  Denne budsjettstyrkingen vil kreve lånefinansiering i 2005 når de store 
byggearbeidene planlegges startet opp.  De samlede lån ved utgangen av prosjektperioden vil 
være ca. 190 mill. kroner. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Søknad om godkjenning til Helsedepartementet: 
 
 
1. Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes skal utvikles til et tidsmessig og kostnadseffektivt 

tjenestetilbud til befolkningen i Vesterålen, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.   
 
2. Styret for Helse Nord RHF ber Helsedepartementet om ny vurdering og godkjenning av 

Hovedfunksjonsprogram for Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes. 
 
3. Helse Nord RHF søker primært om økte basistilskudd for å finansiere avskrivingene på 

bestående eiendommer, anlegg og utstyr.  Tilskudd til avskriving er nødvendig for å 
gjennomføre den foreløpige investeringsplan for Helse Nord. 

 
4. Uten ovennevnte styrking av basistilskuddet må Helse Nord tilføres ekstraordinære midler 

for å gjennomføre moderniseringa av sykehuset i Vesterålen.  En gjennomføring av 
prosjektets hovedalternativ krever et tilskudd, inklusive avskriving i basistilskuddet, på 37 
mill. kroner per år som permanent ordning. 

 
Organisering og ansvar: 
 
5. Hålogalandssykehuset HF skal ivareta ansvaret som byggherre og for gjennomføring av 

prosjektet.  Nødvendig prosjektorganisasjon skal etableres. 
 
Planpremisser: 
 
6. To alternative modeller for utbygging og modernisering er vurdert.  Styret RHF slutter seg til 

anbefalingene og går inn for å videreføre arbeidet med Hovedalternativet. 
 
7. Styret godkjenner en programramme på 8.620 m2 netto; med eventuell endring som følge av 

en annen oppgaveorganisering.  Det forutsettes at planløsningene holdes innenfor en 
brutto/netto-faktor på 2,0. 

 
8. Fremdriften i neste fase av plan- og prosjektarbeidet er at skisse- og forprosjekt skal 

foreligge innen 1.1.2004.  Prosjektets videre plan for fremdrift skal baseres på en 
ferdigstillelse av alle byggetrinn i løpet av 2007.  

 
9. Som del av det videre plan og prosjekteringsarbeid, og herunder arbeidet med organisering 

av oppgaver (kirurgi og føde), skal vurderes akuttmedisinsk beredskap innen HF og herunder 
akuttsenger for psykiatri, FAM i samarbeid med kommunene i Vesterålen, døgnplasser for 
BUP innen Hålogalandssykehuset HF, kortsiktige og fremtidige løsninger for 
rehabiliteringstjenesten. 
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10. Det stilles et generelt krav om 5 % økonomieffektivisering i prosjektet – enten gjennom 

reduserte driftskostnader og/eller ved redusert finansieringsbehov av prosjektet. 
 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Framlegg for styret Hålogalandssykehuset i sak 47-02 – Utbyggingsplan for nytt sykehus i 
Stokmarknes 
 
Utrykte vedlegg:  
Rapport av 12.06.02 – Lødingen Rehabiliteringssenter, Hospitalitet as 
Sluttrapport av 2.8.2002, Sykehus Utvikling a.s. 
Prosjektrapport medio desember 2001, Regionalt Helse- og sosialutvalg – NorTro-prosjektet 
Innstilling fra arbeidsgruppe november 2001 – Helhet og samarbeid (Akuttjeneste) 
Rapport medio februar 2001, Nordland fylkeskommune - Stokmarknes sykehus Utviklingsplan 
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UTREDNING 
 
 
Innledning  
I denne saken legges frem en ny vurdering av Hovedfunksjonsprogram for modernisering av 
Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes.  Styret for RHF inviteres til å ta stilling til å fremme en 
ny søknad for Helsedepartementet (HD) med bakgrunn i en ny gjennomgang av prosjektet – 
tidligere Utviklingsplan ved Stokmarknes sykehus. 
 
Bakgrunn 
Nordland fylkeskommune søkte ved brev av 25.6.2001 om godkjenning av 
Hovedfunksjonsprogram for Stokmarknes sykehus.  HD ba i brev av 15.2.2002 om en ny 
vurdering av prosjektet i det regionale helseforetaket (RHF). 
 
Hensikten fra HD var å gi RHF mulighet til å vurdere prosjektet og herunder vurdere plan for 
finansiering av prosjektet. 
 
Organisering av arbeidet. 
Hålogalandssykehuset ble ved brev av 3.4.2002 gitt i oppdrag å fremskaffe et nødvendig 
underlagsmateriale slik at en ny søknad kan foreligge til HD uten vesentlig opphold; det vil si på 
ettersommeren 2002.   
 
På oppdrag fra Hålogalandssykehuset HF har konsulentfirmaet Sykehusutvikling AS analysert 
de driftsøkonomiske konsekvensene av utbygging av sykehuset.  Firmaet la frem sin sluttrapport 
2.8.2002.   
 
Samlet anbefaling fra konsulent 
 
Konsulenten har vurdert to alternativer 
 

• Hovedalternativet – defineres som det prosjekt som er beskrevet i Utviklingsplanen for 
Stokmarknes sykehus av februar 2001. 

• Nybyggingsalternativet – defineres som etablering av et helt nytt sykehusanlegg.  Det 
diskuteres ikke lokalisering av et nybyggingsalternativ. 

 
Et 0-alternativ for dette sykehus skiller seg lite fra hovedalternativet fordi sykehusanlegget er så 
nedslitt.  Den absolutt nødvendig investering i bygninger og utstyr ville skille seg lite fra 
hovedalternativet.  Med dette sies at en utbygging og modernisering av sykehuset på 
Stokmarknes er også et spørsmål om det fortsatt skal være sykehusdrift i området.  Driften kan 
ikke fortsette med dagens bygninger. 
 
Anbefalingene kan oppsummeres til 
 

”Med enkelte modifikasjoner i Hovedalternativet anbefaler vi at man går videre med, dvs. 
utvikler videre og realiserer, dette alternativet. 
 
Konsekvensen av å gjennomføre Hovedalternativet er at de akuttfunksjoner som 
Stokmarknes sykehus ivaretar i dag, i store trekk skal opprettholdes.  Hvis man senere går 
inn for vesentlige endringer av akuttfunksjonene som dekkes av sykehusene i dag, vil det 
medføre mindre arealbehov og andre krav til sykehusets logistikk. 
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Vi vil understreke at dagens lokaler ved Stokmarknes sykehus er så dårlige at fortsatt 
drift uten vesentlige investeringer er vanskelig å tenke seg.  I denne forbindelse gjentar vi 
vår oppfatning om at det ikke foreligger et 0-alternativ, dvs. en generell opprustning av 
eksisterende lokaler. 
 
Fortsatt sykehusdrift i Vesterålen forutsetter gjennomføring av Hovedalternativet.” 

 
Behandling i styret ved Hålogalandssykehuset HF 
Styret for Hålogalandssykehuset ble gitt en orientering om prosjektet på møte 25.6.2002 ved 
Stokmarknes sykehus.  Styret ble gitt en omvisning på sykehusanlegget.  I møtet gjorde styret 
dette vedtak: 
 

”Styret er meget tilfreds med den orientering som er gitt og pålegger direktøren å fortsette 
å utrede nye Stokmarknes sykehus, med særlig vekt på Hovedalternativet.  Direktøren 
pålegges videre å arbeide for å realisere døgnplasser BUP.  I tillegg skal prosjektet være 
åpen for fremtidsrettede og nye løsninger, herunder fremtidig funksjonsfordeling.” 

 
Som trykt vedlegg følger framlegg for styret for Hålogalandssykehuset HF til behandling i møte 
19.8.2002.  Det vises til nevnte framlegg som HF’s saksutredning. 
 
Styret behandlet saken i møte i Narvik som sak 47 -02 og gjorde dette vedtak: 
 

1. Styret anbefaler at Stokmarknes sykehus bygges ut etter ”Hovedalternativet”. 
2. Følgende foreløpige kostnadsoverslag (2002-kroner) legges til grunn: 

  Byggekostnader  358 mill. kroner 
  Utstyr      35   ”        ” 
  Mekanisk transportanlegg     8   ”        ” 
  Provisorier i anleggsperioden    5   ”        ” 

3. Direktøren gies fullmakt til å ta opp forhandlinger med Lødingen kommune om leie av 
lokaler i ”Soltun” for videre drift av rehabiliteringssenteret. 

4. Spørsmålet om døgnplasser i BUP vurderes nærmere og legges fram for styret som egen 
sak. 

 
Konsekvenser  
Konsulentrapportene gir en relativt grundig gjennomgang av de økonomiske forhold både til 
investeringer og drift.  I planperspektivet 5 år er det dog betydelig usikkerhet med hensyn til 
finansiering av sykehusutbygging.  Herunder gjelder at Helse Nord per dato ikke kjenner de 
økonomiske rammebetingelser som vil bli stillet til disposisjon. 
 
I vurderingen av konsekvenser er det lagt vekt på hvilke parametere som må vektlegges for å ha 
styring med prosjektet og få frem de økonomiske rammebetingelsene som må være til stede for 
at det anbefalte alternativet skal kunne la seg gjennomføre på et realistisk grunnlag. 
 
Videre organisering av prosjektet 
Det er et overordnet mål at  

• Prosjektorganiseringen skal ha klare myndighetsrelasjoner og fullmakter 
• ”Sørge for” ansvaret skal være forankret på myndighetsperson/-organ 
• Beslutningsstrukturen skal være beskrevet 

 
Dagens organisering  
Helse Nord RHF har ikke bygd opp en egen organisasjon (avdeling/seksjon og lignende) for å 
ivareta byggeprosjekter.  Ansvarsområdet er lagt til det generelle arbeidet i seksjon for 
Forretningsutvikling (direktør/rådgiver). 
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Hålogalandssykehuset HF har ikke egen organisasjonsenhet for utbygging.  I denne fasen av 
arbeidet har konsulenter (Sykehus Utvikling as og Hospitalitet as) vært leid inn for nødvendig 
analysearbeid og arbeidet har vært organisert med en intern styringsgruppe, referansegruppe og 
tre arbeidsgrupper.   
 
Det er ikke bygd opp en ferdig prosjektorganisasjon for det videre arbeid med skisse- og 
forprosjekt.  Verken RHF eller sykehuset har tilstrekkelige ressurser per dato til å gjennomføre 
dette arbeidet. 
 
Hva skal vi ha styring med? 
I rapporteringsrutiner i prosjektet skal alltid fremgå endringer i forhold til vedtatt  
 

• Netto programareal 
• Fremdrift 
• Funksjoner 
• Kontantstrøm og 
• Prosjektorganisering 

 
De nevnte parametere skal sikre styring av prosjektet.  RHF er bestiller av oppdraget og beslutter 
rammebetingelser. 
 
Vurdering av modell for organisering 
Helse Nord RHF er tiltakshaver og bestiller av oppdraget med utbygging og organisering av 
sykehuset.  Oppdraget for gjennomføring bør gies til Hålogalandssykehuset HF.  Styret ved 
sykehuset organiserer arbeidet. 
 
Argumentene for denne overordnede organiseringen er prosjektets art og kjennetegn 
 

• Komplekst og sterkt relatert til drift og driftsøkonomi 
• HF er egen juridisk enhet 
• Delt opp i flere byggefaser 
• Bygging mens sykehuset er i drift 
• Driftskonsekvenser under byggetiden 
• Nye regnskapsrutiner 

 
Prosjektet er av en slik størrelse at det vil ha betydning for både økonomi og funksjon innen 
Hålogalandssykehuset HF. 
 
Netto programareal 
I arbeidet med utbygging og ombygging av Hålogalandssykehuset HF foreligger noen 
underlagsdokumenter som beskriver program – herunder programareal.   
 
I den nye gjennomgangen av prosjektet er det fremkommet forslag som reduserer det tidligere 
planlagte arealet.  HFP hadde en noe høy brutto/netto-faktor (2,12) og ved reduksjon av 
programareal og brutto/netto-faktor til 2,0 reduseres brutto areal.  Sum brutto areal er i revidert 
hovedfunksjonsprogrammet (HFP) foreløpig redusert fra 19.141 m2 brutto til 17.240 m2 brutto. 
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Programarealet er redusert med (netto) 
 

• Internt pasienthotell 115 m2 reduksjon fra 10 til 5 plasser 
• Journalarkiv  146 m2 overgang til datajournal 
• Røntgenarkiv  106 m2 overgang til RIS/PACS og datajournal 
• Poliklinikk    32 m2 reduksjon med 2 konsultasjonsrom 
Sum reduksjon netto 399 m2 

 
Som en rammebetingelse for det videre arbeid med skisseprosjekt og forprosjekt anbefales en 
arealramme for Hovedalternativet på 
 

• Netto programareal 8.620 m2 
 
Med en brutto/netto-faktor på 2,0 gir dette et utbygd areal på 17.240 m2 brutto. 
 
Fremdrift 
Sykehuset skal i utgangspunktet opprettholde full drift i hele byggeperioden.  Utbyggingen er 
derfor delt i trinn og faser.  Full drift vil ikke kunne opprettholdes ved ombyggingsarbeider.  
Dette vil ha driftsøkonomiske konsekvenser.  Så langt vurdert vil disse konsekvenser bli relativt 
små da sykehuset kan opprettholde tilnærmet full kapasitet. 
 
De to første faser i prosjektet er  
 

• Skisseprosjekt  ferdig 1.4.2003 
• Forprosjekt  ferdig 1.1.2004 

 
For de øvrige trinn og faser er det stipulert en plan for fremdriften som innebærer en 
ferdigstillelse av alle byggetrinn medio 2007.  I det videre prosjektarbeid anbefales lagt til grunn 
denne dato for ferdigstillelse. 
 
Utbyggingsplanen følger tre hovedfaser 
 

• Hele nybygget med nytt akuttmottak, operasjon, intensivavdeling, fødeavdeling, 
pasienthotell, laboratorier og poliklinikker skal kunne bygges uten at det berører driften i 
eksisterende lokaler. 

• Når nybygget er klart, foretas tilknytning til gamle lokaler og bygg P rives.  Fløy P er en 
midlertidig trefløy som inneholder ambulansemottak, akuttmottak og kontorer. 

• Deretter foretas ombyggingen av de gamle bygninger som skal beholdes. 
 
Funksjoner 
Programmet for Hovedalternativet inneholder i hovedsak en videreføring av dagens funksjoner 
og beredskap.   
 
Noen forhold er vurdert vedrørende funksjonsdeling innen Hålogalandssykehuset HF.   
 
En konsentrering av den akuttmedisinske beredskap innen HF., med redusert beredskap ved 
Stokmarknes, vil få konsekvenser for kapasiteten.  En radikal endring, i betydningen å minimere 
beredskapsbehovet ved Stokmarknes, kan resultere i en reduksjon på – ca. 30 % for 
indremedisin, ca. 50 % for føde-/gynekologi og en stor andel av kirurgiske/ortopediske 
pasientene som legges inn (ref. konsulentrapport kap. 9).  Konsulenten har i disse vurderingene lagt 
til grunn modell A (St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap) dvs. akuttmedisinsk  
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beredskap bare innen indremedisin.  Beredskapsnivået ved sykehuset i Stokmarknes bør avklares 
allerede under arbeidet med skisseprosjektet.   
Det anbefales at det videre arbeid baseres på at sykehuset opprettholder akuttfunksjonen på 
tilnærmet samme nivå som i dag. 
 
Arbeidsgruppen som vurderte akutt-tjenesten (jfr. NorTro-prosjektet) anbefalte at  
 

• Der hvor legevakter etableres i sykehus, bør slike etableres som Felles Akutt Mottak 
(FAM) 

• Felles Akutt Mottak bør etableres med felles observasjonsenhet 
• Samling av akuttfunksjoner innen et gitt område i distriktene. 

 
Kommunal legevakt ble ikke innarbeidet i Utviklingsplanen for sykehuset.  Dette hadde 
sammenheng med at kommunene i Vesterålen, på det tidspunkt utviklingsplanen ble utarbeidet, 
drøftet et interkommunalt innspill til felles legevakt.  Fylkeskommunen ønsket ikke å gripe inn i 
denne prosessen og avventet en interkommunal løsning.  Det er ønskelig med et samarbeid i 
sykehuset organisert i et FAM.  Det forutsettes at denne saken tas opp til ny vurdering ved det 
videre arbeid med skisse-/forprosjekt. 
 
Styret for Hålogalandssykehuset har foreslått at det etableres 8 døgnplasser for BUP i tilknytning 
til Stokmarknes.  Ledelsen i foretaket har bedt styret om noe mer tid til å vurdere denne saken, 
med bakgrunn i et ønske fra fagmiljøet ved Hålogalandssykehuset.  I foreliggende plan for 
regionen og herunder opptrappingsplanen innen psykisk helsevern, er det ikke innarbeidet noen 
døgnplasser ved Hålogalandssykehuset.  De regionale planene omfatter døgnplasser BUP både 
ved Helgelandssykehuset og ved Nordlandssykehuset.  Enheten på Helgeland er en 
klinikkavdeling for barn og ungdom tilknyttet Vefsn med 6 plasser.  Arealbehovet er satt til 
1.071 m2 brutto. 
Det anbefales at Hålogalandssykehuset gjennomfører nevnte vurdering om døgnplasser BUP 
tilknyttet det videre arbeid med skisse-/forprosjekt. 
 
Hålogalandssykehuset er godkjent for å motta akuttpasienter innen psykisk helsevern ved 
Harstad sykehus.  Det foreligger et ønske fra Ofoten Psykiatriske Senter, Narvik om å få 
godkjent akuttmottak.  I neste fase (skisse-/forprosjekt) av arbeidet er det ønskelig at HF også 
utreder en løsning for den akuttpsykiatriske service til befolkningen i området. 
 
HF har fått utført en særskilt utredning vedrørende Lødingen Rehabiliteringssenter.  
Konsulentutredningen anbefaler 
 

• Dagens 4-ukers driftsform endres til kontinuerlig drift 
• Løsning på de bygningsmessige forhold vurderes prekær grunnet bygningens utforming 

og pasient målgruppe. 
• Tidligere Soltun alders- og sykehjem i Lødingen (eier: Lødingen kommune) kan 

arealmessig tilpasses rehabiliteringsfunksjonen under forutsetning av ombygging til et 
hensiktsmessig rehabiliteringssenter. 

•  Stokmarknes har for øvrig ikke noen rehabiliteringsavdeling.  Med tanke på en fremtidig 
løsning bør vurderes å innregne arealkonsekvensene for 13 rehabiliteringsplasser i 
programmet. 

 
Styret ved Hålogalandssykehuset går inn for en løsning hvor HF leier lokaler ved tidligere Soltun 
alders- og sykehjem til rehabiliteringsformål.  Det forutsettes da at sykehjemmet moderniseres til 
dette formål. 
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Det vises til at Helse Nord RHF setter i gang et prosjekt med oppgaveorganisering av medisinske 
funksjoner innen Helse Nord. 
 
Kontantstrøm 
Med bakgrunn i foreløpig fremdrift for prosjektet har HF/konsulenten satt opp en fordeling av 
investeringene frem til 2010 
 
Investeringer 2002-2010 – Hovedalternativet (mill. kroner) 
 
Investering 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt 
Bygning og 
utstyr 

 
0 

 
13 

 
70 

 
120 

 
121 

 
70 

 
0 

 
0 

 
0 

 
393 

 
Styret har lagt til grunn et tillegg for provisorier i anleggstiden med 5 mill. kroner og mekanisk 
transportanlegg med 8 mill. kroner.  Dette er ikke innarbeidet i investeringsperiodisering. 
 
Kostnader og inntekter 2002-2010 – eksklusiv avskriving og finansiering (mill. kroner) 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kostnader eks. 
avskriving 

158 159 159 159 160 166 173 173 172 

Inntekter eks. 
finansieringsinntekt 

158 159 159 158 153 151 163 163 164 

Resultat  
 

0 0 0 1 7 15 10 10 8 

 
Negativt resultat fremkommer ved reduserte aktivitetsbaserte inntekter under byggeperioden 
2005-2007 og ved økte rentekostnader i siste del av planperioden.  Sykehuset har ingen bidrag til 
å dekke avskrivingskostnader ved bestående anlegg og/eller ved nybygg. 
 
