
 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Karin Paulke 

 

 
STYRESAK 82-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 28. AUGUST 2002 
 
Møtedato: 3. oktober 2002 

  
PROTOKOLL STYREMØTE 28. AUGUST 2002 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Hålogalandssykehuset HF Harstad, den 28. august 
2002.  
 
Til stede var: 
 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Johan Petter Barlindhaug, Lisbeth Flågeng, Daniel 
Haga, Kari B. Sandnes (møtte for Gerd Kristiansen), Stig Arild Stenersen og Aud Lillian Utstrand. 
 
Fra administrasjonen: 
 
Adm. direktør Marit Eskeland, informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol, styresekretær / adm. 
leder Karin Paulke, organisasjonsdirektør Anita Eriksen og rådgiver Asbjørn Elde. 
 
Forfall: 
 
Styremedlemmer Ellen Inga O. Hætta, Nils Moe og Gerd Kristiansen. 
 
 
STYRESAK 66-2002  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 66-2002 Godkjenning av saksliste  
Sak 67-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2002  
Sak 68-2002 Nordlandssykehuset HF. Utbygging og modernisering.  
Sak 69-2002 Hålogalandssykehuset HF. Utbygging og modernisering  
 - Stokmarknes.   
Sak 70-2002 IT-strategi Helse Nord RHF.  
Sak 71-2002 Ledelse og organisasjonsutvikling i Helse Nord RHF.  
Sak 72-2002 Styreansvarsforsikring.  
Sak 73-2002 Etablering av samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF 
 og universitet / høgskoler  
Sak 74-2002 Prosjekt samarbeid med primærhelsetjenesten.  
Sak 75-2002 Honorering av HF-styrene.  
Sak 76-2002 Overtakelse av garantiansvar for lån til  
 brødr. Johansen Legeskyss AS. 
Sak 77-2002  Forutsetninger for planlegging og gjennomføring av 
 investeringsprosjekter i Helse Nord RHF. 
Sak 78-2002 Prosjekter akutt kirurgi og fødselsomsorg 
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Sak 79-2002 Orienteringssaker  

1. Økonomirapport for Helse Nord RHF. Legges fram på møtet. 
2. Økonomisk situasjon – samhandling styret / eier. Legges fram på møtet. 
3. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 

Sak 80-2002 Referatsaker    
1. Foretaksmøte, den 19. juni 2002  

 
Sak 81-2002 Eventuelt  
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringer som fremkom under møtet.  
 
 
STYRESAK 67-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. JUNI 2002  

 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2002 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 68-2002 NORDLANDSSYKEHUSET HF. UTBYGGING 

OG MODERNISERING. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Nordlandssykehuset HF, Bodø skal utvikles til et moderne og kostnadseffektivt sykehus for 

befolkningen i Salten og være en av motorene i den videre utviklingen av tjenesten i Helse 
Nord.   

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

Hovedfunksjonsprogram (HFP) for Nordlandssykehuset HF, Bodø for å gå videre med 
forprosjekt og skisseprogram. 

 
3. Tre alternative modeller for utbygging og modernisering er vurdert. Styret i Helse Nord RHF 

slutter seg til anbefalingene om å arbeide videre med utgangspunkt i Hovedalternativet som 
grunnlag for forprosjekt og skisseprogram, og under hensyntaken til de forutsetninger som er 
vedtatt i pkt. 1, 4 og 5 i sak 77-2002. 

 
4. En gjennomføring av dette alternativ krever et ekstra tilskudd, inklusive avskriving i 

basistilskuddet, på 120 mill. kroner per år som permanent ordning, dersom hovedprinsippet for 
finansiering ikke velges. 

 
5. Nødvendig areal for universitetsfunksjon til utdanning og annet arealbehov som felles 

akuttmottak m.m., kan vurderes på nytt under forutsetning av ekstern finansiering. 
Universitetsfunksjonen skal spesielt utredes i samarbeid med UNN HF.   

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

strålebehandling. Dette er en ny funksjon ved Nordlandssykehuset HF.  
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7. Fremdriften i neste fase av plan- og prosjektarbeidet er at skisse- og forprosjekt skal foreligge 

innen 1.1.2004.  
 
 
STYRESAK 69-2002  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF. UTBYGGING 
 OG MODERNISERING – STOKMARKNES. 
 
Styrets vedtak:  
 
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 for å gå videre med 
forprosjekt og skisseprogram. 

 
3. Som en del av det videre plan- og prosjekteringsarbeid, herunder arbeidet med organisering av 

oppgaver (kirurgi og føde), skal det 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. 

 
4. To alternative modeller for utbygging og modernisering er vurdert. Styret i Helse Nord RHF 

slutter seg til anbefalingene og går inn for å videreføre arbeidet med Hovedalternativet som 
grunnlag for forprosjekt og skisseprogram, og under hensyntaken til de forutsetninger som er 
vedtatt i pkt. 1, 4 og 5 i sak 77-2002. 

 
5. Fremdriften i neste fase 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.  
 
 
STYRESAK 70-2002  IT-STRATEGI HELSE NORD RHF. 
 
Styrets 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 og de tillitsvalgte er delaktige i beslutningsprosessene.  
 
5. Det forutsettes at arbeidet med IT har et regionalt perspektiv i samarbeid og partnerskap med 

private aktører og offentlig sektor. 
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STYRESAK 71-2002  LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING I 
 HELSE NORD RHF. 
 
Styrets 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. 
Konkretiseringen skal også baseres på de innspill som kom frem i styremøtet. 

 
 
STYRESAK 72-2002  STYREANSVARSFORSIKRING 
 
Styrets vedtak:  
 
Helse Nord RHF aksepterer Helsedepartementets vurdering av behov for ansvarsforsikring. Det vil 
derfor ikke tegnes ansvarsforsikring for styret i Helse Nord RHF.  
 
 
STYRESAK 73-2002  ETABLERING AV SAMARBEIDSORGAN  
 MELLOM HELSE NORD RHF OG  
 UNIVERSITET/HØGSKOLER 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Det opprettes to samarbeidsorganer som skal ivareta samarbeidet med universitet, høgskoler og 

helseforetak i landsdelen. 
 
2. Samarbeidsorganene skal ha en observatørplass i de respektive organ. 
 
3. Et tredje regionalt organ bestående av de to første opprettes også for å få en arena for felles 

utfordringer og interesser. 
 
4. Mandat og sammensetning vedtas som foreslått. 
 
5. Ordningen evalueres etter to år. 
 
6. Partene dekker selv sine utgifter til deltakelse i samarbeidsorganene. 
 
 
STYRESAK 74-2002  PROSJEKT SAMARBEID MED  
 PRIMÆRHELSETJENESTEN 
 
Styrets 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. 
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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 høringen 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. 

 
 
STYRESAK 75-2002  HONORERING AV HF-STYRENE 
 
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.   
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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. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret legger ovenstående innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene. Administrasjonen 
skal i tillegg legge frem forslag til regler for dekning av utlegg for selvstendig næringsdrivende. 
 
 
STYRESAK 76-2002  OVERTAKELSE AV GARANTIANSVAR FOR  
 LÅN TIL BRØDRENE JOHANSEN  
 LEGESKYSS AS 
 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 77-2002  FORUTSETNINGER FOR PLANLEGGING OG 
 GJENNOMFØRING AV INVESTERINGS- 
 PROSJEKTER I HELSE NORD RHF. 
 Behandlingen av denne saken ble fremskyndet. 
Styrets vedtak: 
 
1. Investeringsprosjekter i Helse Nord RHF skal sikre realisering av potensialet i en regional 

oppgavedeling, jfr. prosjekter i sak 79-2002 om oppgavedeling i Helse Nord og i 
helseforetakene, samt legge til grunn realisering av Helse Nords strategi. 

 
2. Ved gjennomføring av investeringsprosjekter søker Helse Nord RHF primært om økte 

basistilskudd for å finansiere avskrivingene på bestående eiendommer, anlegg og utstyr, jfr. 
premissene for sykehusreformen. Den foreløpige åpningsbalanse og avskriving for 2002 tilsier 
en styrking av basistilskuddet med 637 mill. kroner samlet for regionen. Et slikt regime gir 
Helse Nord RHF mulighet og evne til å ta ansvar for gjennomføring av den foreløpige 
investeringsplan for Helse Nord i et perspektiv på 10 år. 

 
3. Uten ovennevnte styrking av basistilskuddet, må Helse Nord alternativt tilføres ekstraordinære 

midler for gjennomføring av investeringer.  
 
4. Det stilles et generelt krav om 5 % økonomieffektivisering i prosjektene – enten gjennom 

reduserte driftskostnader og / eller ved reduserte finansieringsbehov av prosjektene.  
 
5. Helseforetakene skal ivareta ansvaret som byggherre og for gjennomføring av prosjektene. 
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STYRESAK 78-2002  PROSJEKTER AKUTT KIRURGI OG 
 FØDSELSOMSORG 
 Behandlingen av denne saken ble fremskyndet. 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret gir sin tilslutning til det prosjektarbeidet som er beskrevet i ”Prosjekter akutt kirurgi og 

fødselsomsorg” med de kommentarer som er fremkommet i møtet. 
   
2. Styret ber videre om at arbeidet blir utvidet slik at det også ivaretar de overordnede 

målsetninger og tiltak i Helse Nord RHFs strategiplan, og at konsekvenser vurderes i sin helhet. 
 
 
STYRESAK 79-2002  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Økonomirapport for Helse Nord RHF. Ble lagt fram på møtet. 
2. Økonomisk situasjon – samhandling styret / eier. Ble lagt fram på møtet.  
 Denne saken ble tatt først i styremøtet som generell orientering om økonomisk status. 
3. Informasjon fra adm. direktør til styret. Ble lagt fram muntlig på møtet. 

• Budsjett- og planprosesser, kontaktmøter med helseforetakene. 
• Innkjøp av nytt økonomisystem. 
• Nytt fra helseforetakene. 
• Organisering av sykehusapotekene – nasjonal utredning. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 80-2002  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Foretaksmøte, den 19. juni 2002 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Marit Eskeland   

 