Konsulentutredningen viser at sykehuset får et lånebehov først ved de større investeringene i 
2005; gitt en årlig økonomisk styrking på nevnte 37 mill. kroner.  I 2007 er lånebehovet oppimot 
190 mill. kroner. 
 
Investeringsplan 
De siste 2-3 år har investeringsvolumet ved sykehusene i Helse Nord vært på ca. 400 mill. kroner 
per år.  Etterspørselen fra HF dokumenterer behov for å opprettholde dette investeringsnivå.  
Den foreløpige etterspørselen ble tidlig i 2002 registrert til ca. 4,56 mrd. kroner.  Denne 
etterspørselen fordelte seg med ca. 300 mill. kroner på utstyr, ca. 200 mill. kroner på 
vedlikehold, ca. 500 mill. kroner på plan for psykisk helsevern, ca. 100 mill. kroner på IKT, ca. 
740 mill. kroner på byggeprosjekter mindre enn 250 mill. kroner per prosjekt og ca. 2,7 mrd. 
kroner på store prosjekter (større enn 250 mill. kroner per prosjekt). 
 
Den foreløpige åpningsbalansen i 2002 for Helse Nord viser sum eiendeler på ca. 10,3 mrd. 
kroner og med avskrivinger i 2002 for bygninger og utstyr på 637 mill. kroner. 
 
En realisering av den nevnte etterspørselen i løpet av 10 år gir et årlig investeringsbehov på ca. 
450 mill. kroner.  En stadig større del av investeringene er medisinsk teknisk utstyr, IKT utstyr, 
vedlikehold og mindre byggeprosjekter med kortere avskrivingstid (ventilasjon, brannsikring, 
kabling, og lignende). Avskrivingstiden blir derav kortere enn ved større byggeprosjekt. 
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For Helse Nord samlet vil en budsjettstyrking tilsvarende stipulert avskriving i 2002 på 637 mill. 
kroner gi et rimelig holdepunkt for å realisere også de store prosjektene som utgjør ca. 60 % av 
den samlede etterspørsel etter investeringsmidler. 
 
Innenfor Helse Nord vil ett prosjekt ved Hålogalandssykehuset på 406 mill. kroner kunne 
innebære en prioritering av dette prosjektet i nærmeste 5 år.  Prioriteringen kan innebære et 
særskilt tilskudd til dette prosjektet, ut over den forholdsmessige andelen av dette HF’s 
åpningsbalanse og avskriving. 
 
Gitt at HD godkjenner den foreløpige årlige avskriving ved Hålogalandssykehuset HF, som er på 
100 mill. kroner i 2002, kan en intern prioritering innen HF klare å bære investeringen.  Dette 
krever mindre interne omprioriteringer mellom sykehusene i foretaket.  Sum eiendeler i HF er på 
1,677 mrd. kroner. 
 
Finansiering 
Avskrivinger og renter inngår ikke i dagens finansieringsgrunnlag for sykehusene.  Det må 
derfor legges til grunn at Hålogalandssykehuset HF tilføres ressurser for å finansiere og 
gjennomføre prosjektet. 
 
Sammenligningsanalyser viser at Hålogalandssykehuset, Stokmarknes er et godt drevet sykehus.  
Konsulenten har vurdert en sammenligningsanalyse mellom Narvik -, Stokmarknes -, Lofoten - 
og Rana sykehus og konkluderer med 
 

”Stokmarknes sykehus var i 2000 trolig like driftseffektivt som Rana, som framstod som 
det mest driftseffektive lokalsykehuset i Norge. 
Høye kostnader innenfor enkeltområder som operasjon skyldes trolig at en periodevis må 
leie inn vikarer. 
Dårlig bygningsmessig/utstyrsmessig standard eller eventuell uhensiktsmessige logistiske 
forhold synes derfor ikke å føre til ineffektiv drift; dvs. at en ikke har et stort 
driftseffektivitetspotensiale å hente når utbyggingen er ferdig.” 
 

Det økte arealet vil føre til økte kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.  Dagens 
økonomisystem er slik utformet at driftsomleggingen ved prosjektet, fra inneliggende til 
poliklinikk og dagbehandling, ikke genererer netto økonomiske gevinster. 
 
De økonomiske analyser har kommet frem til en mulig aktivitetsavhengig inntjening på ca.1,5 
mill. kroner og en kostnadsreduksjon på ca. 2 mill. kroner årlig ved realisering av 
hovedalternativet.  På den annen side vil kostnadene for FDV gi 3,5 mill. kroner i merutgift.  
Kalkylene viser en balanse på driftsøkonomien. 
 
Gjennomgangen viser at sykehuset må ha en permanent inntektsøkning på 37 mill. kroner fra og 
med 2002 for å realisere investeringene i hovedalternativet.  Finansiering av avskrivinger av 
åpningsbalansen utgjør 22 mill. kroner i 2002 og 13 mill. kroner i 2010. Denne avskrivingen er 
ikke større enn at det gir en mulighet for at sykehuset kan finansiere øvrige investeringer (utstyr, 
IKT, vedlikehold og lignende) utover hovedalternativet, under driftsperioden frem mot 2007. 
 
Hovedalternativet for utbygging og modernisering av Hålogalandssykehuset, Stokmarknes kan 
ikke finansieres innenfor dagens rammer og finansieringssystem for sykehuset. 
Hovedalternativet krever en permanent inntektsøkning på 37 mill. kroner fra og med 2002 med 
den framdrift som foreløpig er satt. 
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Oppsummering 
Utbygging og modernisering ved Hålogalandssykehuset, Stokmarknes er nødvendig for å 
videreføre driften ved sykehuset i Vesterålen.  Sykehuset er et nødvendig nærsykehus for 
helsetjenesten i Vesterålen.  Sykehuset har en viktig rolle i utdanningen av leger og 
helsepersonell til området.  Dette sikrer rekruttering og kompetanse til helsetjenesten. 
 
På flere kritiske områder må sykehusets bygninger rustes opp.  Tilbud om fullverdig isolat finnes 
ikke.  Store deler av anlegget er ikke i samsvar med dagens krav og kan ikke møte de fremtidige 
utfordringer.  Hygieneforholdene ved operasjonsavdelingen er ikke tilfredsstillende.  Logistikken 
og den tekniske infrastruktur i bygningene tilfredsstiller ikke dagens krav.  En realisering av 
Hovedfunksjonsprogrammet for Hålogalandssykehuset vil gi: 
 

• Et produksjonsanlegg som tilfredsstiller dagens krav 
• Et sykehus som dekker de nødvendige funksjoner til et nærsykehus. 
• Plass til å møte planlagte og nye oppgaver 
• Mulighet for en videre utvikling av helsefaglige kompetansemiljø og bidra til rekruttering 

av helsepersonell til tjenesten i Vesterålen 
• Være en nødvendig støtte og veileder for en rekke sentrale funksjoner for 

kommunehelsetjenesten i området.  
 
For realisering av et funksjonelt og fremtidsrettet sykehusanlegg anbefales et programareal,  
som en rammebetingelse for det videre arbeid med skisseprosjekt og forprosjekt, for 
Hovedalternativet på 
 

• Netto programareal 8.620 m2 
 
Programmet skal realiseres med en brutto/nettofaktor mindre enn 2,0. 
 
Sum brutto areal er i hovedfunksjonsprogrammet (HFP) foreløpig stipulert til 17.240 m2. 
 
Helse Nord RHF er tiltakshaver og prosjektansvarlig.  Hålogalandssykehuset HF ivaretar 
ansvaret som byggherre og gjennomfører prosjektet.  Sykehuset etablerer den nødvendige 
prosjektorganisasjon for gjennomføring. 
 
Sykehuset skal se til at skisse- og forprosjekt foreligger innen utgangen av 2003.  I planarbeidet 
videre legges en fremdrift som innebærer ferdigstillelse av anlegget i 2007. 
 
I det videre arbeid skal utredes/vurderes 
 

• Akuttmedisinsk beredskap innen HF. 
• Felles Akutt Mottak ved sykehuset i samarbeid med kommuner i Vesterålen 
• Døgnplasser for BUP innen Hålogalandssykehuset HF 
• Akuttsenger for psykiatrien innen Hålogalandssykehuset HF 
• Kortsiktige og fremtidig løsning for rehabiliteringstjenesten; jfr. forslaget vedrørende 

Lødingen rehabilitering. 
 
De samlede kostnader for å realisere prosjektet innenfor en tidsramme på 2007 er estimert til 406 
mill. kroner målt i kostnadsnivå per mars 2001.   
 
Hovedalternativet for utbygging og modernisering av Hålogalandssykehuset er et stort prosjekt 
for dette HF.  Prosjektet vurderes å være av en slik størrelse at det ikke kan finansieres innenfor 
dagens rammer og finansieringssystem.  Skal prosjektet realiseres må det søkes om  
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ekstraordinære tilskudd.  Hovedalternativet krever en permanent inntektsøkning på 37 mill. 
kroner fra og med 2002 med den framdrift som foreløpig er satt. 
 
Konsulentutredningen viser at sykehuset får et lånebehov først ved de større investeringene i 
2006; gitt en årlig økonomisk styrking på nevnte 37 mill. kroner.  I 2010 er lånebehovet oppimot 
190 mill. kroner. 
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           VEDLEGG 
 
 
 
 
UTBYGGINGSPLAN FOR NYTT SYKEHUS I STOKMARKNES 
 
 
Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: 
Bjørn Nygaard 02/00507  
 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
0040/02 Styret 25.06.02 
 
    
0047/02 Styret 19.08.02 
 
    
 
Innstilling til   v e d t a k : 
 
1) Styret anbefaler at Stokmarknes sykehus bygges ut etter ”Hovedalternativet” 
2) Følgende foreløpige kostnadsoverslag (2002-kroner) legges til grunn: 
               Byggekostnader                       358 mill. kr 
               Utstyr                                         35    ”     ” 
               Mekanisk transportanlegg            8    ”     ” 
               Provisorier i anleggperioden        5      ”     ” 
               Sum                                          406  mill. kr 
3) Direktøren gis fullmakt til å ta opp forhandlinger med Lødingen kommune om leie av lokaler 

i ”Soltun” for videre drift av rehabiliteringssenteret. 
4) Spørsmålet om dagplasser i BUP vurderes nærmere og legges fram for styret som egen sak. 
 
 
Saksutredning: 
 
Innledning 
Jeg forutsetter at bakgrunnen for saken er kjent for styrets medlemmer gjennom den orientering 
som ble gitt i styrets møte 25. juni og den rapport som er utarbeidet av Sykehus Utvikling AS. 
I møtet 25. juni fattet styret følgende vedtak: 
Styret er meget tilfreds med den orientering som er gitt og pålegger direktøren å fortsette å 
utrede nye Stokmarknes sykehus, med særlig vekt på Hovedalternativet. Direktøren pålegges 
videre å arbeide for å realisere døgnplasser BUP. I tillegg skal prosjektet være åpen for 
fremtidsrettede og nye løsninger, herunder fremtidig funksjonsfordeling. 
Siden styret ikke har fattet noe vedtak om funksjonsfordeling som påvirker driften av sykehuset, 
må direktørens innstilling nødvendigvis baseres på at dagens driftsmodell skal videreføres. Det 
foreligger heller ikke noe pålegg fra annen overordnet myndighet om endringer i driftsopplegget. 
Nå er det ikke nødvendigvis slik at endret driftsopplegg vil bety at bygningsmessige forhold må 
endres. Tvert om er det viktig at de bygningsmessige forhold i utgangspunktet er utarbeidet med 
sikte på framtidige endringer (noe man for øvrig har lagt stor vekt på i utviklingsplanen). 
Endringer vet vi vil komme, men kan ikke forutse hvordan vil arte seg. 
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Hovedprinsipper 
Det synes klart at sykehuset ikke kan drives mye lenger i den nåværende bygningsmasse. Ut fra 
styrets vedtak i forrige møte er det klart at stenging ikke er aktuelt. Man står da over for to 
muligheter, ombygging eller nybygging. Når det gjelder ombygging, fastslår rapporten fra 
Sykehus Utvikling at det kun er det såkalte ”Hovedalternativet” som er gjennomførbart. 
Nybyggingsalternativet er utvilsomt gjennomførbart, men er beregnet til å bli 187 mill. kr. 
dyrere. Forskjellen kan neppe beregnes med en slik grad av nøyaktighet, men beregningen er 
tilstrekkelig til å vise at det er en betydelig kostnadsforskjell. I en slik prosess er det selvsagt 
også viktig at man evner å tenke helt nytt. Det har derfor vært vurdert å flytte sykehusdriften til 
Sortland som nå er det kommunikasjonsmessige knutepunkt i Vesterålen. Det vil helt klart gi en 
samfunnsmessig besparelse i form av at ca 2/3 av befolkningen får kortere reisevei (ca 1/3 vil få 
lenger reisevei). Denne innsparingen vil imidlertid ikke komme til uttrykk i foretaksøkonomien. 
Selv om det foretatt noen nærmere beregninger av de samfunnsøkonomiske gevinster med en 
flytting, synes det klart at disse ikke vil kompensere for merutgiftene ved nybygg. 
Konklusjonen blir derfor klar. Utbyggingsplanen må baseres på Hovedalternativet. 
 
Videre i saksframlegget vil jeg så komme inn på noen hovedpunkter i rapporten. Den er 
imidlertid meget omfattende, og mye av framstillingen vil først komme til nytte på et seinere 
stadium i planprosessen. 
 
Økonomi 
Rapporten har en grundig gjennomgang av de økonomiske forhold knyttet til både investeringer 
og drift. Når det gjelder investeringene, er imidlertid konklusjonen klar: Inntil 
finansieringsmodell for sykehusutbygging foreligger, bør en vurdere utbyggingen ut fra mer 
tradisjonelle kriterier. Det ligger til grunn for min konklusjon i avsnittet ovenfor.  
Det er i det hele et problem at finansieringsordningene både når det gjelder drift og økonomi er 
under omlegging. Men det som må være et hovedpoeng her, er at i forhold til mange andre 
sykehusutbygginger, legges det ikke fram ambisiøse planer om oppbygging av nye tjenester og 
utbygging av eksisterende. Utbyggingene i seg selv gir et potensial for innsparing på ca 2 mill. 
kr. På den annen side beregnes det at den større bygningsmasse gir økte FDV-kostnader på ca 
3,5 mill. kr.  Dette ”underskuddet” på 1,5 mill. må det arbeides med i den videre planlegging, 
men det er ikke større enn at det er håndterbart. Følgelig ligger det ikke drifts- økonomiske 
forhold som er til hinder for utbyggingen. 
I byggefasen kalkuleres det med bortfall av inntekter tilsvarende 19 mill. kr. Det er ikke 
nødvendigvis slik at dette vil være et bortfall for foretaket. Her må byggefasen planlegges slik at 
det samlete kapasitet utnyttes. Det kan også innebære at personell fra Stokmarknes midlertidig 
overføres til de andre sykehusene for å opprettholde den totale aktivitet. 
 
Arealer 
Det er i rapportens kap. 4 gjort rede for arealbehovet med en viss reduksjon i forhold til tidligere 
planer. Jeg gir min tilslutning til rapporten på dette punkt. 
 
Arbeidsmiljømessige forhold 
Det er klart at prosjektet i seg selv vil gi vesentlig bedre forhold når det gjelder det fysiske 
arbeidsmiljø. I rapportens pkt 5.1.1 er det imidlertid pekt på at det må finnes fram til en 
mekanisk transportløsning for mat og forbruksvarer. Kostnader til det er ikke tatt med i 
overslaget i rapporten. Overslaget bør økes med 8 mill. kr. for å ta høyde for det. 
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Utstyrsinvesteringer 
Jeg viser her til pkt 2.1.1 i rapporten. Det er uklart hvor store utstyrsanskaffelser som vil være 
mulig innen de enkelte års driftsbudsjetter. Videre vil jo dato for ferdigstillelse ha betydning for 
hva det er mulig og hensiktsmessig både å anskaffe og å ta med seg over i nytt anlegg. Rapporten 
legger inn 35 mill. kr i utstyrsanskaffelser i prosjektet. Jeg vil imidlertid understreke at dette er 
helt foreløpig. 
 
Midlertidige løsninger 
I pkt. 7.1 gjøres det oppmerksom på at byggeprosessen kan medføre at det blir nødvendig med 
en del midlertidige lokaler. Dette vil også føre til flytteutgifter fram og tilbake. Kostnaden til 
dette er ikke tatt med i rapporten, men internt er det anslått til 5 mill. kr som må tas med. 
 
Lødingen rehabiliteringssenter 
Jeg viser her til rapportens pkt 9.2. Videre drift må her vurderes i lys av rapportens konklusjoner 
vedrørende de bygningsmessige forhold. Jeg ber derfor om styrets fullmakt til å innlede 
forhandlinger med Lødingen kommune om leie av lokaler i ”Soltun”. 
 
Døgnplasser BUP 
Jeg viser til pkt 9.6 i rapporten samt styrets vedtak. Fagmiljøet i foretaket har bedt om mer tid til 
å vurdere dette. Det synes jeg de bør få, slik at jeg kommer tilbake med egen sak omkring 
problemstillingen. 
 
Avslutning 
En rekke forhold i rapporten er ikke berørt her. Det skyldes ikke at de er uviktige, men de har 
ikke nødvendigvis noen relevans for det valg styret nå må gjøre. I så måte synes det for mitt 
vedkommende klart at eneste realistiske alternativ er at styret går inn for utbygging etter 
Hovedalternativet 
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STYRESAK 70-2002  IT-STRATEGI HELSE NORD RHF. 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Bakgrunn/fakta 
 Med bakgrunn i odelstingsproposisjon 66 som påpeker IT som et av de viktige 
satsingsområdene i den nye reformen samt videreføring av de signaler gitt i dokumentet (Hit & 
Run) fra det sentrale koordineringsprosjektet ble det etablert en IT strategigruppe ved Helse 
Nord RHF.   
Arbeidet ble gjennomført i april – juni 2002, og ble avsluttet 13.6.2002. Gruppen var bredt 
sammensatt av representanter for IT, klinikere, representanter fra Helse Nord RHF’s 
administrasjon samt direktører fra Helseforetakene; hvert helseforetak var representert med 
minimum en representant.  Arbeidet ble utført med støtte av representanter fra et eksternt 
konsulentfirma.  Det ble gjennom arbeidet nedlagt et betydelig engasjement av deltagerne i 
gruppen.  Mandatet for arbeidet kan oppsummeres i følgende punkter: 
  

 Kartlegge og vurdere status for IT området i Helse Nord. Kartleggingen vil omfatte 
systemer, kompetanse, strategi og prosjekter.  

 Beskrive rollefordeling mellom Helse Nord RHF, helseforetakene og Nordnorsk 
Helsenett. Beskrive forslag til organisering av IT-funksjoner og kompetanse  

 Utarbeide overordnede strategier for tidsrommet 2002-2005 innen områdene:  
 IT-systemer og anvendelse 
  IT-infrastruktur 
 IT-sikkerhet 

 Identifisere og initiere strakstiltak  
  
For å sikre konsistens og sammenheng mellom Helse Nord RHF’s virksomhetsstrategi og IT 
strategien ble den vedtatte virksomhetsstrategien lagt til grunn. Resultatet av dette arbeidet 
presenteres i det trykte vedlegg, og i denne saken inviteres styret for Helse Nord RHF til å gi sin 
tilslutning til IT-strategien.  
  
Vurdering 
Hovedinnholdet i strategien vil bli gjennomgått kort i det følgende med fokus på de områder 
beskrevet i figuren nedenfor. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Struktur på arbeidet og strategidokumentet. 
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Statuskartlegging 
Statuskartleggingen ble gjennomført for å få en felles oversikt over situasjonen ved de enkelte 
helseforetak.  Denne kartleggingen ble gjennomført av representanter fra de ulike 
helseforetakene som i en prosess sammen med de eksterne konsulenter, dokumenterte status 
innen kategoriene systemer og anvendelse, infrastruktur, organisering og styring samt strategi. 
Statuskartleggingen ble benyttet som grunnlag for definering av strategier innen de nevnte 
områder. 
  