 
STYRESAK 83-2002  STØTTE TIL SENTER FOR MEDISINSK  
 METODEUTVIKLING I 2002 
 

Møtedato: 3. oktober 2002 

 
Hensikt og sammendrag  
Helse Nord RHF har fått forespørsel fra SMM om støtte i en budsjettkuttsituasjon.  Saken fremmes 
for styret da det i utgangspunktet ikke kan ansees som RHFs ordinære oppgave å yte støtte til 
utredningsinstitusjoner.  
Senter for medisinsk metodeutvikling ble opprettet i 1997, og har nå en enestående funksjon 
gjennom det arbeidet som utføres for å vitenskapelig vurdere forutsetninger og konsekvenser av 
ulik metodebruk i helsevesenet.  Dette arbeidet anses av Helse Nord å være svært viktig for 
utviklingen av foretaksgruppen da utredningene gir viktig beslutningsgrunnlag for utvikling av 
spesialisthelsetjenesten. I 2001/2002 har de bl.a. levert rapporter som ”Pasientvolum og 
behandlingskvalitet” og kommer med rapporten ”Akutt PCI ved hjerteinfarkt”. Vi har også i vår 
strategiske plan understreket behov og betydning av at fagmiljøene arbeider i tråd med de 
retningslinjer og metoder SMM bruker. Helsetjenesten vår, med den raske utviklingen, 
informasjons- og publikasjonspress, vil være avhengig at det finnes miljøer som kan bidra med 
sammenfattende vurderinger av eksisterende og nye metoder.   
HD har pr. 1.6.02 beskåret basisbudsjettet til SMM fra 10 til 6 mill, hvilket selvfølgelig skaper en 
ustabil situasjon med fare for nedbygging (midlertidig?) av senteret.   Administrasjonen foreslår at 
HN samordner de øvrige regionale helseforetak i dette arbeidet, og at vi yter vår andel, inntil 0,5 
mill, i en nasjonal pott for å sikre SMM i 2002.  Fremtiden må vi komme tilbake til når HD har 
gjort kjent sin policy. 
 
Bakgrunn 
Senter for medisinsk metodeutvikling ble etablert som oppfølging på rapporten ”Et helhetlig system 
for nyttevurdering av medisinsk praksis”.  Det er senterets oppgave å beskrive systemer for 
metodevurdering som inkluderer økonomiske, organisatoriske og etiske analyser, og arbeide med 
spredning og implementering av vurderingene som beslutningsgrunnlag.  SMM er i dag etablert ved 
SINTEF, med egen styringsgruppe og er plassert under HD. 
Det er gjort en ekstern evaluering av SMM sitt arbeid som er positiv.  Denne slår fast at senteret må 
sikres en stabil og tilstrekkelig finansiering.  De politiske signaler i helseforetaksreformen (både fra 
Sosialkomiteen og i Ot.prp.nr.66) støtter opp om betydningen av denne type arbeid generelt og 
SMM spesielt. 
Hva som er bakgrunnen for at det opprinnelige budsjett og tildelingsbrevet til SMM i juni faktisk 
spriker med 4 mill, er meg ukjent.  Det hevdes fra HD at det skyldes ”uheldige rutiner” der man 
ikke kan gjøre endringer selv om man erkjenner feil.  SMM har hatt en basisbevilgning på 10 mill 
og en bevilgning knyttet til kreftprosjekter som utløper 2003 på 4 mill.  Ved tildeling i juni 2002 ble 
basisbevilgningen satt til 6 mill.   
  
Administrasjonens vurdering 
Saken som vedrører budsjettrutiner i HD kan ikke vi vurdere, da vi ikke har førstehånds kjennskap 
til dette.  Men alvorligheten av at SMM får sitt budsjett beskåret 30 % (40 % av basisbevilgningen) 
i juni i budsjettåret, er et faktum.  Dersom dette er ett års reduksjon, er det en uholdbar situasjon at 
man må nedbemanne midlertidig, og at man i slike prosesser mister ytterligere kompetanse pga 
usikkerhet.  Dersom dette er en langsiktig strategi, er dette helt  
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uforståelig for oss. SMM dekker et viktig behov i helsetjenesten, og en nedbygging vil være helt i 
strid med det vi kjenner av internasjonale trender.  Hvorvidt det er ledd i en strategi for å etablere 
dette miljøet andre steder i den eksterne helseforvaltning, har det ikke vært mulig å konstatere med 
sikkerhet.  Beslutninger basert på slike vurderinger, bør i tilfelle være gjenstand for åpen debatt.  
Helse Nord er i denne saken opptatt av å gi stabilitet til SMM slik at vi unngår å miste kompetanse i 
et miljø som bidrar svært tungt og positivt med beslutningsunderlag i viktige planprosesser og i 
klinikk.  
 
Konklusjon 
Vi er bekymret over den akutte situasjonen SMM er kommet i ved å få et ikke varslet budsjettkutt i 
2. halvdel av 2002.  Vi er svært bekymret for at et viktig kompetansemiljø skal måtte trappe ned 
midlertidig, og at det skapes usikkerhet rundt SMM sin framtid.  Det vil etter vår mening bli et 
stadig økende behov for de analyser SMM bidrar med, og dette kan ikke  
erstattes av tilfeldige analytikere.  Vi ønsker i første omgang å sikre SMM stabilitet i 2002, for 
deretter å få en avklaring med HD om deres vurderinger for fremtiden.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF beklager på det sterkeste det budsjettkutt SMM står overfor, og vil 

overfor departementet uttrykke skepsis og uenighet til en slik utvikling.  SMM har en viktig 
plass i helsevesenet som bidragsyter i arbeidet med å sikre at beslutninger skal funderes på 
gyldig og relevant kunnskapsgrunnlag.  

 
2. Helse Nords styre ber om at HD sikrer SMMs økonomi videre. 
 
3. Det tas initiativ overfor øvrige RHF, og styret bevilger inntil 0,5 mill i en nasjonal RHF støtte 

slik at SMM er sikret stabilitet ut 2002.   
 
 
Bodø, den 24. september 2002 
 
 
 
Olav Helge Førde 
Styreleder 
 
 Marit Eskeland 
 Adm. direktør 
 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Brev fra SMM innkommet 11.09.02 
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 Arkivsaksnr.: 200200154-59 
 Arkivkode: 015 
Saksbehandler: Kristian I. Fanghol / Karin Paulke   

 

 
STYRESAK 84-2002  MØTEPROGRAM STYRET HELSE NORD 2003 
 

Møtedato: 3. oktober 2002 

 
Det foreslåes følgende møteplan for Helse Nords styre for 2003: 
 
Måned Styremøte Styreseminar Sted 
Januar Tirsdag 28. 28 – 29.01.03 Bodø 
Mars Torsdag 13.  Stokmarknes 
Mai Torsdag 08.  Rana 
Juni Torsdag 19. (foretaksmøte?) Bodø 
August Torsdag 28.  Hammerfest 
Oktober Onsdag 1. 01 – 02.10.03 Tromsø 
November Tirsdag 11.  Bodø  
Desember Torsdag 11.  Tromsø 

 
Forslaget innebærer 10 møtedager for Helse Nords styre inkl. to seminardager med 
helseforetaksstyrene.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Møteplan for Helse Nords styre for 2003 vedtaes. 
 
 
Bodø, den 24. september 2002 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.: 200200893-1 
 Arkivkode: 163.0 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch   

 

 
STYRESAK 85-2002  LÅNEOPPTAK 2002 
 

Møtedato: 3. oktober 2002 

 
Formål og sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi administrerende direktør myndighet til å ta opp investeringslån 
og utnytte kassakreditt rammen for å sikre nødvendig likviditet til dekke løpende forpliktelser. 
 
Bakgrunn/fakta 
Allerede fra begynnelsen av budsjettåret var det forutsatt at Helseregionene ville trenge 
likviditetstilførsel ut over årets inntekter for å kunne gjennomføre dagens driftsnivå. I statsbudsjettet 
for 2002 ble det innvilget en samlet kassakredittramme på 1 milliard kroner. I tilknytning til St.prp. 
59 ble kassakredittrammen økt til 2 milliarder og det ble innvilget en samlet låneramme på 1 
milliard kroner for å finansiere investeringer. 
Låneopptak og utnyttelse av kassakreditt i dette omfang vil kreve endringer i vedtektene. 
Eieravdelingen har muntlig gitt beskjed om at de vil ta initiativ til å endre dem. 
 
Vurdering 
Likviditetssituasjonen i Helse Nord (og de øvrige helseregionene) har til nå vært god fordi 
Helsedepartementet kontinuerlig har betalt ut tilskottene på forskudd. Etter hvert som vi nærmere 
oss slutten på budsjettåret reduseres departementets muligheter til å betale ut forskudd og dermed 
svekkes likviditeten. (Jfr. statens kontantprinsipp). 
 
Oppdatert likviditetsprognose 
Likviditetsprognosen for Helse Nord er oppdatert med utgangspunkt i de prognoser som ligger til 
grunn for tertialrapporten og annen kjent informasjon. 
I prognosen er det, så langt ikke innarbeidet låneopptak. 
 
Følgende forhold er innarbeidet i likviditetsprognosen: 
 

1. Gjennomføring av budsjettert aktivitet  
2. Ekstraregning fra KLP på 266 mill kroner 
3. Lønnsøkning ut over forutsetningene i statsbudsjettet for 2002 ca 50 mill eks. legene. 
4. Godkjente investeringer på til sammen 338 mill kroner, jfr. styresak 58/ 2002 og St.prp 

59/2002. 
5. Rest sentral overdisponering 76 mill kroner 
6. Forventet netto overskridelser for øvrig ca 60 mill kroner. 

 
Under disse forutsetninger vil Helse Nord få likviditetsmessige problemer i desember. Prognosen 
tilsier at vi vil mangle 166 mill kroner i banken ved års slutt. 
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Konklusjon 
Helsedepartementet har, etter Stortingets behandling av St.prp. 59/2002, innvilget Helse Nord 35,8 
mill kroner i investeringstilskott og kr. 116 mill kroner i låneramme til investeringer. I tillegg har 
eieravdelingen signalisert at Helse Nord RHF kan få benytte en driftskreditt på inntil kr. 232 mill. 
 
For å sikre tilstrekkelig likviditet til å oppfylle de løpende forpliktelser er det nødvendig å ta opp lån 
og utnytte kassakreditt. 
 
Under forutsetning av Helsedepartementets godkjenning foreslås det at administrerende direktør får 
fullmakt til  
 

• å ta opp investeringslån på inntil 116 mill kroner 
• benytte kassakreditt på inntil kr 232 mill kroner 

  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Det tas opp lån på inntil kr. 116 000 000 i 2002 til finansiere vedtatt investeringsprogram. 
Administrerende direktør gis myndighet til å ta opp kassakreditt på inntil kr. 232 000 000 i 2002.  
 
 
 
Bodø, den 24. september 2002 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: navn 

 

 
STYRESAK 86-2002  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 3. oktober 2002 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
2. Utredning av regionalt behandlingstilbud til pasienter 
 med alvorlige spiseforstyrrelser. 
3. Tertialrapport. Ettersendes. 
4. Samdata 2001 – sterk vekst og store forskjeller i Helse Nord. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 24. september 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Marit Eskeland 

 

 
STYRESAK 86-2002/1  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 
 

Møtedato: 3. oktober 2002 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Trine Magnus 

 

 
STYRESAK 86-2002/2  UTREDNING AV REGIONALT BEHANDLINGSTILBUD  TIL  
 PASIENTER MED ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER  
 
 

Møtedato: 3. oktober 2002 

 
Helse Nord RHF har i styringsdokument for 2002 fått i oppdrag fra eier å styrke tilbudet til personer 
med spiseforstyrrelser bl.a. ved å følge opp tiltakene i departementets ”Strategiplan mot 
spiseforstyrrelser ”. 
 