IT-strategiske muligheter 
I kapittelet ”IT muligheter og virksomhetens behov” er det viktigste kravene som virksomheten 
setter til IT spesifisert.  Disse representerer forslag til hvorledes man kan benytte IT til å realisere 
vår virksomhetsstrategi.  Kravene er knyttet til områdene  
  

 Kunnskap, kvalitet og læring  
 Tilgjengelighet  
 Rekruttering og stabilisering  
 Samarbeid med primærhelsetjenesten  
 God effektivitet og ressursutnyttelse  
 Medvirkning og kommunikasjon  
 Effektiv utnyttelse av Informasjonsteknologi og telemedisin  

  
I strategidokumentet er det spesifisert forslag til IT-muligheter og tiltak som kan 
underbygge/besvare de krav som virksomheten setter.  Disse kan representere en plattform for 
potensielle fremtidige prosjekter. 
  
IT-visjon 
Basert på de to nevnte områdene statusanalysen og de virksomhetsstrategiske mål ble det 
identifisert at Helse Nord RHF trenger en IT-visjon som  

 Understøtter pasientflyt, arbeidsflyt og informasjonsflyt  
 innen det enkelte sykehus 
 mellom sykehusene i Helse Nord 
 mellom sykehus og PH 
 mellom helsetjenesten og pasientene  

 Sikrer god anvendelse og organisering av tilgjengelig IT-kompetanse  
  
Visjonen er i sin helhet beskrevet i vedlagt rapport, og vil ikke bli ytterligere behandlet her. 
   
Strategi innen de fire hovedområder 
Som beskrevet i mandatet og figuren ovenfor, er IT strategien inndelt i 4 hovedområder.  Disse 
gjennomgås kort nedenfor. 
  
IT systemer og anvendelse 
IT strategien og statusanalysen viser at utgangspunkt for samordning av applikasjoner innen 
regionen er relativt godt m.h.t. kjernesystemene innen det kliniske området[1].  Det er i tillegg 
innen det merkantile området redegjort for applikasjonsområder hvor man kan høste gevinster av 
samordning.   
Fordelene av en slik samordning knytter seg særlig til områdene felles drift og forvaltning, 
samme/felles brukergrensesnitt, innkjøp samt integrasjon. 
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Begrunnelsen for fokusering på felles forvaltning og drift kan ligge både i hensyn til økonomi og 
kompetanse.  Statuskartleggingen viser at kompetansen innen Helse Nord relatert til IT er spredt, 
at kompetanseprofilene er vide og at organisasjonen er sårbar og personavhengig.  I tillegg har 
de fleste helseforetak begrenset tilgang på IT-ressurser[2].  Med hensyn til økonomi ligger det en 
grunnleggende antagelse om at sentralisert drift og forvaltning vil muliggjøre stordriftsfordeler 
der Helse Nord som helhet kan hente ut økonomiske gevinster.   
  
En annen klar fordel med en standardisering av applikasjonsportefølje er at den understøtter 
muligheten for medarbeidernes mobilitet i regionen.  Ved enhetlig applikasjonsportefølje 
reduserer man kostnadene til opplæring hvis personalet i perioder velger å arbeide ved et annet 
helseforetak.  Ved en fragmentert applikasjonsportefølje vil slik flytting innebære at 
medarbeiderne skal forholde seg til en eller flere nye applikasjoner. Opplæringskostnadene for 
virksomheten forventes derfor å kunne bli høyere. 
  
En tredje fordel ved harmonisering av applikasjonsporteføljen er relatert til innkjøp.  Ved 
beslutninger om felles applikasjoner vil ressursbruken i innkjøpsprosesser kunne optimaliseres 
mellom de ulike helseforetak. Dette er spesielt knyttet til felles utforming av kravspesifikasjoner 
samt kartlegging som blir gjennomført i slike prosesser.  Kvaliteten på slike prosesser må 
forutsettes å bli bedre ved en samlet prosess enn om hvert helseforetak enkeltvis utformer disse. 
Det forutsettes i tillegg at Helse Nord RHF med underliggende helseforetak samlet vil stå 
sterkere i en innkjøpssituasjon enn om aktørene handler hver for seg.   
  
En fjerde fordel med harmonisering er knyttet til integrasjon.  Desto mer harmonisert 
applikasjonsporteføljen er desto færre ulike integrasjonsløsninger må fremskaffes og 
vedlikeholdes.  Dette antas å ha en egenverdi i seg selv med bakgrunn i at dette reduserer 
kompleksiteten innen miljøet samtidig som det gir en økonomisk gevinst relatert til forvaltning 
og drifting av de ulike integrasjonsløsninger.   
  
Det må imidlertid understrekes at slike prosesser relatert til samordning og harmonisering ofte 
kan oppleves smertefulle for organisasjoner.  Det vil derfor måtte påregnes å gjennomføre 
prosesser hvor enkeltpersoner eller avdelinger innen helseforetak eller hele helseforetak må 
innordne seg foretaksovergripende vedtak.  Målsetningen vil være å oppnå løsninger som er 
bedre for noen uten å bli verre for andre, men det kan være områder hvor dette ikke er mulig.  
Målsetningen til Helse Nord RHF vil i slike tilfeller bestandig være harmonisering og 
standardisering av løsninger hvor spesielle behov kun i unntakstilfeller vil medføre valg av 
løsninger som avviker fra dette.  Dette for å kunne realisere den gevinst som antas å følge av 
felles drift og forvaltning av løsninger samt det reduserte behovet for integrasjonsløsninger 
mellom en rekke ulike systemer. 
  
Strategi for organisering og styring av IT området. 
I strategidokumentet er ansvaret for regionenes samlede ressursbruk og felles løsninger tillagt 
administrerende direktør ved Helse Nord RHF.  Dette er uttrykk for et definert behov for styring 
knyttet til strategi, arkitektur, planlegging og IT-koordinering.  For å kunne oppnå de potensielle 
synergier som finnes tilgjengelig er dette styringsprinsippet essensielt.  En situasjon hvor de 
enkelte helseforetak tillegges beslutningsmyndighet omkring valg av løsninger vil kunne 
undergrave muligheten for standardisering og harmonisering som er beskrevet tidligere.  Det er 
derfor essensielt at Helse Nord RHF styringsrett innen dette området er gjeldende. 
  

  side 65 



 
 
IT-infrastruktur 
Gitt den sårbarheten som tidligere er beskrevet skal det også innen IT-infrastruktur området 
fokusers på enhetlige løsninger.  Det understrekes imidlertid at ansvaret for infrastrukturen 
internt er helseforetakenes ansvar, men ved valg av løsninger/standarder/produkter bør disse 
koordineres slik at det gis større muligheter for kompetanseutvikling samt at den 
kompetansemessige sårbarheten reduseres.  I tillegg ligger det fordeler relatert til felles 
rammeavtaler samt utnyttelse og spredning av konsepter/løsninger fra et helseforetak til et annet 
ved en slik modell.  Disse forholdene er det tatt høyde for innen strategien.    
  
IT sikkerhet 
Vi har i vår virksomhetsstrategi definer vår målsetning relatert til IT å være: ” Helse Nord skal 
bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for å bedre tilgjengelighet 
og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet”.  En slik ambisiøs formulering innebærer at Helse Nord 
RHF i visse tilfeller vil være tidlig ut med løsninger hvor det ikke finnes klart definerte 
forskrifter og retningslinjer innen området.  Vår IT strategi betoner at vi skal følge offentlige 
lover, forskrifter og retningslinjer når det gjelder sikkerhet.  Imidlertid kan det i visse tilfeller 
medføre en konflikt mellom våre ambisjoner omkring funksjonell bruk av IT og de samme lover, 
forskrifter og retningslinjer.  Vi vil derfor ha som ambisjon å avdekke potensielle risikoområder, 
sette i gang tiltak samt føre aktive myndighetsdialoger der hvor det måtte være nødvendig[3].  
Hensikten er hele tiden å kunne betjene funksjonelle behov som understøtter 
virksomhetsstrategien. 
  
Generelle vurderinger 
Gitt den korte tidsfrist for beskrivelse av IT-strategien er rapporten blitt et godt samlende og 
fokusert dokument.  Dokumentet fokuserer på de viktigste områdene innen IT området og legger 
overordnede føringer for hvorledes Helse Nord RHF og helseforetakene sammen skal arbeide 
strategisk innen IT-området.  Selv om det i dokumentet er benyttet ordet bør i en del 
sammenhenger, må dette forstås slik at Helse Nord RHF med underliggende Helseforetak må 
gjennomføre tiltak som kan gi effekter relatert til de svakheter som er kommentert tidligere.  
Helse Nord RHF ønsker derfor styrets tilslutning til at ordet bør derfor skulle fortolkes mer i 
retning av dette er noe Helse Nord RHF i størst mulig grad skal gjennomføre.  Avvik fra disse 
rådene skal heller representere klare unntak enn regel, og at det skal argumenteres sterkt for at 
disse unntakene skal bli gjeldende. 
  
Et område som ikke er berørt i strategien er finansiering av aktiviteter ved realisering av 
strategien.  Det forutsettes imidlertid at prosjekter eller tiltak som kan vise til positiv kost nytte 
over tid vil finne finansiering innen de juridiske/økonomiske rammene som ligger for Helse 
Nord RHF.  Det samme vil måtte gjelde for de prosjekter og tiltak som defineres som strategiske 
og hvor klare kalkyler ikke er gjennomførbare.  Manglende finansiering av aktivitetene vil ha 
påvirkning på gjennomføringstakten. 
  
Helse Nord RHF har bestemt at IT skal være et satsingsområde.  Det forutsettes derfor at dette 
også får konsekvenser for prioriteringer og budsjetter. 
  
Konklusjon 
 IT-strategien representerer et godt arbeidsgrunnlag for at Helse Nord RHF skal kunne realisere 
sin virksomhetsstrategi.  Imidlertid må det betones at realiseringen vil måtte ha økonomiske og 
andre ressurser knyttet til seg.  Det fordrer derfor at det finnes midler tilgjengelig for 
grunninvesteringer i de tilfeller hvor kost/nytte vurderinger viser klare positive gevinster.   
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
  

1. Styret slutter seg til framlagte forslag til It-strategi for Helse Nord.  
  
2. Helse Nord RHF ved administrerende direktør, gis styringsrett i forhold til regionens 

samlede ressursbruk og felles løsninger knyttet til IT.  
  
3. Målsettingen for Helse Nord skal være å harmonisere og standardisere løsninger innen IT 

området, hvor spesielle behov kun i unntakstilfeller vil medføre valg som avviker fra 
dette.  

  
4. Det forutsettes at helseforetakene er delaktige i beslutningsprosessene.  

  
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. direktør 
 
  
  
Trykte vedlegg: IT-strategi for Helse Nord RHF, juni 2002 
  
 
 

 
[1] Strategidokumentet side 9. 
[2] Strategidokumentet side 11. 
[3] Strategidokumentet side 57 
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STYRESAK 71-2002  LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING I 
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Bakgrunn og sammendrag 
Vedlagte notat om ledelse og organisasjonsutvikling i Helse Nord inneholder en beskrivelse av 
lederutfordringer i helseforetakene, aktuelle tiltak i regional regi og videre arbeid for utforming 
av strategi for lederutvikling i Helse Nord RHF.  
 
I sykehusreformen er ledelse et viktig satsningsområde. Dette understrekes i styringsdokumentet 
fra departementet hvor ledelsesutvikling er tatt inn som ett av tre nasjonale strategiske 
utviklingstiltak. Dette markerer at departementet legger stor vekt på at det oppnås resultater 
innen dette området. I dokumentet ”Sykehusreformen - noen eierperspektiver” er ledelse og 
organisasjonsutvikling i sykehusene viet et eget kapittel. I styringsgruppen for utvikling av 
nasjonalt program for ledelsesutvikling er Helsedepartementet representert. I arbeidet med 
styringsdokument for 2003 er nasjonale styringsgruppe for ledelsesutvikling bedt om å komme 
med innspill til departementet på indikatorer som bør brukes ved rapportering på 
utviklingsarbeid innen ledelse.  
 
Som foretaksnivå på regionalt plan er det av stor betydning at Helse Nord RHF har et aktivt 
forhold til ledelsesutviklingstiltak både på nasjonalt, regionalt og på lokalt plan. Helse Nord RHF 
vil i åpne prosesser arbeide videre med konkretisering av strategi og tiltak med sikte på å styrke 
lederskapet i våre sykehus. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret gir lederutvikling høy prioritet i videre arbeid med gjennomføring av reformen, og 
understreker betydningen av at dette skal være bidrag i arbeidet med å skape en felles 
identitet og oppgavefokus i regionen.  

 
2. Administrasjonen gis ansvar for videre konkretisering av strategi og innhold for å følge 

opp intensjonen knyttet til ledelsesutvikling i tråd med styringsdokument og det nasjonale 
arbeid.   

 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Notat om ledelse og organisasjonsutvikling i Helse Nord RHF.  
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LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING I HELSE NORD RHF 
 
Beskrivelse av ulike lederutfordringer i helseforetakene 
 
I den nye sykehusreformen er ledelse et viktig satsningsområde. I styringsdokumentet fra 
departementet legges det vekt på at ”kvalifisert ledelsesutvikling er en forutsetning for å lykkes 
med å realisere intensjonene bak sykehusreformen”.  I ”Sykehusreformen – noen 
eierperspektiver” heter det blant annet at ”foretaksorganiseringen stiller større krav til 
ledelsesmessig ansvar på alle nivåer. Derav følger et sterkere fokus på ledelseskompetanse både 
på det overordnede og på det utøvende plan”.  
 
I vår helseregion er det rundt regnet 10.000 ansatte og ved inngangen til 2002 var det ca. 750 
ansatte med lederansvar på ulike nivå. Også før sykehusreformen ble innført har 
ledelsesutvikling vært gjenstand for oppmerksomhet i sykehusene i vår region. De fleste 
sykehusene i helseforetakene har i flere år gjennomført ulike utviklingsprogram for sine ledere. 
Sykehusene gir blandede tilbakemeldinger med hensyn til effekten av disse tiltakene på kort og 
på lang sikt. Mange av utviklingsprogrammene har gitt den enkelte leder gode personlige 
utfordringer, men for organisasjonen som helhet har det vært problematisk å implementere 
endringene inn i sykehusorganisasjonen som helhet. En av årsakene til dette er at sykehusene er 
komplekse kunnskapsorganisasjoner med ansatte og ledere som tradisjonelt sett også har hatt 
viktige profesjonsinteresser å ivareta. Kombinasjonen av, og motsetningen mellom, 
profesjonsinteresser og moderne ledelse er trolig en av de viktigste utfordringene vi står overfor 
når det gjelder ledelsesutvikling i sykehusene i dag. 
 
Tidligere strategier i forhold til ledelsesutvikling i sykehus har også vært preget av en viss 
”skippertaksstenkning”. Det har vært igangsatt tidsavgrensede opplegg som ikke alltid har vært 
forankret i en mer langsiktig strategi. Både de økonomiske og strukturelle rammene i et sykehus 
har bidratt til dette. Lederskap er en kontinuerlig prosess og en naturlig konsekvens av dette er å 
se på ledelsesutvikling i organisasjonen også som en stadig pågående prosess. Det er derfor 
nødvendig å etablere en tenkning omkring lederutvikling i sykehusene som samsvarer med dette 
og som blir en naturlig del av sykehusets løpende oppgaver.  
 
Beskrivelse av ulike ledernivå i helseforetakene 
 
Innen de lokale helseforetakene i Helse Nord finnes ulike benevnelser og ulikt stillingsinnhold i 
forhold til de forskjellige ledernivåene. Organisasjonsutvikling og innføring av enhetlig ledelse 
medfører at slike prosesser er i stadig utvikling, og det er store muligheter for at dagens 
stillingsbenevnelser og organiseringen vil endres i de kommende år.  
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I en utviklingsprosess er det noen ganger nødvendig å klargjøre for alle impliserte parter hvilke 
begreper man tar utgangspunkt i. I dette tilfelle vil det si de organisasjonskart som til dags dato 
har vært gjeldende i foretakene. Helse Nord RHF ser derfor betydningen av å klargjøre innholdet 
i de viktigste ledernivåene. Innholdet i de ulike stillingsbenevnelsene er et viktig grunnlag for 
den videre diskusjonen om organisering av ansvar og funksjon i lederstillingene i Helse Nord. 
 
Det er naturlig nok størst forskjell mellom de to store sykehusene og de små sykehusene i 
organisering og mangfold av lederstillinger. I tillegg har prosessen med sammenslåingen av flere 
lokalsykehus i regioner bidratt til en viss ”overkapasitet” av ledere i den nye stillingsstrukturen. I 
denne overgangsfasen har derfor menneskelige og arbeidsrettslige faktorer også bidratt til den 
organiseringen av de ulike lederstillingene som vi finner i dag. 
Grovt inndelt opererer vi med ledere på tre ulike nivå. Denne beskrivelsen er ment som en grov 
skisse og har ikke målsetting om å være helt uttømmende. Det vil trolig derfor være lokale 
variasjoner som ikke er beskrevet her. Nivåene er som følger: 
 

1) Ledere på laveste nivå med personal og faglig ansvar 
2) Ledere på mellomledernivå med personal og faglig ansvar 
3) Administrative ledere på høyeste nivå 

 
Ledergruppen på det operative kliniske nivå kan slik organiseringen er i dag inndeles grovt 
mellom ledere som er direkte tilknyttet behandling og pleie, og ledere av avdelinger med service 
og støtte funksjoner. Avdelingssykepleiere er den største gruppen av ledere som er direkte 
knyttet til sykehusets kjernevirksomhet. Den andre gruppen, ledere av service og 
støttefunksjoner kan for eksempel være ledere av tekniske eller administrative enheter. 
 
I forhold til ledere på mellomnivå er det større forskjeller mellom de ulike foretakene. 
På behandling og pleiesiden finner vi avdelingsoverleger og oversykepleiere. Også i forhold til 
service og støttefunksjoner finner vi flere mellomledere slik som kontorleder og  
IT – ledere.  
 
Ledere på ”høyeste” nivå er direktører, underdirektører, sjefleger, sjefsykepleiere og de øverste 
lederne for ulike service og støttefunksjoner.  
 
UNN og Nordlandssykehuset som de største sykehusene i regionen har i tillegg flere ulike ledere 
på mellomnivå som ivaretar delfunksjoner og prosjekter. 
 
De lokale helseforetakene er kommet ulikt i prosessen med innføringen av enhetlig ledelse, jf. 
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-9. Ved flere av våre sykehus vil naturlig nok denne ordningen 
endre både på antall lederstillinger, stillingsinnhold, funksjonsområde og stillingstitler. Likevel 
vil ikke ordningen med enhetlig ledelse i seg selv løse mange av de ledelsesmessige 
utfordringene som blant annet er beskrevet i dette dokumentet. 
 
 
Lederen som arbeidsgiver  
 
Forhandlingsmodellen til arbeidsgiverorganisasjon NAVO bygger på hovedprinsippet om 
desentral lønnsdannelse. På grunn av overgangen til ny forhandlingsmodell ble likevel årets 
lønnsoppgjør preget av en sterkere sentral lønnsdannelse. Den nye forhandlingsmodellen stiller 
uansett nye krav til lederskapet på foretaksnivå både på øverste nivå og på avdelingsledernivå. 
For andre virksomheter er erfaringene med desentral lønnsdannelse blant annet følgende:  
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- viktig drivkraft i endring og omstilling, da man har større mulighet til å ta utgangspunkt i 

virksomhetens situasjon og utfordringer 
- lokal forpliktelse gir nærhet til beslutninger 
- utvikling av belønningssystemer 
- ledelse og lokale tillitsvalgte vil gjennom denne ordningen utvikle bredere kompetanse 

om egen virksomhet og forhold som regulerer denne. 
 