Samtidig er det etablert et eget prosjekt for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 
Rikstrygdeverkets ” Prosjekt behandling av pasienter i utlandet ” (utenlandsmilliarden). 
For pasienter med spiseforstyrrelser er det via særskilt behandling i Stortinget gitt anledning til å 
benytte midler fra utenlandsmilliarden til å hente kompetanse fra utlandet til Norge istedenfor å 
sende norske pasienter til behandling i utlandet. 
 
Dette prosjektet har en engasjert og kompetent prosjektleder som har etablert et betydelig nasjonalt 
og internasjonalt kompetansenettverk for behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. 
De regionale helseforetakene ønsker å dra nytte av denne kompetansen i utvikling av etablerte og 
systematiske regionale behandlingstilbud til pasientgruppen. Prosjektleder har stilt seg positivt til 
disposisjon for et slikt samarbeid. 
 
I ”Strategiplan mot spiseforstyrrelser” bes de regionale helseforetakene om å peke ut ett 
helseforetak i regionen som skal ha et særlig ansvar for å utvikle høyspesialiserte kliniske tjenester, 
undervisning, kompetansespredning, veiledning og forskning vedr pasienter med spiseforstyrrelser.   
 
Helse Nord RHF har i brev av 24.07.02 gitt Universitetssykehuset Nord-Norge i oppdrag å utrede 
faglige og økonomiske aspekt ved å etablere et regionalt behandlingstilbud til pasienter med 
alvorlige spiseforstyrrelser. Frist for utredningen ble satt til utgangen av oktober, men må av 
praktiske grunner kanskje utsettes til midten av november. 
 
Et regionalt behandlingstilbud innebærer først og fremst ansvaret for å sikre kompetanse og system 
for å behandle de aller sykeste og mest krevende pasientene. Det vil i praksis si de pasientene som 
primærhelsetjeneste og lokal spesialisthelsetjeneste av ulike grunner ikke kan ta ansvar for. 
Videre har et regionalt senter ansvar for metodeutvikling i hele behandlingskjeden, for 
undervisning, veiledning og forskning, og for systematisert behandlingssamarbeid nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
Det er nå opprettet en arbeidsgruppe ved UNN som skal utrede oppdraget fra Helse Nord RHF. 
Gruppen har representanter fra hele regionen, fra Universitetet i Tromsø samt prosjektleder Bjørn 
Christian Østberg fra RTV. Gruppen har hatt sitt første møte, og arbeidet koordineres med 
tilsvarende i Helse Øst og Helse Midt-Norge. 
 
Utredningen vil bli lagt fram for styret når den foreligger senere i høst 2002. 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
Saksbehandler: Jann-Georg Falch 

 

 
STYRESAK 86-2002/3  TERTIALRAPPORT  
 
 

Møtedato: 3. oktober 2002 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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 Arkivsaksnr.: 200200384-12 
 Arkivkode: 431 
Saksbehandler: Finn-Henry Hansen 

 

 
STYRESAK 86-2002/4  SAMDATA 2001 - STERK VEKST OG  
 STORE FORSKJELLER I HELSE NORD 
 

Møtedato: 3. oktober 2002 

 
Hva er Samdata? 
Samdata er betegnelsen på den årlige publikasjonen som sammenstiller og sammenligner data om 
aktivitet, bemanning og kostnader ved landets sykehus. Publikasjonen inneholder også data om 
sykehusforbruk i de enkelte fylker og sykehusområder (bostedsområder). Denne dokumentasjonen 
utføres av Sintef Unimed på oppdrag fra Helsedepartementet, og den årlige publisering får vanligvis 
stor medieoppmerksomhet. Ettersom kvaliteten på disse data er blitt stadig bedre, er materialet i 
økende grad også brukt som referanse, både for eiere og de enkelte sykehusledelser. Også for Helse 
Nord er dette en av flere datakilder som tas i bruk for å evaluere aktivitet, forbruk og 
kostnadseffektivitet i våre helseforetak. Publikasjonen for regnskapsåret 2001 legger de 
tradisjonelle sykehusenheter og fylkesinndelinger til grunn for sin analyse og sier noe om 
utviklingstrekkene fram til foretaksreformens ikrafttreden ved siste årsskifte.  
 
Nasjonale trender: 
Sammenlignet med år 2000 var sengetallet (+0,8 %) og antallet årsverk (+1,1 %) ved norske 
sykehus i 2001 bare marginalt endret. Derimot skjedde det en betydelig aktivitetsvekst, med 10,3 
prosent økning i antall dagopphold og 4,4 prosent økning i antallet heldøgnsopphold. Også den 
polikliniske aktiviteten økte, men noe mindre (3 %). For heldøgnsoppholdene var økningen særlig 
sterk andre halvår, altså etter at Stortinget hadde vedtatt sykehusreformen. 
Langtidstendensen med kortere liggetid fortsatte også i 2001, med en reduksjon i gjennomsnittlig 
liggetid for heldøgnsopphold fra 6,1 til 5,9 dager.  
 
1. januar 2001 ble det innført fritt sykehusvalg i Norge. Samdata for 2001 viser at 
pasientstrømmene mellom fylker økte; for elektive opphold ble bruken av sykehus i eget fylke 
således redusert med 2,4 prosent.  
 
Korrigert for prisstigningen (8,1 % for kommunalt konsum) økte utgiftene til somatiske 
spesialisthelsetjenester med 5,7 prosent i 2001. Den betydelige aktivitetsøkningen bidro imidlertid 
til at enhetskostnaden per sykehusopphold ble redusert med ca 1,8 prosent i forhold til året før.  
Arbeidsproduktiviteten (målt som antall opphold per årsverk) økte med hele 5,9 prosent. I 
gjennomsnitt økte arbeidsproduktiviteten mest ved regionsykehusene og ved lokalsykehusene, og i 
et regionalt perspektiv var økningen klart størst ved sykehusene i Helseregion Nord.  
 
Nivå og utvikling i Helse Nord: 
Utgangspunktet for Helse Nord (=nivået i år 2001) kan sammenfattes i følgende kulepunkter, med 
landsgjennomsnittet som referanse: 

• HN bruker mest ressurser per innbygger: 12 prosent høyere utgifter, 20 prosent flere 
senger, 15 prosent flere årsverk. 

• Befolkningen i Helse Nords nedslagsfelt har høyest sykehusforbruk: 13 prosent flere 
heldøgnsopphold, 17 prosent flere dagopphold, 20 prosent flere polikliniske 
konsultasjoner og 20 prosent flere elektive opphold  

• Forekomsten av prosedyrer som dialyse og kjemoterapi er imidlertid henholdsvis 5 
og 18 prosent lavere Bare Helseregion Midt-Norge behandlet flere pasienter i egen 
region (94,8 %) enn Helseregion Nord (93,0 %)  
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• Sykehusene i Helse Nord har en arbeidsproduktivitet som er nær 96 prosent av 

landsgjennomsnittet, og en enhetskostnad som er knappe tre prosent over det samme 
gjennomsnittet. 

 
Når det gjelder endringer fra år 2000 til 2001, er utviklingstrekkene følgende for Helse Nord: 

• Utgiftene per innbygger for sykehustjenester øker ca ett prosentpoeng mer enn 
gjennomsnittet for landet 

• Sykehusforbruket øker noe mer enn landsgjennomsnittet, både for heldøgnsopphold 
(5 % versus 3 %) og dagopphold (12 % versus 11 %). 

• Arbeidsproduktiviteten forbedres klart mer (9,6 %) enn for landet totalt (5,6 %), og 
enhetskostnaden i løpende priser økte 1,7 prosentpoeng mindre enn 
landsgjennomsnittet. 

 
Når utgiftnivået er høyt for spesialisthelsetjenesten i Nord, er det altså primært en følge av det høyere 
sykehusforbruket, men i noen grad også en følge av et litt høyere kostnadsnivå. Enhetskostnadene for 
sykehusene i Helse Nord er imidlertid på vei ned og synes å konvergere mot landsgjennomsnittet. 
Det høye sykehusforbruket skyldes primært det høye nivået for elektive innleggelser; dermed skulle 
kapasiteten for å håndtere pasienter på venteliste i utgangspunktet være relativt god i Nord-Norge. 
 
Store variasjoner mellom sykehusene i Helse Nord. 
I forhold til flere av de parametrer som omtales i Samdata, er den innbyrdes variasjon mellom 
sykehusene i Nord større enn i andre regioner.  Det gjelder særlig i forhold til arbeidsproduktivitet og 
enhetskostnader, der forskjellene er til dels svært store mellom sykehusene. Noen av disse 
forskjellene har sammenheng med at sykehusene har forskjellige funksjoner. I Samdata er derfor 
sykehusene tradisjonelt inndelt i flere grupper; for Nord-Norge er følgende kategorier relevante: 
regionsykehus (UNN), sentralsykehus (NSS), lokalsykehus med sentralsykehusfunksjoner (Harstad, 
Hammerfest og Kirkenes) og lokalsykehus (Rana, Sandnessjøen, Vefsn, Lofoten, Narvik og 
Stokmarknes). Sammenligninger bør følgelig primært skje innen hver gruppe.  
 
I tabellen 1 har vi satt sammen noen nøkkeltall for de 11 somatiske sykehusene i Nord-Norge i 2001, 
gruppert etter den nye foretaksinndelingen. Tabellen viser til dels store forskjeller, med 
kostnadsindekser som varierer mellom 0,83 (Rana) og 1,39 (Kirkenes); det innebærer at 
enhetskostnaden er 67 prosent høyere ved sistnevnte enhet.  De tre sykehusene i Nord med høyest 
enhetskostnad, Harstad, Hammerfest og Kirkenes, har alle landets høyeste kostnadsnivå innen sin 
kategori, lokalsykehus med sentralsykehusfunksjoner. Derimot kommer hele 5 av de 6 rene 
lokalsykehusene i Nord ut med en kostnadsindeks (0,83-0,92) som er klart bedre enn gjennomsnittet 
for gruppen (0,94) og er for et par sykehus’ vedkommende (Rana og Vefsn) helt i toppsjiktet; 
unntaket er Narvik med en indeks på 1,03.  Det bør her nevnes at både Vefsn og Sandnessjøen 
sykehus hadde en uvanlig stor forbedring av kostnadseffektiviteten, fra å være blant de to-tre 
svakeste i landet i 2000 til å være blant de bedre i 2001. Dette skjedde primært ved en formidabel 
produksjonsøkning på 25-30 prosent, hovedsakelig finansiert innen rammen av økte ISF-inntekter.   
 