Et særtrekk ved sykehus er at arbeidsgiverrollen ikke nødvendigvis henger sammen med 
lederskap på avdelingsnivå. Den nye reformen legger større vekt på at arbeidsgivers styringsrett 
skal gjøres gjeldende. Styringsretten beskrives som retten til å lede, fordele og kontrollere 
arbeidet. Etter å ha ivaretatt lov og avtalefestede regler om medbestemmelse har arbeidsgiver 
ensidig rett til å omregulere arbeidet. 
 
Nasjonalt program for lederutvikling i sykehus 
 
Forum for organisasjonsutvikling 
 
Forum for organisasjonsutvikling avsluttet 30.06.2002 sitt arbeid etter 4 års virksomhet.  Dette 
forumet har hatt 27 møter og fordelt til sammen ca. 30 millioner kroner gjennom mer enn 40 
prosjekt til målrettet organisasjonsutvikling i norske sykehus.  
 
Forumet ble opprettet som en oppfølging av NOU 1997:2 Pasienten først! Ledelse og 
organisering av sykehus. Hovedmålene for forumet har vært:  
 

- initiere og støtte utviklingsprosjekt i sykehus som bidrar til å sette pasienten først 
- sikre kunnskap, erfaringer og kompetanseoppbygging omkring organisering og 

ledelse i sykehus, dokumentere og spre resultater 
 
Forumets arbeid er dokumentert i et eget oppsummeringsnotat utgitt juli 2002. I november 2000 
kom det også ut en rapport med tilbakemeldinger og innspill fra forumets arbeid. En egen 
nettside er også knyttet til formets arbeid: www.forumet.net. 
 
Nasjonalt program for ledelsesutvikling i sykehus 
 
Som en nasjonal videreføring til Forumet for organisasjonsutvikling har Helsedepartementet tatt 
initiativ til opprettelsen av et Nasjonalt program for ledelsesutvikling i sykehus. 
På bakgrunn av dette fikk de regionale helseforetakene i juni 2002 i oppgave å opprette ei 
nasjonal styringsgruppe for nasjonal ledelsesutvikling, bestående av 6 representanter fra alle 
regionene. Helsedepartementet følger også gruppens arbeid. Gruppen skal ha ansvaret for 
utvikling av et nasjonalt program for ledelsesutvikling. Ambisjonene er å utarbeide et 18 
måneders program med hovedbidrag fra miljøene ved Sintef Unimed, Handelshøgskolen BI og 
Universitet i Oslo. Disse skal jobbe i et samarbeidsprosjekt under arbeidstittelen 
Helseuniversitetet. I løpet av august 2002 vil det bli tatt stilling til innhold og fremdrift for et  
18 måneders program. De enkelte regionene vil da gi sin tilslutning til programmet og 
finansieringen vil skje gjennom bidrag både fra helsedepartementet og de regionale helseforetak. 
 
Aktuelle tiltak i Helse Nord 
 
I den foreløpige skissen til ”Nasjonalt program for ledelsesutvikling i sykehus” fremheves det at 
tiltak skal rettes mot ledere på alle nivå i sykehusorganisasjonen. Helse Nord RHF vil på sikt 
igangsette tiltak som er i tråd med, og i forlengelsen av de tiltak som vil bli forestått i det  
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planlagte nasjonale programmet. Ledelsesutvikling vil skje på tre ulike nivå, både på nasjonalt, 
regionalt og lokalt nivå. På dette tidspunktet i prosessen vil Helse Nord RHF skissere noen 
satsningsområder som det regionale helseforetaket har et totalansvar for, og andre som det er 
naturlig å jobbe ut i samarbeid med de lokale foretakene. Disse kan være: 
 

1) Etter/ Videreutdanning på høyere nivå i samarbeid med høgskole/ universitet – 
mastergradsnivå. 

2) Etablering og utvikling av coachingprogram for ledere på alle nivå. 
3) Lederutviklingsprogram særlig rettet mot ledere på klinisk ledernivå. 
4) Rekrutteringspolitikk og utvikling av fremtidige ledere. 

  
Ad. Punkt 1: 
Helse Nord RHF ønsker å tilby et etterutdanningsprogram på høyere nivå, skreddersydd for 
lederne i Helse Nord. Vår ambisjon på sikt er å ha ledere som også innehar formell kompetanse 
på mastergradsnivå innen sykehusledelse. Å heve det formelle kunnskapsnivået og kompetanse i 
forhold til ledelse ved sykehusene i vår region vil kunne være et bidrag til å sikre at våre sykehus 
ledes i forhold til et internasjonalt nivå.  
 
Ad. Punkt 2: 
Det er liten tradisjon i sykehus i forhold til å utvikle og ivareta ledere gjennom coaching og 
veiledning. Ledelse er som kjent en dynamisk prosess, både personlig og faglig, og god ledelse 
kjennetegnes ofte ved at ledere investerer egne personlige ressurser som et viktig verktøy i egen 
ledelsesutøvelse. Dette er likevel prosesser som koster, menneskelig sett. I tillegg til at ledelse 
ofte kan være en ensom prosess, kan det også være et psykisk press at egne vurderinger og 
personlig lederstil får tildels store konsekvenser for de ansatte og organisasjonen forøvrig. 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 dette ligger blant 
annet å finne, og å videreutvikle egen lederprofil. 
 
Helse Nord RHF vil ta initiativ til å utvikle et program for å skolere coacher / veiledere til 
anvendelse av de lokale foretakene. Det foreslås at rekrutteringen i hovedsak skjer lokalt, og i 
samarbeid med Helse Nord RHF. Det foreslås også at det rekrutteres coachere med ulik faglig 
bakgrunn, men med klare veilederegenskaper og interesse. Helse Nord RHF planlegger 
igangsetting av dette programmet høsten 2002. 
 
Ad. Punkt 3: 
Det har tradisjonelt sett vært brukt lite ressurser til lederutvikling i forhold til ledere som jobber i 
direkte klinisk praksis med personal og faglig ansvar. Et viktig kjennetegnes ved slike lederskap 
er sterke krysspress mellom pasienter og pårørendes behov, ansattes behov, faglige vurderinger 
og økonomiske rammer. Det er en stor menneskelige og ledelsesmessige utfordringen å lede 
enheter hvor hovedaktiviteten er å håndtere syke mennesker i vanskelige livssituasjoner. Godt 
lederskap på disse nivåene er også viktig med hensyn til hvordan befolkningen og brukerne av 
sykehustjenesten opplever denne viktige samfunnstjenesten. Sykehusavdelingene og 
støttefunksjoner med direkte pasientkontakt er i mange tilfeller sykehusenes ansikt utad.   
 
 
Helse Nord RHF ønsker i første omgang å kartlegge arbeidsforholdene til lederne på dette nivået. 
Turnover problematikk, rekruttering og lederutviklingsbehov er blant annet forhold som ønskes 
utredet. På bakgrunn av denne kartleggingen vil det bli planlagt et eget lederutviklingsprogram 
for disse lederne.  
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Ad. Punkt 4: 
Helse Nord RHF ønsker å ta initiativet til at det utarbeides en målrettet rekrutteringspolitikk for å 
utvikle fremtidige ledere i vår region. I første omgang vil det trolig være aktuelt å danne et 
Forum i lederrekruttering som også skal kunne være et kompetansenettverk til anvendelse for de 
ulike foretakene. Dette gjelder både i forhold til ansettelser og i forhold til etablering av 
traineetenking omkring ledelses og organisasjonsutvikling i vår region.  
 
Annet: 
Det vil også være aktuelt å tilby andre målrettede enkeltstående kurs for andre grupper i 
organisasjonen som jobber med ledere og ledelsesproblematikk. Eksempler på dette kan være 
konflikthåndtering, helsejus, medarbeidersamtaler og lignende. 
  
Arbeidsmiljøkartlegging som verktøy 
 
Arbeidsmiljøkartlegging er et ofte brukt verktøy i andre sektorer. Vår erfaring er at dette 
verktøyet er lite anvendt i sykehusene. Organisasjonsutvikling er en viktig del av en bedrifts 
målrettete strategi i forhold til planlegging og ønsket utvikling.  
 
Helse Nord RHF ønsker å bidra til at arbeidsmiljøkartlegging blir en naturlig del av sykehusenes 
kontinuerlige organisasjonsutvikling. Sykehusene er genuine organisasjoner og 
overføringsverdien fra privat sektor har flere viktige begrensninger. Det er derfor viktig å bruke 
kartleggingsverktøy som fanger opp utfordringene som er særegent for sykehusene.   
Helse Nord RHF ønsker derfor å igangsette en pilotstudie i et av foretakene for å innhente noen 
erfaringer i forhold til å benytte arbeidsmiljøkartlegging som verktøy i sykehusene. 
 
Medarbeidersamtaler som ledelsesverktøy 
 
Medarbeidersamtaler er et av de mest basale ledelsesverktøyer en leder med personalansvar har. 
Erfaringer fra våre sykehus viser at det er ulik praksis i utbredelsen av medarbeidersamtaler som 
ledelsesverktøy. For at medarbeidersamtaler skal fungere etter intensjonene kreves det at lederen 
har gode kunnskaper om mulighetene og begrensningene i bruken av dette verktøyet. Helse Nord 
RHF ser behovet for større fokus og bedre skolering i bruken av medarbeidersamtaler som 
ledelsesverktøy. 
 
Ledelsesutvikling for fremtiden 
 
Helse Nord RHF ser ledelsesutvikling som et viktig satsningsområde i tiden fremover. 
De store utfordringene til omstilling som sykehusene nå står overfor krever et sterkt og 
gjennomgripende lederskap som har kunnskap, evne og vilje til å videreutvikle sykehusene til 
moderne organisasjonsenheter. Helse Nord RHF ønsker å bidra til å utvikle gode lederroller, 
samt velfungerende lederteam som kan være viktige plogspisser i denne prosessen. 
 
Strategi for lederutvikling i Helse Nord RHF 
 
For utvikling av strategi for lederutvikling er det nødvendig at det både tas utgangspunkt i 
overordnet strategi for Helse Nord RHF og de ambisjoner man har for lederutvikling både 
nasjonalt, regionalt og på helseforetaksnivå. Lederutvikling vil også være knyttet mot de 
organisasjonsutviklingsprosesser man ønsker å gjennomføre. I forhold til reformen er det også 
store kulturelle endringer som må forankres på alle ledernivå.  
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I det nå vedtatte strategidokumentet fokuseres blant annet følgende som er førende for valg av 
strategier for lederutvikling i Helse Nord RHF: 
 

- nordnorsk profil 
- små enheter hvor samarbeid og nettverk er viktig 
- utnyttelse av felles ressurser og kompetanse 
- best praksis 
- godt og utviklende arbeidsmiljø 
- vektlegging av god ledelse og organisering som viktige virkemidler i 

ressursforvaltning og kvalitetsarbeid 
 
Helse Nord RHF har over tid ambisjoner om å utvikle felles verdier og standarder for ledelse i 
vår region. En målsetting er blant annet at lederskapet i Helse Nord RHF skal være preget av 
åpen kommunikasjon og en kultur hvor alle ledere, uavhengig av nivå skal ha uttrykte 
målsettinger knyttet til egne lederegenskaper og ferdigheter. Dette må igjen være gjenstand for 
måling f.eks. gjennom årlige medarbeidermålinger og integreres i et evalueringsverktøy som 
inkluderer evne og kompetanse til økonomistyring, produksjon, forskning og pasienttilfredshet. 
 
Helse Nord RHF ønsker å bidra til å videreutvikle kompetansemiljøer innen ledelse og 
organisasjonsutvikling i landsdelen ved å benytte denne kompetansen hvor dette er aktuelt. Med 
kompetansemiljøer menes både høgskole, universitet, konsulentmiljø og ikke minst internt 
ressurser i helseforetakene.  
 
Dette bør gjennomføres en åpen prosess i løpet av høsten 2002 som har ambisjon om å utvikle en 
strategi for lederutvikling og organisasjonsutvikling gjeldende for Helse Nord RHF for de 
kommende år. I dette arbeidet er det naturlig at nettverket for organisasjon og personal gis et 
mandat fra administrerende direktør knyttet til utforming av denne strategien. Nettverket i 
organisasjon og personal for Helse Nord RHF ble etablert i februar 2002 med en oppnevnt 
representant fra hvert helseforetak. I dag sitter følgende personer i dette nettverket:  
 
Organisasjon og personalsjef Jan Inge Pettersen, Helgelandssykehuset 
Organisasjonskonsulent Olaf Havdal, Nordlandssykehuset 
Direktør Inger Johanne Sivertsen, Hålogalandssykehuset 
Prosjektleder Elin Gullhav, UNN (ny prosjektleder for MOR-prosjektet) 
Kontorsjef Janne Ludvigsen, Sykehusapoteket 
Direktør Hilde Gade, Helse Finnmark 
 
I tillegg møter organisasjonsdirektør og øvrige aktuelle i organisasjonsseksjon i Helse Nord 
RHF. 
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STYRESAK 72-2002  STYREANSVARSFORSIKRING 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Bakgrunn/fakta 
Det har vært stilt spørsmål om styreansvarsforsikring for styremedlemmene i RHF-ene og i HF-
ene. Saken har vært belyst av hhv Helsedepartementet som på bakgrunn av brev fra 
advokatfirmaet Haavind Vislie DA har konkludert med at det neppe er særlig relevant å tegne 
slik forsikring. Videre er det gjort en gjennomgang av dette av Helse-Nord sitt tilknyttede 
advokatfirma, Johnsen og Ringberg DA ved Jens Eirik Johnsen (J & R). J & R mener 
Helsedepartementets vurderinger fremstår som ufullstendige og unyanserte. Og det foreligger en 
rekke argumenter for å tegne styreansvarsforsikring. Disse synes ikke å ha vært overveid – 
verken av departementet eller av advokatfirmaet. 
 
Anbefalingen fra J & R er…  
 
Avgjørelsen bør antakelig fattes med bakgrunn i en risikovurdering. Er det rimelig, rettferdig og 
fornuftig at styremedlemmene skal bære risikoen ved uaktsomhet? Ved denne vurderingen bør en 
ha i minne at spesialisthelsetjenesten er landsdelens største arbeidsgiver, og at helseforetakene 
meget vel kan risikere store krav. Det bør tillegges vekt at sammenlignbare selskaper og foretak 
har tegnet slik forsikring. På den annen side er kun noen få helseforetak som har gjort det 
samme. 
 
Etter en samlet vurdering er vi kommet til at helseforetakene bør undersøke mulighetene 
vedrørende styreansvarsforsikring. Kostnadene er et forhandlingstema, og forsikringen kan 
tidsbegrenses. 
 
En risikovurdering består av to elementer: 
 

1. hvor stort krav kan et styremedlem bli utsatt for og  
2. hvor stor er sannsynligheten for at (inkl. hvor ofte kan) et krav mot et styremedlem blir 

fremsagt og kravet får gjennomslag.  
 
Vurdering 
Her er det kun snakk om krav mot det enkelte styremedlem og når det forvoldes grov 
uaktsomhet. Et krav kan bli stort, men sannsynligheten for at krav inntreffer og blir en realitet er 
nok liten. Risikoen for et styremedlem vil antakelig være middels til liten, men altså dog en 
risiko. Forsikringsbeløpet vil gjenspeile dette. Andre helseforetak, Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet, har benyttet megler til å gjøre denne jobben og Helse-Nord kan bruke samme 
fremgangsmåte. Andre statsforetak har styreansvarsforsikring. Rikshospitalet har 
styreansvarsforsikring som årlig har en dekning på inntil 50 mill. kroner, med en tilhørende 
forsikringspremie på kr. 78.000,-. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Helse-Nord RHF innhenter tilbud på styreansvarsforsikring for styremedlemmer i RHF-et og 
HF-ene gjennom forsikringsmegler. Forslag til endelig vedtak om tegning av slik forsikring 
fremlegges på neste styremøte. 
 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
 

1) Notat fra Helsedepartementet med notat fra Advokatfirma Haavind Vislie om 
styreansvarsforsikring 

2) Notat fra Advokatfirma Johnsen og Ringberg DA om Styreansvarsforsikring – Helse 
Nord  
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STYRESAK 73-2002   ETABLERING AV SAMARBEIDS- 

ORGAN MELLOM HELSE NORD RHF 
OG UNIVERSITET/HØGSKOLER 

 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Formål og sammendrag 
Helsedepartementet ber i sitt styringsdokument til Helse Nord RHF for 2002 om at planlegging, 
prioritering og videre utvikling av regionens oppgaver innen høyspesialiserte tjenester, forskning 
og utdanning forankres i et eget samarbeidsorgan med representasjon fra universitet, høyskolene 
i regionen og Helse Nord.  
 
Det er videre utarbeidet en instruks for Helse Nord RHFs samarbeid med universitet og 
høgskoler som ble forelagt foretaksmøte i juni 2002. Her understrekes pålegget om å opprette 
samarbeidsorgan med universitet og høgskoler for ”drøfting av saker av felles interesse”. I 
tillegg foreslås det at RHF og aktuelle samarbeidsparter kan inngå avtaler som kan regulere ulike 
sider ved samarbeidet. Hvis partene mot formodning ikke ønsker å inngå avtaler, skal dette tas 
opp i foretaksmøtet. 
 
Bakgrunn/fakta 
I Helseregion Nord har det siden 1997 eksistert et samarbeidsorgan bestående av representanter 
fra Universitetet i Tromsø, Regionsykehuset i Tromsø, Norges forskningsråd og Troms 
fylkeskommune (daværende eier). Samarbeidsorganet ivaretok en del av de samme funksjonene 
som etterlyses i styringsdokumentet, bl.a. behandling av søknader og fordeling av 
Regionssykehustilskuddet, samt spørsmål om koordinering mellom universitet og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Det har så langt vi har kunnet bringe på det rene, ikke eksistert tilsvarende formelle 
samarbeidsorganer mellom fylkeskommunene og øvrige utdanningsinstitusjoner som høgskolene 
eller forskningsinstitusjoner utenom universitetet. Samarbeidet har blitt ivaretatt via møter om 
konkrete tiltak, styringsgrupper/referansegrupper i ulike sammenhenger, f eks om 
utdanningssamarbeid, rekrutteringsprogrammer, forskningsprosjekter osv.  
 
Vi har utredet modeller for videre samarbeid mellom RHF, universitet, høgskolene og 
helseforetakene, og foreslått at det opprettes flere samarbeidsorgan. Dette skyldes særlig at det er 
foreslått at samarbeidsorganet skal få besluttende myndighet i fordelingen av 
regionsykehustilskuddet/universitetssykehustilskuddet. Da har vi vurdert det dit hen at en 
todeling av samarbeidsorgan, med en arena i forhold til UNN/universitetet og en i forhold til 
høgskolene og helseforetakene er hensiktsmessig. For i tillegg å ivareta felles interesser, 
kommunikasjon og muligheten for å se utfordringer i sammenheng – for eksempel 
praksisproblematikk og forskningssamarbeid – vil vi etablere et felles regionalt organ som settes 
sammen av medlemmer fra de to første organene.  
 
Det ble sendt ut brev til universitet, høgskoler, helseforetak og andre aktuelle høringsinstanser i 
juni 2002 om etablering av formelle samarbeidsorgan, og vi har nå fått inn uttalelser fra de fleste 
av disse.  
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Vurdering 
Vi har fått noe ulike høringssvar. De fleste er enige i at det etableres et organ for samarbeid 
mellom RHF og universitetet/UNN og et for høgskolene/helseforetakene samt et fellesorgan. 
 
Flere mener det er uklarheter ved mandatet og hvilke oppgaver organene skal tillegges. Mandatet 
som er foreslått i høringsbrevet er ikke uttømmende i forhold til oppgaveløsning, og organene får 
utover det som er foreslått fullmakt til å ta opp saker de selv finner viktig.  
 