Bodø-enheten av Nordlandssykehuset har en kostnadsindeks som rangerer dette sykehuset som nr.8 
av landets 13 sentralsykehus og har et kostnadsnivå (1,07) som ligger litt over gjennomsnittet for 
gruppen 1,04).  For dette sykehuset er kostnadsutviklingen siste år (8,8 %) så vidt bedre enn 
gjennomsnittet for gruppen (9,2 %). 
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Tabell 1: Nøkkeltall på sykehusnivå – samdata-rapporten. 
  Drifts-  Andel Indeks  Gj.snitt Beleggs-  Opphold 
  utgifter Relativt poli- pasient-  liggetid prosent Opphold per 1000 
SINTEF Samdata 2001  per kostnads- kliniske sammen- Antall alle heldøgns- per inn- 
Somatikk Sykehusenhet opphold nivå inntekter setning opphold opphold opphold årsverk bygger 
Helgelandssykehuset HF Mo i Rana 20 750 0,83 16,2 1,07 6 876 3,9 91,4 24,1 221 
Helgelandssykehuset HF Mosjøen 21 504 0,86 14,2 0,90 3 710 3,4 95,9 22,9 230 
Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen 22 982 0,92 9,2 0,94 5 208 3,9 66,9 21,8 227 
Nordlandssykehuset HF Lofoten 22 558 0,91 9,5 0,96 4 156 4,4 93,8 23,4 229 
Nordlandssykehuset HF Bodø 26 557 1,07 13,6 0,97 21 545 4,0 83,5 17,3 187 
Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes 22 981 0,92 10,5 0,97 5 905 5,0 92,9 22,5 222 
Hålogalandssykehuset HF Narvik 25 507 1,03 8,9 1,01 5 458 4,2 83,6 19,4 226 
Hålogalandssykehuset HF Harstad 29 202 1,17 11,7 0,93 9 092 4,4 87,1 15,1 182 
Universitetssykehuset HF Uten regionstilskudd 22 947 0,92 20,4 1,11 41 100 4,0 71,0 16,9 176 
Universitetssykehuset HF Med regiontilskudd 33 235 1,26  -  -  -  -   -  -  - 
Helse Finnmark HF Hammerfest 31 363 1,26 6,8 1,04 7 653 4,0 67,1 16,6 208 
Helse Finnmark HF Kirkenes 34 602 1,39 8,2 0,95 4 878 4,2 73,8 15,0 226 
Gjennomsnitt landet  24 882 1,00 11,6 1,02  - 4,2 86,3 20,4 183 
Opphold er korrigert for 
pasientsammensetningen 
(DRG-vekten i ISF-
systemet) og driftsutgifter er 
netto og korrigert for 
langtidsliggedager 
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Universitetsklinikken Nord-Norge (UNN) fremstår i 2001 for første gang som det mest 
kostnadseffektive av landets regionsykehus, når basistilskuddet ikke tas med i beregningen. Tidligere 
har både Haukeland sykehus og Regionsykehuset i Trondheim (nåværende St. Olavs Hospital) hatt 
klart lavere kostnadsindeks enn UNN. Om basistilskuddet – et tilskudd som gis samtlige 
regionsykehus som kompensasjon for forsknings- og opplæringsfunksjoner - regnes med, kommer 
sykehuset ut som nummer 4 av fem. Regnet på denne måten, må kostnadsnivået i betydelig grad 
antas å reflektere de økte kostnader som følger av å drive en universitetsklinikk med et 
befolkningsunderlag som er klart lavere enn andre regioner.  
 
Tabell 1 viser ellers at antall opphold per årsverk har en variasjonsbredde fra 24,1 (Rana) til 15,0-
15,1 (Kirkenes og Harstad) - tilsvarende en forskjell på ca 60 prosent. Dette indikerer at det meste av 
forskjellen i enhetskostnad kan tilskrives forskjeller i bemanning. Halvparten av de 6 vanlige 
lokalsykehusene hadde en arbeidsproduktivitet som var bedre enn landsgjennomsnittet, mens Bodø-
enheten av Nordlandssykehuset i 2001 hadde en arbeidsproduktivitet som lå 12 prosent under 
gjennomsnittet for sentralsykehus. UNN hadde i 2001 et høyere antall sykehusopphold per årsverk 
(16,9) enn gjennomsnittet for regionsykehus (16,5).  
 
Pasienttyngden (målt med DRG-vekter) varierer fra 0,90 (Vefsn) til 1,11 (UNN). For de fleste 
sykehusene var det marginale endringer i pasientsammensetningen fra 2000 til 2001; unntakene er 
Narvik( +0,13) og Lofoten sykehus (+0,07). Hvor meget av dette som skyldes ”bedret” koding og 
hva som måtte skyldes reell økning i pasienttyngden, er vanskelig å si. Økningen ved sykehuset i 
Narvik er imidlertid så stor, at den neppe kan tilskrives endringer i pasienttyngden alene.  
 
Beleggsprosenten var i 2001 gjennomgående ganske høy, men oppsiktsvekkende lav ved sykehusene 
i Sandnessjøen (66,9 %), Hammerfest (67,1 %), UNN (71,0 %) og Kirkenes (73,8 %).  UNN er for 
øvrig allerede i ferd med å redusere sengetallet betydelig gjennom sin omstillingsaktivitet.  
 
I tabell 2 har vi forsøkt å beregne to av de viktigste parametrene for effektivitet, antall korrigerte 
opphold per årsverk og netto driftsutgifter per korrigert opphold, for de fem fusjonerte 
helseforetakene i Helse Nord. Slike beregninger antas å ha særlig relevans og interesse både for 
allmennhet og for styrende organer i Helse Nord.  
 
Vi ser da at arbeidsproduktiviteten (opphold per årsverk) er 45 prosent høyere i Helgelandssykehuset 
HF enn i Helse Finnmark HF. Tilsvarende er kostnadsnivået 50 prosent høyere i sistnevnte 
helseforetak. Sammenlignes Hålogalandssykehuset HF med Helgelandssykehuset, har førstnevnte en 
arbeidsproduktivitet som er nær 29 prosent lavere og et kostnadsnivå som er 24 prosent høyere. 
Dersom det gjøres et regneeksempel ved å legge kostnads- og bemanningsnivået for 
Helgelandssykehuset til grunn for Hålogalandssykehuset, får man følgende simulerte resultat: vel 
250 færre årsverk og ca 110 millioner lavere utgifter.  
Det gjøres oppmerksom på at dette er et regneeksempel og ikke en norm for hva som er det rette 
utgifts- eller bemanningsnivået for de ulike helseforetak.  
 
Vår foreløpige gjennomgang av Samdata tyder imidlertid på at Helse Nord sitter med både det mest 
kostnadseffektive og det minst kostnadseffektive helseforetaket i landet. 
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Tabell 2: Arbeidsproduktivitet og enhetskostnad for helseforetakene i Helse Nord. 
SINTEF Samdata 2001 Korrigerte opphold Faktiske netto driftsutgifter 
Somatikk per årsverk per korrigerte opphold 
Helgelandssykehuset HF 23,02 22 081 
Nordlandssykehuset HF 18,02 26 941 
Hålogalandssykehuset HF 17,90 27 408 
Universitetssykehuset HF - uten regiontilskudd 18,20 23 974 
Universitetssykehuset HF - med regiontilskudd  -  33 234 
Helse Finnmark HF 15,90 33 245 
 
 
Ulikheter i sykehusforbruk mellom sykehus-/foretaksområdene i Helse Nord: 
Tilgang til og bruk av sykehus oppfattes vanligvis som et gode. Dermed trekkes ofte slutningen at 
lett tilgang og høyt forbruk av sykehustjenester er en god velferdsindikator; at m. a. o. en befolkning 
med høyt sykehusforbruk har et bedre tilbud enn en befolkning med et lavere forbruk av slike 
tjenester. Formuleringen i Helse Nords strategi om at pasienten skal ha tilgang til rett kompetanse til 
rett tid hviler imidlertid på en forutsetning om at det finnes et nivå for riktig bruk av helse- og 
sykehustjenester; altså at det både kan være for lavt og for høyt. At et sykehusforbruk er for høyt, 
kan innebære ulike ting: 1) at noen får et tilbud de enten ikke har behov for eller som kunne vært 
tilfredstillet bedre gjennom et alternativt tilbud (nytte- eller effektivitetshensyn); 2) at noen får et 
tilbud som er bedre enn tilsvarende andre grupper (altså likhets- eller fordelingshensyn). 
 
Ut fra slike betraktninger er siste kolonne i tabell 1 om sykehusopphold per 1000 innbyggere i de 
tidligere sykehusområder, av betydelig interesse. Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å regne disse 
om til de nye foretaksområdene på en justert måte (med kjønns- og alderstandardisering). Likevel er 
funnene ganske klare: en gruppe på 7 av de 11 sykehusområdene har et forbruk som ligger mellom 
221 og 230 opphold per 1000 innbyggere: det gjelder Mosjøen, Lofoten, Sandnessjøen, Narvik, 
Kirkenes, Stokmarknes og Rana. Disse områdene har et sykehusforbruk som ligger 21-26 prosent 
over landsgjennomsnittet. Hammerfest ligger på 208/1000 innbyggere, mens UNN (176), Harstad 
(182) og Bodø/Salten (187) ligger under eller nær landsgjennomsnittet.  
 
Vi har dessverre ingen god referanseramme for å vurdere hva som er riktig forbruk, eller for å 
vurdere hva som er legitime forskjeller i bruk basert på forskjeller i behov. Samdata gir heller ikke 
inntak til slike referanser eller vurderinger. Derimot gir Samdata for 2001 god dokumentasjon av 
endringer i sykehusforbruk. Den mest markante endringen fra 2000 til 2001 gjelder Helgeland, og 
særlig Sør-Helgeland som nærmest topper sykehusforbruket, ikke bare i landsdelen, men i Norge. 
Økningen i sykehusforbruket er henholdsvis 28 og 15 prosent i henholdsvis Mosjøen og 
Sandnessjøen sykehusområder. Det er neppe noen grunn til å anta at behovet for sykehustjenester 
kan øke så sterkt fra ett år til et annet i dette området. Vi har heller ingen holdepunkter for at 
befolkningen i dette geografiske området har større behov for sykehustjenester enn andre områder i 
Nord-Norge, for eksempel Finnmark.  
 
Hva skjuler seg bak de aggregerte forskjellene? 
Samdata sier noe om makrotrender og om forskjeller mellom sykehus og geografiske områder.  For 
Nord-Norge er disse forskjellene såpass store at de bør vies oppmerksomhet fra Helse Nords side. De 
benchmarkingsprosjekter som er satt i gang vil i løpet av kort tid gi flere og mer detaljerte svar på 
hva forskjellene består i, på et lavere aggregeringsnivå. Disse prosjektene vil gi foretaksledelsene 
gode pekepinner om hvor forbedringer og gevinster kan tas ut. Resultatene av den samlede 
dokumentasjon må imidlertid også forventes å få noen konsekvenser for de krav som stilles til de 
enkelte helseforetak fra Helse Nord i årene som kommer.  
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