Når det gjelder sammensetningen av organene har vi fått noen egne forslag fra de som er uenige i 
utgangspunktet, og enkelte har synspunkter på sammensetningen innenfor de foreslåtte organene 
(se vedlagt sammenfatning av høringsuttalelser).  Videre har vi fått et par synspunkter på at 
psykologifaget bør være representert i det samarbeidsorganet som retter seg mot universitetet og 
UNN. Vi har valgt å fremme en løsning der UiTø og UNN foreslår 8 medlemmer hver (dvs. det 
dobbelte av det de får) og så utpeker Helse Nord endelig blant disse. Dette for å sikre en god 
sammensetning når det gjelder krav til kompetanse, og en god samlet funksjon av et for Helse 
Nord strategisk viktig organ. 
 
Konklusjon 
Vi foreslår at det opprettes 3 organer for å ivareta det formelle samarbeidet. 
Ledelse/sekretariatsfunksjon for alle samarbeidsorgan forutsettes ivaretatt av Helse Nord RHF.  
Vi foreslår at de opprettes med følgende navn, mandat og sammensetning: 
 
1. Universitetssamarbeidet i Helse Nord  
(Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF, UiTø og Norges Forskningsråd,  
heretter kalt Universitetssamarbeidet) 
 
Mandat 
Universitetssamarbeidets oppgaver og rolle følger av instruks for Helse Nord RHFs forhold til 
universitet og høgskoler, som ble vedtatt i foretaksmøtet i juni 2002. Etter instruksens punkt 7 
skal Helse Nord RHF opprette samarbeidsorgan med universiteter og høgskoler for drøfting av 
saker av felles interesse. I tillegg vil universitetssamarbeidet bli et viktig strategisk organ når det 
gjelder å utforme Helse Nords forskningspolitiske profil. 
 
Universitetssamarbeidet skal bistå i fordeling, planlegging, oppfølging og rapportering av 
regionsykehustilskuddet/universitetssykehustilskuddet i tråd med retningslinjer for tildeling og 
bruk av tilskuddet som Helsedepartementet vedtar. Dette innebærer også eventuelt at 
Universitetssamarbeidet skal være et besluttende organ med fullmakter fra RHF når det gjelder 
disposisjonen av universitetssykehustilskuddet. Universitetssamarbeidet skal påse at dette skjer i 
samsvar med fastsatt politikk, forpliktelser og prioriteringer som foretas av sentrale myndigheter 
og som legger føringer for de samarbeidende parter. 
 
Universitetssamarbeidet skal også være et rådgivende organ for styret for Helse Nord RHF 
gjennom å delta i utvikling og justering av overordnede strategier for Helse Nord RHF på 
områder der de samarbeidende parter har felles interesser/ansvar. Dette gjelder særlig områder 
knyttet til forskning, utviklings- og utdanningsvirksomhet innen de medisinske fagene i 
regionen.  
 
Universitetssamarbeidet kan etter Helse Nords beslutning bli tillagt oppgaven som 
styringsgruppe for forskningssentra/fond som Helse Nord RHF tildeler/fordeler midler til. Faglig 
styring over forskningssentrenes/fondenes drift kan ellers ivaretas gjennom egne faglige 
programstyrer/referansegrupper. 
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Tema/saker som har felles berøringspunkt til høgskolene eller andre aktuelle samarbeidsparter, 
skal drøftes med Høgskolesamarbeidet eller i det felles regionale samarbeidsforumet for 
utdanning og forskning i Helse Nord. 
  
Universitetssamarbeidet kan for øvrig selv ta opp og drøfte de tema de selv anser som relevant. 
 
Sammensetning: 
Universitetssamarbeidet skal settes sammen slik at universitetsrepresentantene på lik linje med 
representantene fra RHF har reell innflytelse over disposisjonen av tilskuddene, men likevel slik 
at sammensetningen ivaretar ansvars- og styringsstrukturen for spesialisthelsetjenesten. Det 
forutsettes at representantene kommer fram til enighet om fordelingen av midler. Hvis de ikke 
finner grunn til å inngå avtale skal saken forelegges foretaksmøtet.  
 
Helse Nord RHF/UNN 4 representanter/leder    
Universitetet i Tromsø  4 representanter  
Norges Forskningsråd 1 representant  
 
UNN og Universitetet i Tromsø foreslår egne representanter mens Helse Nord foretar endelig 
sammensetning. Forskningsrådet ved direktør for Medisin og Helse får full representantstatus. 
 
2. Høgskolesamarbeidet i Helse Nord  
(Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og høgskolene i Nord-Norge, 
heretter kalt Høgskolesamarbeidet)  
 
Mandat 
Høgskolesamarbeidets oppgaver og rolle følger av instruks for Helse Nord RHFs forhold til 
universitet og høgskoler, som ble vedtatt i foretaksmøtet i juni 2002. Etter instruksens punkt 7 
skal Helse Nord RHF opprette samarbeidsorgan med universiteter og høgskoler for drøfting av 
saker av felles interesse. 
 
Høgskolesamarbeidet skal være et rådgivende organ for styret for Helse Nord RHF innen 
spørsmål som gjelder samarbeidet mellom Helse Nord og høgskolene i regionen. 
 
Høgskolesamarbeidet skal delta i utvikling og justering av overordnede strategier for Helse Nord 
RHF på områder der partene har felles kontakt/interesser/ansvar. Dette gjelder særlig områder 
knyttet til forskning, utviklings- og utdanningsvirksomhet innen helsefagene i regionen.  
 
 
Tema/saker som har felles berøringspunkt til universitetet eller andre aktuelle samarbeidsparter, 
skal drøftes med Samarbeidsorganet eller i det felles regionale samarbeidsforumet for utdanning 
og forskning i Helse Nord. 
 
Høgskolesamarbeidet kan selv ta opp og drøfte de tema de selv anser som relevant. 
 
Forslag til sammensetning: 
Helse Nord RHF:   Fagdirektør 
Helseforetakene:  1 representant fra hvert av helseforetakene, til sammen 5 

representanter  
Høgskolene:  1 representant fra Høgskolene i Nesna, Bodø, Narvik, Harstad, 

Tromsø, Finnmark og Samisk høgskole 
 
Helseforetak og høgskoler foreslår selv sine representanter i organet. 
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3. Regionalt samarbeidsforum for utdanning og forskning i Helse Nord 
(Samarbeidsforum mellom Helse Nord RHF, UiTø, høgskoler og forskningsmiljø i Helse 
Nord, heretter kalt Regionalt samarbeidsforum)  
 
Det etableres et regionalt samarbeidsforum som skal fungere som en regional møteplass som 
jevnlig samler aktørene i de to samarbeidsorganene til aktuelle felles diskusjoner knyttet til 
utdanning, forskning og kompetanseutvikling i regionen.  
 
Regionalt samarbeidsforum vil ha en rådgivende funksjon overfor de to formelle 
samarbeidsorganene og administrasjonen i Helse Nord RHF. Forumets møtefrekvens vil 
bestemmes av hvilke oppgaver som er aktuelle til enhver tid, men det bør tas sikte på minst 1 
årlig samling.   
 
De to samarbeidsorganene har i 2002 – 2003 flere viktige oppgaver som er av felles interesse, og 
som bør drøftes i regionalt samarbeidsforum: 
- utarbeide felles overordnede strategier for forsknings- og utdanningsvirksomheten i regionen  
- videreutvikle samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og spesialisthelsetjenestene i 

regionen 
- tilrettelegge for at det kan drives forskningsvirksomhet ved alle helseforetak 
- utarbeide hensiktsmessig system/ordninger for samordning av utdanningstilbud og 

tjenestenes kompetansebehov (fordeling av praksisplasser, legestillinger, utdanningstilbud) 
- utarbeide hensiktsmessig system/ordninger for finansiering, formidling og fordeling av 

forskningsmidler (til aktuelle instanser og personer) i regionen (Regionssykehustilskuddet og 
andre aktuelle forskningsmidler) 

- utvikle hensiktsmessige systemer for kvalitetssikring og resultatoppfølging av utdannings/ 
forskningsvirksomheten i regionen  

 
Forslag til sammensetning: 
Regionalt samarbeidsforum settes sammen av medlemmene fra de to samarbeidsorganene som 
Helse Nord RHF foreslår å opprette jf punkt 1 og 2. I tillegg kan Helse Nord RHF velge å 
invitere andre aktuelle instanser til møtene etter behov. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Det opprettes to samarbeidsorganer som skal ivareta samarbeidet med universitet, 
høgskoler og helseforetak i landsdelen.  

2. Et tredje regionalt organ bestående av de to første opprettes også for å få en arena for 
felles utfordringer og interesser. 

3. Mandat og sammensetning vedtas som foreslått. 
4. Ordningen evalueres etter to år. 
5. Partene dekker selv sine utgifter til deltakelse i samarbeidsorganene. 

 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:   Utrykte vedlegg: 
Brev til høringsinstansene 20.06.2002 Innkomne høringsuttalelser  
Sammenfatning av høringsuttalelsene 
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FORSLAG OM ETABLERING AV SAMARBEIDSORGAN MELLOM HELSE NORD RHF 
OG UNIVERSITET/HØGSKOLER 
 
1. Innledning – bakgrunn 
Fra 1.januar 2002 fikk Helse Nord RHF ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Nord Norge. Dette 
inkluderer ”sørge-for” ansvaret for drift og videreutvikling av høyspesialiserte tjenester, lands- 
og flerregionale funksjoner og medisinske kompetansesentra som er etablert i regionen, vurdere 
nye funksjoner, samt koordinere og prioritere forskning og undervisningsmidler tilknyttet 
regionsykehustilskuddsordningen.  
 
Videre er utdanning av helsepersonell og forskning innen medisin og andre helsefag, 
hovedoppgaver jf spesialisthelsetjenesteloven. Helse Nord RHF skal både sørge for 
kompetanseutvikling og etterutdanning av sitt eget personell og bidra til undervisning og 
opplæring av annet helsepersonell i regionen. Helse Nord skal samarbeide med 
utdanningsinstitusjonene i regionen om praksisplasser for studenter/spesialistkandidater, samt 
tilrettelegge for at det kan drives god og fremtidsrettet medisinsk forskning.  
 
Styringssignaler 
Helsedepartementet ber i sitt styringsdokument til Helse Nord RHF for 2002 om at planlegging, 
prioritering og videre utvikling av regionens oppgaver innen høyspesialiserte tjenester, forskning 
og utdanning forankres i et eget samarbeidsorgan med representasjon fra universitet, høyskolene 
i regionen og Helse Nord.  
 
En instruks for Helse Nord RHFs samarbeid med universitet og høgskoler skal forelegges styret 
for Helse Nord RHF i foretaksmøte i juni 2002. Her understrekes pålegget om å opprette 
samarbeidsorgan med universitet og høgskoler for ”drøfting av saker av felles interesse”. I 
tillegg foreslås det at RHF og aktuelle samarbeidsparter kan inngå avtaler som kan regulere ulike 
sider ved samarbeidet. Hvis partene mot formodning ikke ønsker å inngå avtaler, skal dette tas 
opp i foretaksmøtet. 
 
Tidligere samarbeidsordninger 
I Helseregion Nord har det siden 1997 eksistert et samarbeidsorgan bestående av representanter 
fra Universitetet i Tromsø, Regionsykehuset i Tromsø, Norges forskningsråd og Troms 
fylkeskommune (daværende eier). Samarbeidsorganet ivaretok en del av de samme funksjonene 
som etterlyses i styringsdokumentet, bl a behandling av søknader og fordeling av 
Regionssykehustilskuddet, samt spørsmål om koordinering mellom universitet og 
spesialisthelsetjenesten. 
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Det har så langt vi har kunnet bringe på det rene, ikke eksistert tilsvarende formelle 
samarbeidsorganer mellom fylkeskommunene og øvrige utdanningsinstitusjoner som høgskolene 
eller forskningsinstitusjoner utenom universitetet. Samarbeidet har blitt ivaretatt via møter om 
konkrete tiltak, styringsgrupper/referansegrupper i ulike sammenhenger, f eks om 
utdanningssamarbeid, rekrutteringsprogrammer, forskningsprosjekter osv.  
 
Mer forpliktende samarbeidsorgan? 
I april 2001 nedsatte det daværende Sosial- og helsedepartementet (SHD) en arbeidsgruppe som 
fikk i oppgave å gjennomgå regionsykehustilskuddet sett i forhold til den statlige overtakelsen av 
spesialisthelsetjenesten og komme med forslag til tilpasninger i ordningen. Arbeidsgruppens 
innstilling er nå til behandling i Helsedepartementet. Arbeidsgruppen foreslår flere endringer 
som skal medvirke til forenkling. Hvis departementet går inn for arbeidsgruppens forslag, vil det 
komme flere endringer i ordningen som også vil påvirke innretningen på samarbeidet mellom 
universitet/høyskoler og Helse Nord. Samarbeidsorganets rolle vil etter arbeidsgruppas 
oppfatning, først og fremst følge av instruksen om forholdet til universitet/høyskoler. 
Samarbeidsorganet vil fortsatt bistå i fordeling, planlegging, oppfølging og rapportering av 
tilskuddet til forskning og undervisning, samt påse at dette er i samsvar med de føringer som 
legges av sentrale myndigheter.  
 
Foruten at samarbeidsorganet må få delegert tilstrekkelige fullmakter fra RHF, mener 
arbeidsgruppa samtidig at sammensetningen må være slik at representantene fr universitetet, på 
lik linje med representantene fra RHF, får reell innflytelse over disposisjonen av eventuelle 
øremerkede tilskudd til forskning over regionsykehustilskuddet. Samarbeidsorganet må få en 
faglig og koordinerende rolle som samtidig tar hensyn til regionsykehustilskuddets samlede 
interesser. Denne modellen forutsetter imidlertid at representantene kommer fram til enighet om 
fordelingen av midler. Hvis de ikke finner grunn til å inngå avtale skal saken forelegges 
foretaksmøtet.   
 
2. Drøfting 
En viktig forutsetning for at Helse Nord RHF skal kunne ivareta sitt ansvar for å videreutvikle 
spesialisthelsetjenestene på utdannings- og forskningssiden, og for den generelle 
kvalitetshevingen av tjenestene, er at det skapes gode samarbeidsarenaer mellom Helse Nord og 
relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner og -miljø i landsdelen, og i særdeleshet med 
Universitetet i Tromsø.  
 
Helse Nord må videre etablere Samarbeidsorgan med universitet og høyskoler i tråd med 
styringsdokument fra Helsedepartementet og instruks for samarbeidet med universitet og 
høyskoler. 
 
Ut fra de opprinnelige styringssignaler i styringsdokumentet skulle samarbeidsorganet kun være 
et rådgivende kontaktorgan mellom de ulike instanser. Det ville da være naturlig å opprette ett 
samarbeidsorgan med en sammensetning som reflekterer Helse Nords relasjoner både med 
universitet og høgskolene i regionen. Dette kunne etableres med basis i det opprinnelige 
Samarbeidsorganet, men med omdefinert mandat, oppgaver og sammensetning.  
 
De endringer som foreslås i samarbeidsorganets rolle og myndighet i forhold til 
Regionsykehustilskuddet, kan imidlertid få konsekvenser i forhold til høyskolenes deltakelse i 
Samarbeidsorganet. Høgskolene vil ikke ha noen beslutningsmyndighet i forhold til 
regionsykehustilskuddet. Det er sannsynlig at diskusjoner som omfatter høgskolene vil få mindre 
oppmerksomhet i et samarbeidsorgan som skal ha besluttende myndighet knyttet til bevilgninger 
og tilskudd som gjelder regionsykehustilskuddet.  
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Løsningen kan være å dele dette i to samarbeidsorgan, ett som går konkret på samarbeidet med 
universitetet jf forventede endringer i regionsykehustilskuddet, og ett primært rettet mot 
samarbeidet med høgskolene.   
 
En ulempe ved å opprette to samarbeidsorgan, er at det ikke gir mulighet for at alle parter kan 
sette seg sammen og diskutere saker som er av mer generell karakter/felles interesse, f eks i 
samband med utformingen av en regional forskningsstrategi eller samarbeidet mellom universitet 
og høgskoler. Slike fellesarenaer kan skapes ved å opprette en egen ”undergruppe” (ad hoc) for 
spesielle samarbeidstema/oppgaver, med medlemmer fra begge samarbeidsorgan, eller avholde 
felles møter med begge grupper med jevne mellomrom.  Hvorvidt dette bør skje gjennom ad hoc 
løsninger/opprettelse av egne grupper eller gjennom faste møter med deltakelse fra begge organ, 
vil også avhenge av formålet med samarbeidet. 
 
Fordelen med to organer er at de hver for seg får mulighet til å drøfte saker som er av felles 
interesse for alle medlemmene, og dermed vil oppleves som nyttige. Det største problemet vil 
kanskje være i hvilken grad samarbeidsorganet for høgskolene vil bli oppfattet som noe annet 
enn et diskusjonsforum uten reell innflytelse/rolle. Det blir viktig at det skapes enighet blant 
deltakerne om hvilken rolle dette samarbeidsorganet skal få for å unngå dette.   
 
3. Konklusjon - forslag til etablering, mandat og sammensetning av samarbeidsorgan 
Helse Nord vil ut fra en totalvurdering foreslå at det opprettes to samarbeidsorgan som skal 
ivareta samarbeidet med hhv universitet og høgskoler i Nord-Norge. På den måten kan de ulike 
formål som samarbeidet skal oppnå ivaretas, både at det er behov for et beslutningsdyktig organ 
for samarbeid knyttet til universitetet og regionsykehustilskuddet (eventuelt i form av et nytt 
Universitetssykehustilskudd), og at det er behov for et organ for samarbeid med høgskolene i 
regionen som oppfattes som nyttig. Samarbeidsorganene bør møtes med regelmessig frekvens.  
 
Helse Nord RHF har i tillegg behov for en arena for drøfting av tema som er felles for 
universitet, høgskoler og forskningsmiljø. Helse Nord ønsker primært at det etableres et fast 
forum som kan fungere som en regional møteplass for å samle aktørene i de to 
samarbeidsorganene til felles diskusjoner knyttet til utdanning, forskning og 
kompetanseutvikling i regionen. Forumets møtefrekvens vil bestemmes av hvilke oppgaver de til 
enhver tid får, en samling i året er et minimum.   
 
Ledelse/sekretariatsfunksjon for alle samarbeidsorgan forutsettes ivaretatt av Helse Nord RHF. 
 
3.1 Samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF, UiTø og Forskningsrådet (Universitets- og 
forskningssamarbeidet i Helse Nord - Samarbeidsorganet) 
 
Mandat 
Samarbeidsorganets oppgaver og rolle følger av instruks for Helse Nord RHFs forhold til 
universitet og høgskoler, som skal vedtas i foretaksmøtet. Etter instruksens punkt 7 skal Helse 
Nord RHF opprette samarbeidsorgan med universiteter og høgskoler for drøfting av saker av 
felles interesse.  
 
Samarbeidsorganet skal bistå i fordeling, planlegging, oppfølging og rapportering av 
Regionsykehustilskuddet i tråd med retningslinjer for tildeling og bruk av tilskuddet som 
Helsedepartementet vedtar.  
Dette innebærer også eventuelt at Samarbeidsorganet skal være et besluttende organ med 
fullmakter fra RHF når det gjelder disposisjonen av Regionsykehustilskuddet. 
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Samarbeidsorganet skal påse at dette skjer i samsvar med fastsatt politikk, forpliktelser og 
prioriteringer som foretas av sentrale myndigheter og som legger føringer for de samarbeidende 
parter. 
 
Samarbeidsorganet skal også være et rådgivende organ for styret for Helse Nord RHF gjennom å 
delta i utvikling og justering av overordnede strategier for Helse Nord RHF på områder der de 
samarbeidende parter har felles interesser/ansvar. Dette gjelder særlig områder knyttet til 
utviklingen av forskning, utviklings- og utdanningsvirksomhet innen de medisinske fagene i 
regionen.  
 
Samarbeidsorganet kan etter Helse Nords beslutning bli tillagt oppgaven som styringsgruppe for 
forskningssentra/fond som Helse Nord RHF tildeler/fordeler midler til. Faglig styring over 
forskningssentrenes/fondenes drift kan ellers ivaretas gjennom egne faglige 
programstyrer/referansegrupper. 
 
Tema/saker som har felles berøringspunkt til høgskolene eller andre aktuelle samarbeidsparter, 
skal drøftes med Høgskolesamarbeidet eller i det felles regionale samarbeidsforumet for 
utdanning og forskning i Helse Nord. 
  
Samarbeidsorganet kan for øvrig selv ta opp og drøfte de tema de selv anser som relevant. 
 
Forslag til sammensetning: 
Samarbeidsorganet skal settes sammen slik at universitetsrepresentantene på lik linje med 
representantene fra RHF har reell innflytelse over disposisjonen av tilskuddene, men likevel slik 
at sammensetningen ivaretar ansvars- og styringsstrukturen for spesialisthelsetjenesten. Det 
forutsettes at representantene kommer fram til enighet om fordelingen av midler. Hvis de ikke 
finner grunn til å inngå avtale skal saken forelegges foretaksmøtet.  
 
Helse Nord RHF/UNN 4 representanter/leder    
Universitetet i Tromsø  4 representanter  
Forskningsrådet 1 representant – observatør med tale- og forslagsrett  
 
Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø må selv vurdere sin representasjon i 
samarbeidsorganet, men det kan nevnes at i samarbeidsorganet for Helse Midt-Norge deltar 
Dekan, pro-dekan forskning, pro-dekan utdanning og fakultetsdirektør ved Det medisinske 
fagkultet som repr. for NTNU. Medlemmene er oppnevnt av rektor ved NTNU. Helse Midt-
Norge har oppnevnt administrerende direktør, fagdirektør fra RHF, fagsjef og direktør ved St. 
Olavs hospital (=universitetssykehus i Helse Midt-Norge).  
 
Når det gjelder Forskningsrådet, så har hittil direktør for Medisin og Helse vært representert med 
observatørstatus i alle regionale samarbeidsorgan. 
 
3.2 Samarbeid mellom Helse Nord RHF og høgskolene i Nord-Norge (Høgskolesamarbeidet 
i Helse Nord) 
 
Mandat 
Høgskolesamarbeidets oppgaver og rolle følger av instruks for Helse Nord RHFs forhold til 
universitet og høgskoler, som skal vedtas i foretaksmøtet. Etter instruksens punkt 7 skal Helse 
Nord RHF opprette samarbeidsorgan med universiteter og høgskoler for drøfting av saker av 
felles interesse. 
 
Høgskolesamarbeidet skal være et rådgivende organ for styret for Helse Nord RHF innen 
spørsmål som gjelder samarbeidet mellom Helse Nord og høgskolene i regionen. 
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Høgskolesamarbeidet skal delta i utvikling og justering av overordnede strategier for Helse Nord 
RHF på områder der partene har felles kontakt/interesser/ansvar. Dette gjelder særlig områder 
knyttet til utviklingen av forskning, utviklings- og utdanningsvirksomhet innen helsefagene i 
regionen.  
 
Høgskolesamarbeidet kan etter Helse Nords beslutning bli tillagt oppgaven som styringsgruppe 
for forskningssentra/fond som Helse Nord RHF tildeler/fordeler midler til. Faglig styring over 
forskningssentrenes/fondenes drift kan ellers ivaretas gjennom egne faglige 
programstyrer/referansegrupper. 
 
Tema/saker som har felles berøringspunkt til universitetet eller andre aktuelle samarbeidsparter, 
skal drøftes med Samarbeidsorganet eller i det felles regionale samarbeidsforumet for utdanning 
og forskning i Helse Nord. 
 
Høgskolesamarbeidet kan selv ta opp og drøfte de tema de selv anser som relevant. 
 
Forslag til sammensetning: 
 
Helse Nord RHF:   Fagdirektør 
Helseforetakene:   1 representant fra hvert av helseforetakene, til sammen 5 

representanter  
Høgskolene:  1 representant fra Høgskolene i Nesna, Bodø, Narvik, Harstad, 

Tromsø, Finnmark og Samisk høgskole 
 
Helse Nord RHF og høgskolene må selv vurdere sin representasjon i samarbeidsorganet. 
Samtidig er det viktig at det settes sammen av relevante samarbeidsparter og at det er en balanse 
i samarbeidsorganet. 
 
3.3 Samarbeid mellom Helse Nord RHF, UiTø, høgskoler og forskningsmiljø i Helse Nord 
(Regionalt samarbeidsforum for utdanning og forskning i Helse Nord) 
 
Det etableres et regionalt samarbeidsforum som skal fungere som en regional møteplass som 
jevnlig samler aktørene i de to samarbeidsorganene til aktuelle diskusjoner knyttet til utdanning, 
forskning og kompetanseutvikling i regionen.  
 
Regionalt samarbeidsforum vil ha en rådgivende funksjon overfor de to formelle 
samarbeidsorganene og administrasjonen i Helse Nord RHF. Forumets møtefrekvens vil 
bestemmes av hvilke oppgaver som er aktuelle til enhver tid, men det bør tas sikte på minst 1 
årlig samling.   
 
De to samarbeidsorganene har i 2002 – 2003 flere viktige oppgaver som er av felles interesse, og 
som bør drøftes i regionalt samarbeidsforum: 
- utarbeide felles overordnede strategier for forsknings- og utdanningsvirksomheten i regionen  
- videreutvikle samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og spesialisthelsetjenestene i 

regionen 
- tilrettelegge for at det kan drives forskningsvirksomhet ved alle helseforetak 
- utarbeide hensiktsmessig system/ordninger for samordning av utdanningstilbud og 

tjenestenes kompetansebehov (fordeling av praksisplasser, legestillinger, utdanningstilbud) 
- utarbeide hensiktsmessig system/ordninger for finansiering, formidling og fordeling av 

forskningsmidler (til aktuelle instanser og personer) i regionen (Regionssykehustilskuddet og 
andre aktuelle forskningsmidler) 

- utvikle hensiktsmessige systemer for kvalitetssikring og resultatoppfølging av utdannings/ 
forskningsvirksomheten i regionen  
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Forslag til sammensetning: 
Regionalt samarbeidsforum settes sammen av medlemmene fra de to samarbeidsorganene som 
Helse Nord RHF foreslår å opprette jf punkt 1 og 2. I tillegg kan Helse Nord RHF velge å 
invitere andre aktuelle instanser til møtene etter behov. 
  
4 Avslutning - tidsfrist 
Helse Nord RHF ønsker velkommen alle tilbakemeldinger på vårt forslag til etablering av 
samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og universitet/høgskoler i regionen. Vi ønsker særlig 
tilbakemelding på:  
- forslag om å etablere flere ulike samarbeidsorgan 
- forslag om å etablere et eget regionalt samarbeidsforum 
- samarbeidsorganenes mandat og sammensetning 
 
For at Helse Nord RHF skal kunne ivareta interne frister i samband med opprettingen av 
samarbeidsorganene, må vi be om tilbakemeldinger så snart som mulig og senest innen  
torsdag 1. august 2002. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Trine Magnus         Ingvild Røe    
Fagdirektør        Rådgiver 
 
 
 
Høringsinstanser: 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, v/dekan 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø v/direktør 
Norges forskningsråd, Medisin og Helse v/direktør 
 
Direktør/leder for: 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Nordlandssykehuset HF  
Helse Finnmark HF 
Helgelandssykehuset HF 
Hålogalandssykehuset HF 
Høgskolen i Tromsø  
Høgskolen i Bodø  
Høgskolen i Finnmark  
Høgskolen i Harstad  
Samisk høgskole 
Høgskolen i Nesna 
Høgskolen i Narvik 
Nordnorsk Psykiatrisk forskningssenter 
Medisinsk forskning i Nordland og Harstad 
Medisinsk forskning i Tiltakssonen i Finnmark og Troms  
 
Gjenpart: ME, TM 
 
Vedlegg: Instruks for styret for Helse Nord RHF om forholdet til universitet og høgskoler 
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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
  
 
 
 
 
 
 
 
SAMMENFATNING AV HØRINGSUTTALELSER 

Forslag om etablering av samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og universitet, 
høgskoler og helseforetak.  
 
Vi har fått inn høringsuttalelser fra: 
* Universitetet i Tromsø v/Det medisinske fakultet  
* Universitetet i Tromsø v/ Institutt for psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.      
* Norges Forskningsråd (NFR) 
* Universitetssykehuset i Nord-Norge 
* Nordlandssykehuset 
* Helgelandssykehuset 
* Hålogalandssykehuset 
* Helse Finnmark 
* Høgskolen i Nesna 
* Høgskolen i Harstad  
* Høgskolen i Tromsø  
* Høgskolen i Bodø 
* Samisk høgskole 
* Nordnorsk Psykiatrisk Forskningssenter (NNPF) 
 
* I tillegg brev fra Det nasjonale dekanmøte i medisin som uttaler seg om samarbeidsorgan og 
universitetene (orientering av vedtak fra dekanmøte). 
 
Hovedpunktene i RHF’s forslag som vi har fått uttalelser på er: 

• opprettelse av to samarbeidsorganer 
• opprettelse av et regionalt samarbeidsforum 
• mandat og sammensetningen av representanter 

 
Universitetet i Tromsø v/Det Medisinske Fakultet 

- fakultetsledelsens syn, fakultetsstyret skal behandle saken 29.8. (de sender referat av 
dette) 

- støtter opprettelsen av to organ 
- mandat: samarbeidsorganet med universitetet må få reell innflytelse over bruken av det 

øremerkede regionsykehus-/universitetssykehustilskuddet  
- videre ønskes både en strategisk rolle og en tilsynsrolle (for eksempel rapportering), samt 

fordeling av forskningsmidler for somatikk og psykiatri 
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- sammensetning: Helse Nord RHF / UNN 4 repr. (adm. direktør, fagdirektør, 

sykehusdirektører), UiTø/Med.fak. 4 repr. (dekan, prodekan forskning, prodekan 
utdanning, fakultetsdirektør) og NFR/Medisin og Helse 1 repr. (direktør). 

- enig i hovedpunktene til mandat, men ønsker en mer omfattende drøfting på uavklarte 
problemstillinger, for eksempel hvilken type (omfattende? grunnforskning?) forskning de 
ulike sykehusene skal drive med, og i hvilken utstrekning disse også skal ha ansvar for 
undervisning  

 
Universitetet i Tromsø v/ Institutt for psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

- vil bare kommentere sammensetningen  
- enig i at UNN bør få like mange representanter som RHF (2 hver) for å få lik innflytelse 
- merker seg at vi ikke foreslår noen konkret fordeling av universitetsrepresentantene (4) 
- foreslår at 1 av UiTøs representanter kommer fra SV-fak. eller direkte fra Institutt for 

psykologi. Psykologiutdanningen i landsdelen bør være representert. Da vil man i Helse 
Nord lettere oppnå målene om forskning, undervisning, etterutdanning m.m. og 
samarbeid om praksisplasser i regionen innenfor psykologi så vel som innefor medisin. 

 
Norges Forskningsråd, området Medisin og Helse 

- takker ja til at NFR ved direktøren for Medisin og Helse blir representert i 
Samarbeidsorganet  

- støtter opprettelse av atskilte organ for universitet og høgskoler 
 
Universitetssykehuset i Nord-Norge  

- støtter to organ og felles samarbeidsforum 
- foreslår at det anses for en prøveordning som evalueres med hensyn til arbeidsform og 

resultater etter to år 
- ønsker at det regionale samarbeidsorganet skal legge den overordnete strategi i forhold til 

forskning og utdanning, og så fordele oppgaver til de to organene 
- poengter viktigheten av en klar oppgavefordeling mellom de to organene 
- sammensetningen: De ønsker at antall representanter fra UNN skal være minimum to på 

permanent basis. UNN ønsker også å oppnevne disse selv. 
 
Nordlandssykehuset 

- sykehusene behov for styring av utdannings- og praksistilbud og forskningssamarbeid 
- UNN og Nordlandssykehuset primus motor i utvikling av høyspesialiserte tjenester, 

forskning og utdanning i helseforetakene  
- ikke blande helsevesenets styringslinjer med samarbeidsrelasjoner til det høyere 

utdanningssystemet  
- ønsker representasjon i Samarbeidsorganet: avgjørende betydning for 

Nordlandssykehuset at de får påvirke utviklingen, og ønsker å bli inkludert i 
samarbeidsorganet for Helse Nord RHF, UNN, universitetet og NFR. Begrunnelse: har 
universitetsfunksjoner, tiltenkt flere funksjoner, også i forhold til utbygging av 
medisinerutdanningen.  

- alle helseforetakene bør være representert i det organet som skal være Helse Nord RHF’s 
rådgivende organ for forsknings-, utviklings- og utdanningspolicy – samarbeidsorganet 

- poengterer behovet av et fellesorgan for alle helseforetak, RHF, og relevante høgskoler er 
med. 

- fornøyd med mandat 
 
Helgelandssykehuset  

- gir sin tilslutning til våre forslag 
- vil stille med en representant i Høgskolesamarbeidet 
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- viktig for dem å delta i et samarbeid som gir innflytelse på den faglige utviklingen de har 

ansvaret for 
- poengterer viktigheten av det regionale organet, og kommunikasjon mellom 

Samarbeidsorganet og Høgskolesamarbeidet (informasjonsflyt, at det ene vet hva som 
skjer i det andre). 

 
Hålogalandssykehuset 

- støtter forslaget om to samarbeidsorgan (deling høgskole/universitet) og regionalt 
samarbeidsorgan 

- sistnevnte bør møtes mer enn en gang i året, mange oppgaver hvis utdanning, forskning 
og kompetanseutvikling skal få økt oppmerksomhet 

- forslaget til mandat og sammensetning ok 
- noen tanker om fellesarenaer lokalt; samarbeidsforum i hvert helseforetak med de 

høgskolene det er naturlig å samarbeide med. Enten utarbeide regelverk for dette, eller 
fortsette med lokale/eksisterende avtaler. 

 
Helse Finnmark 

- gir sin tilslutning 
 
Høgskolen i Nesna 

- gir sin tilslutning til forslagene 
- ønsker en klargjøring av hvilken myndighet det regionale samarbeidsforumet skal ha i 

forhold til høgskolene, universitetene og deres eierdepartement (dvs. avklaring vår sektor 
i forhold til undervisningssektoren og Utdannings- og forskningsdep.) 

 
Høgskolen i Harstad 

- støtter alle forslag om 3 organ og mandat for disse 
 
Høgskolen i Tromsø 

- 3 organ for mange, en overetablering 
- høgskolene med profesjonsutdanning driver også forskning, og er interessert i 

strategidiskusjoner i forhold til og prosjekter ved Universitetet 
- praksisproblematikken viktig, og høgskolestudentenes praksis avhengig både av 

institusjonenes kapasitet og Universitetets utplassering av sine studenter. Må ses i 
sammenheng.  

- eneste høgskolen i landsdelen som utdanner kandidater innen alle helsefaglige 
profesjoner på høgskolenivå 

- foreslår ett organ hvor alle parter er representert, heller sette ned underutvalg og delegere 
myndighet  

- sammensetning:  
Helse Nord RHF/UNN  2 repr./leder 
UiTø    2 repr. 
NFR    1 observatør 
Høgskolene    3 repr. (hvert fylke) 

- kort høringsfrist og de føler behov for å drøfte dette med de øvrige institusjonene i 
landsdelen 

 
Høgskolen i Bodø 
- positiv til formelt samarbeid 
- redegjør for sine helsefaglige utdanninger, og planlegger mastergrad i helsefag fra høsten 

2003 
- poengterer at Høgskolen har planer om økt satsing på helseforskning i samarbeid med 

helseforetak  
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- også andre avdelinger enn Avd. for helsefag har helserelatert utdanning og forskning 
- kunstig å lage to organ for samarbeid; at høgskolene ikke er tiltenkt plass i Universitets- 

og forskningssamarbeidet. Dette pga. konsekvenser for forsknings-, utviklings- og 
utdanningsvirksomheten innen helsefagene. Frykter også at samarbeidet mellom 
høgskolene og Helse Nord ikke blir godt nok. 

- Ønsker ett felles samarbeidsorgan, der høgskolene gis en representasjon som reflekterer 
både utdanning og den helsefaglige forskningen.  

 
Samisk høgskole 
- positiv til det foreslåtte samarbeidet 
- sies lite i forslaget om arbeid/tiltak i forhold til samiske områder og samiske brukere 
- minner om viktigheten av det samiske perspektivet for de samiske brukerne, og her vil 

samisk repr. i samarbeidsorganene være viktig 
- Samisk høgskole har kurs for ansatte i helsesektoren i bl.a. samisk språk og flerkulturell 

forståelse 
 
Nordnorsk Psykiatrisk Forskningssenter – NNPF 
- fra forskningsleder R. Olstad i Tromsø, lite diskutert med NNPF’s referansegruppe eller 

forskningsleder i Bodø pga. høringsfristen 
- henviser til halvårsrapport fra Helse Nord RHF der det står at vi har besluttet å opprette 

to organ … påpeker at det er jo nettopp dette som er ute på høring  
- mandat: synes det er uklart! Og overlappende for flere av de foreslåtte organene. Foreslås 

at ”begge” organene kan være styringsgruppe for forskningsfond 
- de to organene overlappende funksjoner, og uklart hvilke type saker de skal behandle 
- bør tenkes grundigere gjennom funksjoner og oppgave-/ansvarsfordeling før mandatet 

presiseres, gjerne ved idédugnad/seminar i høst 
- forslag: organisere samarbeidet ut fra funksjoner heller enn ut fra 

organisasjoner/institusjoner, fordi det er flytende grenser og overlapping her mellom hva 
som faktisk gjøres hva og da er inst.grensene unaturlige rammer 

- foreslår at klinikere bør ha flertall i alle organer fordi det er klinisk forskning det er snakk 
om 

- psykiatri og somatikk bør være representert i alle organer, og poengterer at Institutt for 
psykologi ved UiTø må ”øremerkes” plass 

- ønsker seg et regionalt hovedorgan for FoU, og underutvalg for forskning, fagutvikling 
og utdanning 

- liste over forslag til saker/oppgaver for organet (særlig på forskningssida) 
- sammensetning: 

UiTø   4 repr. – 3 fra Med.fak. og 1 fra SV-fak./psykologi 
UNN   4 repr. 
Nordlandssykehuset   1 repr. 
Høgskolene  1 repr. 
NFR   1 observatør  

- ev. også et lokalt forskningsråd ved UNN kun for å fordele universitetssykehustilskuddet 
 
Det nasjonale dekanmøte i medisin v/dekanus Gunnar Bovim ved Med.fak., NTNU 
- ikke høringsinstans, men har sendt oss en orientering fra møte 21.-23.5.02 hvor de har 

fattet vedtak om utdannings- og forskningssamarbeid etter foretaksreformen 
- vedtatt at samarbeidsorganet mellom RHF og universitetene må gis 

beslutningsmyndighet 
- videre at jevnlige/årlige møter mellom Helsedepartementet, RHF’ene, Utdannings- og 

forskningsdepartementet, de medisinske fakulteter og NFR bør avholdes 
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Tabell: høringsinstansenes synspunkter på samarbeidsorganer i Helse Nord 

 
Institusjon/ 
hovedpunkter 

To organer (u/h) + 
regionalt sam.organ 

Mandat                              Sammensetning 

UiTø, Med.fak. ja ja 
* enig, men noe uklart 
* må presiseres 
* reell innflytelse 

ja  
* samarb.organet 
* UiTøs 4 repr. ønskes fra 
Med.fak 

UiTø, Inst. for 
psyk. 

ja Ja ja/nei 
* antallet fra ulike parter ok 
* UiTøs ene ønskes fra SV-
fak./psykologi 

NFR ja ja ja 
 

UNN ja 
* evaluere etter 2 år 

ja 
* reg.organ overordnet  
* oppgavefordeling viktig 

ja 
* UNNs repr. i 
samarb.organet minst 2. 
* oppnevne repr. selv 

Nordlandss. ja/nei 
* viktig med fellesorgan 

ja ja/nei 
* ønsker repr. i 
samarb.organet,  
viktig for dem å delta her 

Helgelandss. ja ja ja 
Hålogalandss. ja 

* fellesorganet viktig, møte oftere 
enn 1 gang pr. år 

ja ja 

Helse Finnmark ja ja ja 
HiN ja 

* ønsker en avklaring av 
regionalt sam.organs myndighet i 
forhold til undervisningssektoren  

ja ja 

HiH ja ja ja 
HiTø nei  

* for mange organ 
* et organ med mange (”alle”) 
parter, heller underutvalg 

 

ja 
* praksisproblematikk 
viktig  
* liste med oppgaver (mye 
likt vårt)   

nei 
* ønsker mange parter, men 
få repr. i organet  
* se eget forslag 
 

HBO nei 
* ønsker ett felles organ, svært 
uheldig med todeling u/h 
* høgskolene bedre samarbeid i 
ett organ 

ja 
* poengterer viktigheten  
av samarbeid med 
helseforetakene på 
utdanning 
* poengterer helsefaglig 
forskningsvirksomhet ved 
egen institusjon  

nei 
* ett organ: RHF, universitet 
og høgskoler 
* høgskolene tildeles repr. 
som reflekterer deres omfang 
av helsefaglig utdanning og -
forskning  

Samisk 
høgskole 

ja ja/nei 
* sies lite om det samiske 

ja 
* poengterer viktigheten av 
samisk representasjon 

NNPF nei 
* bør opprettes på bakgrunn av 
funksjon og ikke 
organisasjon/institusjon 
* ønsker et regionalt organ 

nei/ja 
* uklart 
* overlappende 
* bør revurderes ut fra 
funksjonstenkning 

nei 
* klinikere flertall i alle 
organer 
* psykiatri og somatikk  
* psykologi (Inst.) øremerkes 
plass  
* se eget forslag 
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 Arkivsaksnr.: 200200614-13 
 Arkivkode: 404 
Saksbehandler: Oddvar Larsen   

 

 
STYRESAK 74-2002  PROSJEKT SAMARBEID MED  
 PRIMÆRHELSETJENESTEN 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Formål og sammendrag 
En hovedstrategi for Helse Nord RHF er å styrke samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten slik at den enkelte pasient får best mulig hjelp til rett tid og på rett nivå. 
En arbeidsgruppe har nå avlevert rapport med anbefalinger om tiltak som kan bedre 
samhandlingen. I denne saken legges rapporten frem for styret som oppdragsgiver. 
 
I rapporten påpekes det at det i dag er en omfattende kontakt på flere nivåer mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men at kontakten er for lite systematisert og 
rutinemessig forankret. 
 
Rapporten understreker nødvendigheten av samhandling. Særlig gjelder dette for å gi helhet og 
kontinuitet i tilbudene overfor de pasientgrupper som trenger det mest. Samhandling er også 
nødvendig for å få til omstilling og effektivisering i helsetjenesten, ikke minst gjelder dette i 
forhold til IT og telemedisin.  
 
Arbeidsgruppen forslår at det etableres nye møteplasser som formaliserer og forankrer 
samarbeidet. Det viktigste forslaget er Helseting i hvert helseforetak, og et sentralt kontaktutvalg 
under Helse Nord RHF. Videre anbefales elektronisk spørrekasse der primærleger kan konsultere 
spesialisttjenesten, og få svar innen en gitt tid. Videreutvikling av telemedisinske tjenester, 
elektronisk booking og bedre utnyttelse av ambulante spesialister er også viktige tiltak. 
 
Av konkrete prosjekter er modellforsøk for sykestuefunksjoner anbefalt prioritert. Det samme 
gjelder etablering av et elektronisk fagnett på tvers av spesialistgruppene, og et prosjekt om 
elektronisk utveksling av medisinliste for enkeltpasienter. 
 
Arbeidsgruppen anbefaler også at Helse Nord har som hovedstrategi løpende å trekke 
primærhelsetjenesten inn i utviklingsarbeid fremover, og at det legges praktisk til rette for dette. 
Primærhelsetjenesten som aktiv medspiller ved endringer i tjenestetilbud og driftsforutsetninger 
vil samlet gi bedre resultater. Dette er viktig også for å bygge en samarbeidskultur. 
For nærmere beskrivelse av de konkrete utfordringer og anbefalte tiltak vises til selve rapporten. 
 
Ut fra mandatet og den korte tidsrammen har arbeidsgruppen ikke tatt opp og gjort anbefalinger 
vedrørende pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Arbeidsgruppen har i denne omgang bare 
påpekt betydningen av denne tjenesten, og behovet for en faglig styrking.  
 
Bakgrunn/fakta 
En rekke sykdomstilstander behandles dårlig i en nivåfiksert helsetjeneste. Særlig gjelder dette 
kreftpasienter, pasienter med behov for rehabilitering, kronisk syke, mennesker med psykiske 
lidelser og rusmiddelmisbruk, og pasienter innenfor sykehjemsmedisinen. Noen av disse 
pasientgrupper vokser med økende alder i befolkningen. Pasienter skrives ut fra sykehus som 
”ferdigbehandlet” uten at primærhelsetjenesten har mulighet til å følge disse opp alene. 
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Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge er organisert i 5 helseforetak og ett apotekforetak. 
Tjenesten har en desentralisert struktur. Hovedutfordringen fremover er å bedre arbeidsdelingen 
mellom institusjonsenhetene for å utnytte kapasitet/ressurser best mulig og ivareta 
kvalitetskravene. Primærhelsetjenesten i landsdelen er organisert gjennom i alt 90 kommuner.  
 
En vedvarende felles utfordring for begge nivåer er rekruttering av kvalifisert personell, og å 
stabilisere bemanning og kompetanse. Situasjonen er noe bedret i det siste. 
 
Det er i dag en omfattende kontakt mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og 
det foregår et godt samarbeid på mange områder. Den raske utviklingen av IT- kommunikasjon 
og telemedisin har også gitt nye muligheter. Arbeidsgruppen mener mulighetene for en enda 
tettere samhandling er tilstede ved å organisere og forankre samarbeidet bedre. Potensialet for å 
oppnå raskere og bedre hjelp og behandling for den enkelte pasient vurderes som stort. Det 
samme gjelder for å kunne utnytte begrensede ressurser best mulig. 
 
Vurdering 
Arbeidsgruppen har beskrevet utfordringene og mulighetene i samarbeidet mellom tjenestenivåer 
på en god måte. På grunn av den korte tidsramme som ble gitt har gruppen ikke kunnet legge opp 
prosessen bredere, og det har heller ikke vært mulig å detaljutrede og konsekvensberegne de 
enkelte tiltak som foreslås. Dette må gjøres i oppfølgingen. 
 
De strategiske tiltak som foreslås må forstås som en utdyping eller tematisering av tidligere 
vedtatte strategier og mål for helse Nord, og er interessante i den videre oppfølging. 
 
Forslaget om etablering av Helseting i hvert helseforetak og et regionalt kontaktutvalg under 
Helse Nord RHF er interessant og kan gis prinsipiell tilslutning. Forslaget vil imidlertid berøre 
flere instanser, og har både organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Det bør derfor sendes 
ut til høring, både til helseforetakene, kommunene og allmennpraktiserende leger. Et regionalt 
kontaktutvalg må sammensettes slik at det har representanter både fra spesialister og fra 
allmennleger. 
 
De konkrete prosjekter som anbefales må utredes nærmere og konsekvensvurderes. Tiltak 
innenfor IT og telemedisin må sees i sammenheng med rapport om IT-strategi for Helse Nord. 
 
Det er i Finnmark fylke at sykestuefunksjoner har størst plass i helsetjenesten, og det er allerede 
høstet gode erfaringer med dette. Det er derfor naturlig at utarbeidelse av et forprosjekt for 
modellforsøk om sykestuefunksjoner gis i oppdrag til Helse Finnmark HF. Det er imidlertid 
viktig at et slikt prosjekt organiseres på en måte som åpner for erfaringsoverføring til øvrige 
helseforetak. 
 
Arbeidsgruppen viser til at en tettere samhandling mellom nivåene i helsetjenesten ufordrer 
finansieringsordninger for tjenester. Det er derfor viktig at det i utarbeidelse av ny 
finansieringsordning for spesialisthelsetjenestene legger til rette for, og gir incitamenter for 
samhandling. Ikke minst gjelder dette i forhold til økt utadrettet virksomhet for å understøtte 
primærhelsetjenesten. Dette kan både være innenfor ambulante tjenester, undervisning, råd og 
veiledning, samarbeidsmøter og i etablering av konkrete tiltak for enkeltpasienter som alternativ 
til opphold i sykehus. 
 
Samlet har arbeidsgruppen gjort et fyldestgjørende og godt arbeid innenfor den korte tidsfrist 
som ble gitt. Den informasjon og de forslag til tiltak som ligger i rapporten er et godt grunnlag 
for det videre arbeid med å få til en bedre samhandling mellom tjenestenivåene. 
Administrasjonen bes gitt fullmakt til å arbeide videre med de enkelte tiltak og prosjekter, og 
herunder vurdere hvordan pleie- og omsorgstjenestene i kommunene kan trekkes inn.  
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Konklusjon 
Arbeidsgruppens rapport viser behovet for å forsterke samarbeidet mellom primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten. De strategier og tiltak som foreslås for å bedre samhandlingen er i 
tråd med de overordnede mål og tiltak som er vedtatt for Helse Nord.  De konkrete tiltak og 
prosjekter som anbefales bør derfor følges opp. Enkelttiltak må imidlertid utredes nærmere. Det 
må også være en formell høring hos de instanser som berøres av forslagene. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret tar framlagte rapport ”Samhandling er godt for helsa. Forslag til tettere samarbeid 
mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge”, datert juli 2002, 
til orientering. 

 
2. Forslagene til strategiske tiltak for samarbeid mellom nivåene er å forstå som en tematisk 

konkretisering av de overordnede strategiske mål og tiltak som er vedtatt for Helse Nord. 
 

3. Styret i Helse Nord RHF gir sin prinsipielle tilslutning til arbeidsgruppens forslag om å 
etablere Helseting i hvert av helseforetakene. Forslaget sendes ut på en kort høring til 
berørte parter. I etterkant av høringa fremmes en ny sak om etablering av Helseting for 
styret i Helse Nord RHF. 

 
4. Styret gir tilslutning til forslaget om å etablere et fast kontaktutvalg under helse Nord 

RHF. 
 

5. Helse Finnmark gis i oppdrag å utarbeide et konkret forprosjekt om modellforsøk for 
videre utvikling av sykestuefunksjoner. Godkjent forprosjektering dekkes av Helse Nord 
RHFs prosjektmidler. 

 
6. Styret ber administrasjonen arbeide videre med de øvrige tiltak og prosjekter som er 

foreslått i rapporten. Tiltak som gjelder IT/telemedisin må sees i sammenheng med 
behandling av rapport om IT-strategi for Helse Nord. 

   
7. Styret viser til arbeidet med ny finansieringsordning for spesialisthelsetjenesten som nå 

pågår i Helsedepartementet, og vil understreke viktigheten av at fremtidig 
finansieringsordning legger til rette for tettere samhandling mellom primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten. 

 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Rapport av juli 2002 ”Bedre samhandling mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten” 
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 Arkivsaksnr.: 200200764-5 
 Arkivkode: 015 
Saksbehandler: Jan Petter Monsen 

 

 
STYRESAK 75-2002  HONORERING AV HF-STYRENE 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Formål 
Styret bes i denne saken ta stilling til fastsettelse av honorarer for HF-styrene og retningslinjer 
for hva styrehonoraret er ment å dekke. Det eksisterer uklarheter for hvordan en skal forholde 
seg til tilleggsoppgaver, honorering av varamedlemmer og tapt arbeidsfortjeneste. Formålet med 
dette saksforelegget er å skape retningslinjer i denne sammenheng.  
 
Bakgrunn/Fakta 
I henhold til Lov om helseforetak § 21 skal ” Styrets godtgjørelse fastsettes av foretaksmøtet”.  
 
Formelle oppgaver 
HF-styrets oppgaver reguleres i helseforetakslovens kapittel 7, helseforetakets vedtekter, og i 
instruks for HF-styrene (styresak 79/01). 
 
I instruks for HF-styrene defineres rammer for styrets arbeid. Her deles styrets hovedoppgaver i 
fem kategorier; utvikling av strategi, forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av 
organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget arbeid.  
 
Vurdering 
Dersom et styremedlem utfører et betydelig innslag av oppgaver definert utenom ansvarsområder 
gjengitt i instruks for styret, vedtektene og i Lov om helseforetak, kan dette følgelig betraktes 
som tilleggsarbeid som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle. Det bør da vurderes 
kompensasjon for dette arbeidet.  
 
Størrelsen på kompensasjon for oppgaver som ikke kan defineres som ordinære styreoppgaver 
bør fastsettes av administrerende direktør i helseforetaket og baseres på dokumentert tidsforbruk.  
 
Honorar 
Det skal minimum gjennomføres 6 styremøter i året (4 for apoteket). I utgangspunktet er 
styrehonoraret ment å kompensere en noe varierende arbeidsmengde. Det må antas at det 
normalt gjennomføres mer enn 6 styremøter i året, og at honoraret er ment å kompensere dette. 
Ordinære og ekstraordinære møter bør derfor inngå i honoraret.  
 
Foretaksmøtet mellom Helse Nord RHF og departementet (19.06.02) har fastslått at 
varamedlemmer i det regionale styret honoreres med kr. 3 000 pr. møtedag (jfr. protokoll). HF-
styrenes varamedlemmer kan da tilståes honorar som uttrykker forholdet mellom honorering av 
styremedlemmer i RHF- og HF-styrene (87 %), kr. 2 600,-. 
 
Honorarets størrelse er foreslått av RHF-styret (jfr. styresak 45/01), men ikke formelt vedtatt av 
foretaksmøtet mellom det regionale helseforetak og det enkelte lokale helseforetak (jfr. § 21 i 
Lov om helseforetak). Det er også foreslått at styremedlemmer som oppnevnes av RHF (ikke 
arbeidstakerrepresentantene), og som er ledere i Helse Nord RHFs virksomheter ikke tilståes 
honorar. Bakgrunnen for dette er at utøvelsen av slike verv ansees for å være en naturlig del av 
arbeidet. Disse to innstillingene videreføres her i innstilling 2 & 3.  
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Konklusjon  
 
Innstilling til vedtak i foretaksmøtet:    
 
1.  Foretaksmøtet viser til saksutredningen, vedtekter, helseforetaksloven og instruks for  
 HF-styrene (styresak 79/01).  
 
2.  Honorar for medlemmer av styrene i helseforetakene fastsettes slik: 
 

• Styreleder  kr. 110 000 pr. år 
• Nestleder  kr.   75 000 pr. år 
• Styremedlemmer kr.   65 000 pr. år 

 
3.  Medarbeidere i RHF/foretakene med lederstillinger på toppnivå, som oppnevnes til 
 styreverv, tilståes ikke honorar. 
 
4.  Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  
 
5.  Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF– styrene regulerer hvilke  
 oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.   
 
6.  Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i 
 en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon.  
 
7.  Administrerende direktør i de respektive helseforetak fastsetter særskilt kompensasjon basert  
 på dokumentert tidsforbruk for enkeltmedlemmer eller hele styrer.   
 
8.  Varamedlemmer honoreres kr. 2 600 pr møtedag, inkludert evt. tapt arbeidsfortjeneste.  
 
9.  Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik 
 fravær. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret legger ovenstående innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene.  
 
 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.: 200200356-8 
 Arkivkode: 164.4 
Saksbehandler: Jan Petter Monsen 

 

 
STYRESAK 76-2002  OVERTAKELSE AV GARANTIANSVAR FOR  
 LÅN TIL BRØDRENE JOHANSEN  
 LEGESKYSS AS 
 
Møtedato: 28. august 2002 

 
Bakgrunn/fakta 
Nordland fylkeskommune er garantist for lån til Brødrene Johansen Legeskyss AS i Kjøpsvik. 
Gjeldsbrevet pålyder kr. 2 500 000,-/ rest kr. 416250,- og ønskes nå overført til Helse Nord RHF 
i forbindelse med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten.   
 
Formelle regler 
Av brev av 11. februar 2002 fra Kommunal- og Regionaldepartementet vedrørende oppgjøret 
mellom fylkeskommunene og helseforetakene fremgår det at:  
 

”Lån eller garantier gitt av fylkeskommunen gjennom lånefondsordninger eller lignende 
til egne eller private institusjoner er å betrakte som enhver annen formuesposisjon som 
overføres fra fylkeskommunene til staten. Dette innebærer at staten trer inn i 
fylkeskommunens sted som kreditor eller kausjonist overfor låntaker” 

 
Departementet tolker dette dit hen at det her ligger en forpliktelse til å overta garantiansvar.  
I henhold til Helseforetakslovens § 33 kan: 

 
”foretaket ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser”. 

 
På linje med andre eiendeler som skal overføres må det også i garantisakene vurderes om de 
vedrører spesialisthelsetjenesten.  
 
Vurdering 
Ambulansetransport faller inn under § 2-1a i lov om spesialisthelsetjenesten og er et ”sørge for”-
ansvar for Helse Nord RHF.  
 
Brødrene Johansens Legeskyss AS i Kjøpsvik har hatt avtale med Nordland fylkeskommune om 
drift av ambulansebåttjeneste i Tysfjord. Nordland fylkeskommune har gitt garanti for lån i KLP 
mot 1. prioritets pant i båten, og det er avgitt panteerklæring som er tinglyst.  
 
Lånet var på kr. 2 500 000,- og det betales like store halvårige avdrag, kr. 83 350,-. Første 
nedbetalingstermin var 01.08.90. Det er to terminer i året og løpetid er på 15 år slik at lånet 
utløper i 2005 (siste avdragstermin er 01.02.05).  
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Nedbetalingsplan og restverdi på lånet illustreres i tabellen under.  
 

År Lån Avdrag Rest
1990 2 500 000     83 350        2 416 650 

… … … …
2002 582 950        166 700      416 250    
2003 416 250        166 700      249 550    
2004 249 550        166 200      83 350      
2005 83 350          83 350        0  

 
I løpet av låneperioden er det foretatt skifte av eierform fra ANS til AS i bedriften. Nordland 
fylkeskommune har godkjent dette og opprettholdt sin garanti for nr. 03-0307701 i KLP 
Forsikring. Brødrene Johansen AS har i tillegg stilt personlig selvskyldnerkausjon for sine 
gjeldsforpliktelser.  
 
Risiko 
Risikoen en påtar seg som garantistiller er at en må dekke restlån ved mislighold. Helse Nord 
RHF overtar imidlertid 1. prioritets pant i båten. 
 
Gjeldsbrevets restbeløp lyder på kr. 416 250,- pr. 12.08.02 (lån oppr. kr. 2 500 000,-). Lånet 
utløper 01.02.05, og er ikke misligholdt. Garantien omfatter hovedstol med tillegg av renter, 
forsinkelsesrenter og omkostninger. Båten er bygd i 1988 og registrert i skipsregisteret i 1990. 
Båtens verdi må antas å være vesentlig høyere enn garantibeløpet. På bakgrunn av dette anses 
risiko for et eventuelt tap som liten.  
 
Garantiene som er stilt er simpel garanti. Dette innebærer at ved mislighold må KLP først søke 
dekning hos låntaker, herunder tiltredelse av pant, før garantien gjøres effektiv. Garantiavtalen er 
ikke utformet slik at garantien kun gjelder så lenge Brødrene Johansen AS har kontrakt for 
ambulansetransport. På den andre siden har Brødrene Johansen ANS v/Viggo Johansen stilt 
personlig selvskyldnerkausjon for Brødrene Johansen AS sine gjeldsforpliktelser.  
   
Konklusjon 
Med bakgrunn i det ovenstående vurderes risikoen som lav og det anbefales at Helse Nord RHF 
viderefører den eksisterende lånegaranti for Brødrene Johansen AS.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og til de garantiforpliktelser Nordland 

fylkeskommune hittil har påtatt seg for lån nr. 030 307701 opptatt i KLP. 
 
2. Styret godkjenner overtakelse av garantiforpliktelsen i KLP for Brødrene Johansen AS. 

Garantiovertakelsen skjer pr 01.09 d.å. 
 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: navn 

 

 
STYRESAK 77-2002  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Informasjonen taes til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: navn 

 

 
STYRESAK 78-2002  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 

1. Prosjekter akutt kirurgi og fødselsomsorg 
2. Økonomirapport for Helse Nord RHF. Legges fram på møtet. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Trude Grønlund 

 

 
STYRESAK 78-2002/1  PROSJEKT ”ORGANISERING AV TJENESTETILBUD  
 I HELSE NORD – KIRURGISK AKUTTBEREDSKAP OG  
 FØDSELSOMSORG”. 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Sammendrag av utredning 
Administrasjonen legger med dette fram prosjektbeskrivelse for prosjekt ”Organisering v 
tjenestetilbud i Helse Nord – kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg” som orienteringssak. 
Bakgrunnen for de to prosjektene, er å finne i strategidokumentet for Helse Nord, vedtatt i styret 
18.06.02, hvor følgende er fremkommer: 
 
”Vår målsetting er å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv 
måte, samtidig som de kombinerte krav til kvalitet, tilgjengelighet og utdanning ivaretas.  
Helse Nord vil: 
 Prioritere tiltak som er av 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  

 
St.meld. 43; Akuttmeldingen, samt stortingets behandling av denne, gir også klare signaler om at 
en ønsker en rasjonalisering innen den kirurgiske akuttberedskap.  
I Stortingets behandling av akuttmeldingen, heter det bl.a.: ”Særlig ved enkelte små sykehus 
utføres det få øyeblikkelig-hjelp inngrep på kvelds- og nattetid, slik at den omfattende kirurgiske 
beredskapen sjelden er i bruk.” Og videre: ”I denne sammenhengen vil flertallet peke på behovet 
for å rasjonalisere den kirurgiske beredskapen.”.  Denne problemstillingen må følges opp av det 
enkelte helseforetak gjennom konkrete tiltak for endringer. 
 
Fødselsomsorgen skal også vurderes differensiert med utgangspunkt i den nivåinndeling som 
Statens helsetilsyn har anbefalt i sin rapport 1/97, og som Stortinget ga sin tilslutning til under 
behandlingen av akuttmeldingen. I strategisk plan som er oversendt Helsedepartementet står bl.a. 
følgende: 
 
” Styringsdokumentet fra Helse Nord 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. Dette gjelder bl.a.: 
 
 Fødeomsorg: Stortinget har vedtatt at Statens Helsetilsyns nivådeling 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 ønsker en systematisk og faktabasert gjennomgang av fødetilbudet i regionen, 
basert på dokumentasjon, kriterier og standarder utarbeidet av bl.a. Nasjonalt Råd for 
fødselsomsorg. 
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 Akutt kirurgi: Senere års utvikling av kirurgiske tjenesteutøvelse med tilhørende 

spesialisering, vil kunne stå i motsetning til behovet for generell 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 medisinsk utvikling, volum og geografi. 

 
Det settes i gang arbeid fra september 2002 som skal sluttføres mai-03 med styrebehandling i 
juni 2003. Det organiseres to prosjekter, med en prosjektgruppe for kirurgi og en for 
fødselsomsorg. Prosjektene foregår i to faser: Først et overordnet nivå der det utarbeides 
generelle føringer/krav til løsninger for organisering og drift av disse tilbudene i Helse Nord. 
Dernest et oppdrag til de fire aktuelle helseforetak om å sette ned arbeidsgrupper for konkret 
utforming av de aktuelle tilbud i eget helseforetak på grunnlag av de føringer/krav som er 
utarbeidet av overordnet nivå. Prosjektgruppene settes sammen av fagfolk og ledelse fra 
helseforetakene, fra primærhelsetjenesten og ekstern kompetanse. Helse Nord RHF oppnevner 
de overordnede prosjektgrupper og har sekretariatsansvar for prosjektene. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse.   
 
Administrasjonens vurdering 
De to prosjektene som vi nå iverksetter er svært nødvendige. Først og fremst av faglige og 
rekrutteringsmessige årsaker, i tillegg til at det er vedtatt i styret og pålagt av Stortinget, men 
også av hensyn til utnyttelsen av de totale ressurser både menneskelige og økonomiske.  
Tempoplanen må overholdes dersom prosjektene skal ha effekt i 2003-2004, og Helse Nord RHF 
vil bidra til dette ved å prioritere prosjektene svært høyt.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Saken taes til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: Prosjektbeskrivelse 
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NOTAT:  ORGANISERING AV TJENESTETILBUD I HELSE NORD: 
  KIRURGISK AKUTTBEREDSKAP OG FØDSELSOMSORG 
 
PROSJEKTBESKRIVELSE. 
 
1. INNLEDNING. 
I strategidokument for Helse Nord samt styringsdokument fra eier og fra Helse Nord til 
helseforetakene, er omstrukturering et satsingsområde for perioden. Bakgrunnen er både 
utviklingen innen kirurgi, med stadige nisjedeling/grenspesialisering, de ressursmessige 
utfordringer ved dette, og de økonomiske utfordringene de nærmeste årene. Med det 
befolkningsgrunnlaget vi har i vår region vil det på sikt verken være økonomi eller personell til å 
opprettholde dagens struktur på tjenestetilbudet.   
 
St.meld. 43; Akuttmeldingen, samt stortingets behandling av denne, gir klare signaler om at en 
ønsker en rasjonalisering innen den kirurgiske akuttberedskap. Akuttmeldingen sier også at 
akuttberedskapen i indremedisin bør tilpasses økningen i øyeblikkelig-hjelp innleggelser og det 
generelle økte presset på indremedisinske avdelinger. De generelle utviklingstrekk samt de i 
hovedsak tidskritiske element knyttet til infarkt- og slagpasienter tilsier en videreføring av den 
desentraliserte struktur for generelle indremedisinske funksjoner (Jfr. Akuttutvalgets innstilling; 
NOU 1998: 9, Hvis det haster…) 
 
Forholdene for kirurgisk beredskap er annerledes. Mulighetene for en rasjonalisering av 
beredskapen innen helseforetakene skal vurderes. Dette er i samsvar med Stortingets behandling 
av akuttmeldingen, der det bl.a. heter: ”Særlig ved enkelte små sykehus utføres det få 
øyeblikkelig-hjelp inngrep på kvelds- og nattetid, slik at den omfattende kirurgiske beredskapen 
sjelden er i bruk.” Og videre: ”I denne sammenhengen vil flertallet peke på behovet for å 
rasjonalisere den kirurgiske beredskapen.”.  Denne problemstillingen må følges opp av det 
enkelte helseforetak gjennom konkrete tiltak for endringer. 
 
Fødselsomsorgen skal også vurderes å differensieres med utgangspunkt i den nivåinndeling som 
Statens helsetilsyn har anbefalt i sin rapport 1/97, og som Stortinget ga sin tilslutning til under 
behandlingen av akuttmeldingen. De tre nivåene er kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. 
Organiseringen av fødselsomsorgen skal ta utgangspunkt i antallet fødsler pr. år, og definere 
minstekrav til bemanning og kompetanse, herunder vaktberedskap. Flere av fødeavdelingene ved 
sykehusenhetene i det enkelte foretak vil ikke kunne oppfylle disse forutsetninger, og må derfor 
inngå i en helhetlig organisering av fødetjenesten i helseforetaket. Omleggingen skal 
kvalitetssikres slik at forutsetningene om god svangerskapsomsorg og god seleksjon for valg av 
fødested blir oppfylt. Det vises her til eget nasjonalt råd for fødselsomsorgen som nylig er 
opprettet for å bistå i omleggingsprosesser.  
 
En avgjørende forutsetning for å få til endringer i sykehusstrukturen er en ambulansetjeneste 
med god kapasitet og kvalitet. Denne tjenesten blir nå styrket. Ambulanse- og nødmeldetjenesten 
skal også gjennomgås på regionalt nivå. Antallet AMK-sentraler skal vurderes i denne 
sammenheng.  
 
I strategidokumentet for Helse Nord, vedtatt i styret 18.06.02, står følgende: 
 
”Vår målsetting er å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv 
måte, samtidig som de kombinerte krav til kvalitet, tilgjengelighet og utdanning ivaretas.  
Helse Nord vil: 
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 Prioritere tiltak som er av 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  

 
I strategisk plan som er oversendt Helsedepartementet står følgende: 
 
” Styringsdokumentet fra Helse Nord 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. Dette gjelder bl.a.: 
 
 Fødeomsorg: Stortinget har vedtatt at Statens Helsetilsyns nivådeling 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 ønsker en systematisk og faktabasert gjennomgang av fødetilbudet i regionen, 
basert på dokumentasjon, kriterier og standarder utarbeidet av bl.a. Nasjonalt Råd for 
fødselsomsorg. 

 Akutt kirurgi: Senere års utvikling av kirurgiske tjenesteutøvelse med tilhørende 
spesialisering, vil kunne stå i motsetning til behovet for generell 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 medisinsk utvikling, volum og geografi. 

 
Disse utdragene er alle hentet fra dokumenter som er vedtatt i styret i Helse Nord og de gir 
dermed klare styringssignaler om hva som forventes gjennomført og oppnådd i perioden for 
strategisk plan 2002-2004. Det skisseres i de omtalte dokumenter at det skal arbeides med 
funksjons- og arbeidsdeling og en effektiv organisering og utnytting av ressurser i hele 
tjenestetilbudet. I disse to prosjektene har vi imidlertid valgt å starte med akuttberedskapen innen 
kirurgi og fødselsomsorg, slik at øvrige aspekter ved organisering og dimensjonering av 
tjenestetilbudet vil bli satt på dagsordenen i andre/senere prosjekt. 
 
Det henvises også til styringsdokumentet til helseforetakene i Helse Nord som setter krav om 
faglig og funksjonell samordning, ”fra sykehus til helseforetak”, innen 01.10.02. Den faglige 
samordningen vil være av betydning for arbeidet i prosjektet uten at det nødvendigvis direkte 
berører akuttberedskapen.     
 
PROSJEKTENES MÅL. 
Prosjektenes mål er beskrevet i innledningen i notatet, og er som følger: 
 
Vår målsetting er å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv måte, 
samtidig som de kombinerte krav til kvalitet, tilgjengelighet og utdanning ivaretas.  
Helse Nord vil prioritere tiltak som er av størst nytte og sørge for at disse blir effektivt 
organisert og stille krav om samordning av ressurser innen helseforetak og ta ansvar for slik 
samordning mellom helseforetak. 
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Prosjektgruppenes mandat vil være følgende: 
 

1. Gjennomgå faglige prinsipp for, og kriteriesett for organiseringen av kirurgisk 
akuttberedskap og fødselsomsorg i Helse Nord. 

  Foreta en systematisk og faktabasert gjennomgang av hhv kirurgi og 
fødselsomsorg i regionen. For sistnevnte skal gjennomgangen baseres på 
dokumentasjon, kriterier og standarder utarbeidet av Nasjonalt Råd for 
fødselsomsorg og Statens Helsetilsyn. 

2. Med sikte på å optimalisere løsningene med hensyn til kvalitet, tilgjengelighet,  
kostnadseffektivitet og utdanning: Gi vurderinger av alternative måter å 
organisere det kirurgiske akuttmedisinske tjenestetilbudet og fødetilbudet i 
regionen og gi innstilling på foretrukne alternativer. 

3. På grunnlag av resultatene fra 1 og 2 utarbeides forslag til konkret utforming av  
      de aktuelle tilbudene i de enkelte HF. 

 
Det presiseres at det er to prosjekter og at prosjektgruppene besvarer mandatet for det fagområde 
de er oppnevnt til å utrede. Mandatets pkt. 3 vil i hovedsak bli besvart gjennom arbeidsgruppenes 
utredninger, men prosjektgruppene vil her være referansegrupper. 
 
4. PROSJEKTETS ORGANISERING. 
Hvert prosjekt organiseres i to faser: Først et overordnet nivå der det utarbeides generelle 
føringer for/krav til løsninger for organisering og drift av disse tilbudene i Helse Nord. Dernest 
et oppdrag til de fire aktuelle HFer om å sette ned arbeidsgrupper for konkret utforming av de 
aktuelle tilbud i sitt HF på grunnlag av de generelle føringer for/krav til løsninger utarbeidet av 
det overordnede nivået. 

 
Tilsvarende grupper etableres for prosjektgruppe Fødselsomsorg  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke tilsvarende utfordringer knyttet til funksjons- og 
arbeidsdeling innen akuttberedskapen, slik at det opprettes ikke egen arbeidsgruppe for dette 
helseforetaket. UNN kan imidlertid bli bedt om å foreslå representanter til de arbeidsgruppene 
som nedsettes.  
Prosjektgruppene opprettes, ledes og har sekretariat fra Helse Nord RHF.  
 
Prosjektgruppen Kirurgisk beredskap: 
I utgangspunktet ser vi for oss at gruppen sammensettes av både spesialister og ledere fra 
helseforetakene, 1 repr. for primærhelsetjenesten og representanter fra Helse Nord RHF. Vi 
ønsker å ha med ekstern kompetanse på alle nivå for å sikre tilstrekkelig uavhengighet og 
distanse. 
 
Prosjektgruppen Fødselsomsorgen: 
Settes i utgangspunktet sammen av 1 repr. fra hvert helseforetak og prosjektgruppen skal bestå 
av gynekologer, jordmødre og pediater. Hvert helseforetak blir bedt om å sende inn forslag på 2 -
3 repr. og Helse Nord setter sammen en gruppe som ivaretar alle de tre profesjonenes  

Prosjektgruppe 
Kirurgisk akuttberedskap 

Arb.gruppe 
Hålogalandssyk. HF 

Arb.gruppe  
Helse Finnmark HF 

Arb.gruppe 
Helgelandssyk. HF 

Arb.gruppe  
Nordlandssyk. HF 

Fase 1 

Fase 2 
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representasjon. I tillegg bes Nasjonalt Råd for fødselsomsorgen om å delta i gruppen, da arbeidet 
forutsettes å skje i nært samarbeid med Nasjonalt Råd. Det bør også være 2 repr. for 
primærhelsetjenesten(allmennlege og jordmor) samt en kirurg i gruppen, som oppnevnes av 
Helse Nord RHF, som leder og har sekretariatsansvar for gruppen. Kirurgen som skal sitte i 
prosjektgruppen for vurdering av fødselsomsorgen vil komme fra prosjektgruppen for akutt 
kirurgi, slik at en får overlapping mellom gruppene. 
 
Arbeidsgruppene: 
Arbeidsgruppene skal utarbeide konkret utforming av de aktuelle tilbudene i sitt HF på grunnlag 
av de generelle føringer og krav til løsninger som prosjektgruppene kommer fram til. I fase 1 vil 
disse arbeidsgruppene være referansegrupper for prosjektgruppen, mens i fase 2 vil 
prosjektgruppene være referansegruppe for arbeidsgruppene. 
 
Sammensettingen av gruppene skal skje på oppdrag fra den enkelte foretaksdirektør. I tillegg til 
foretaksinterne representanter kan det med fordel foreslås representant/er fra UNN og 
Nordlandssykehuset i arbeidsgruppen Hålogalandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse 
Finnmark. For å ivareta overlapping foreslås at 1 fra Hålogalandssykehusets arb.gruppe går inn i 
Helgelandssykehusets arb.gruppe og omvendt. Ekstern kompetanse bør sikres inn i disse 
gruppene også. 
 
ARBEIDSPLAN MED TEMPOPLAN. 
Opp i gjennom årene har det vært foretatt en rekke utredninger og vurderinger av strukturen, 
senest gjennom prosjektet Helgelandssamarbeidet i 2001 og Prosjekt NorTro i 2000-2001. Det 
forutsettes at gruppene benytter tidligere utredninger som underlag for arbeidet, da mye av 
kartleggingsjobben er foretatt tidligere. Dette må selvsagt justeres, men det vil spare tid for 
gruppene å bygge på tidligere analyser. 
 
Som ledd i Prosjekt ”Helgelandssamarbeidet” ble det utarbeidet en rapport fra ”fødegruppa” som 
skisserer forslag til framtidig struktur på fødetilbudet i helseforetaket. Denne rapporten skal 
foreligge nå, og en vil oppfordre Helgelandssykehuset HF til å oversende rapporten til Helse 
Nord RHF og Nasjonalt Råd for vurdering før videre behandling i styret for Helgelandssykehuset 
HF. Denne vurderingen vil ha betydning for arbeidet i resten av foretaksgruppen og i 
prosjektgruppen for fødselsomsorgen. 
 

Tidsplan: 
Prosjektperioden går fra september 2002 til mai 2003, da rapport fra alle gruppene bør 
foreligge, med styrebehandling i Helse Nords styre i juni 2003. 
  
September: Fase 1. 
 Oppnevning av prosjektgruppene 
 Etablering av kontakt med Nasjonalt Råd for fødselsomsorgen for avklaring av 

arbeidsform på samarbeidet med rådet/repr. for rådet 
 Oversendelse av rapport på organisering av fødselsomsorgen på Helgeland, for 

vurdering og behandling i Nasjonalt Råd for fødselsomsorgen.  
Oktober: 
 1.møte i prosjektgruppene: Etablering av gruppen, gjennomgang av mandat og 

målsetting for arbeidet i gruppen, prinsipper for organisering av arbeidsgruppene, 
møteplan for året samt organisering og fordeling av arbeid og ansvar. 

 Nedsetting av arbeidsgrupper i det enkelte helseforetak; mandat, målsetting for 
arbeidet, tidsplan m.v. I fase 1 er disse referansegrupper 

 Innhenting av data/ dokumentasjon for kartlegging av dagens situasjon 
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       November: 

 Arbeidsgruppemøter 
 Innhenting av informasjon fra andre tilsvarende prosjekter/foretak etc. 
  møter med primærhelsetjenesten og andre relevante samarbeidsparter i 

foretaksområdene 
 Møte i prosjektgruppene 

 
        Desember: 

 Utredningsarbeid 
 Ferdig rapport fra prosjektgruppen på mandatets pkt. 1 og 2 

 
        Januar: Fase 2 

 Møter i arbeidsgrupper og prosjektgrupper 
 Utredningsarbeid 

 
        Februar: 

  Utredning av konkret utforming av aktuelle tilbud 
         
         Mars: 

 Forslag til Rapport behandles i arbeidsgruppene og prosjektgruppene 
 Rapport sendes på høring i helseforetakene, primærhelsetjenesten m.v. 

 
         April: 

 Høring, behandling i foretaksstyrene 
      
         Mai: 

 Møter i arbeidsgruppene/prosjektgruppene: Sammenfatning og vurdering av 
høringssvar 

 Justeringer/endringer som antas hensiktsmessige i rapporten 
 
         Juni: 

 Ferdig rapport legges fram og behandles i styret for Helse Nord RHF 
 
Arbeidet vil ha form av møtevirksomhet og utredningsarbeid mellom møtene. Det vil kunne 
være behov for fellesmøter mellom de to prosjektgruppene og mellom helseforetaksgruppene og 
også mellom prosjektgruppene og de lokale arbeidsgruppene. Det må arbeides etter fastsatte 
frister slik at tempoplanen kan holdes og representantene i prosjekt- og arbeidsgrupper må ha 
anledning til å prioritere arbeidet i gruppene. 
 
 
Bodø 19.august 2002 
 
 
 
Trude Grønlund 
rådgiver 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Marit Eskeland 

 

 
STYRESAK 78-2002/2  ØKONOMIRAPPORT FOR HELSE NORD RHF. 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Legges fram på møtet. 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler:  

 

 
STYRESAK 79-2002  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 28. august 2002 

 
Det vil bli referert fra følgende saker: 
 

1. Foretaksmøte, den 19. juni 2002 (se vedlagt referat) 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
 
Bodø, den 21. august 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  referat fra foretaksmøte, den 19. juni 2002  
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: navn 

 

 
STYRESAK 80-2002  EVENTUELT 
 

Møtedato: 28. august 2002 
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