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1. INNLEDNING / SAMMENDRAG. 
 
Formålet med denne sak er å legge grunnlaget for at Helse Nord skal kunne oppfylle eiers 
styringskrav både innholdsmessig og økonomisk. Kravet til økonomisk omstilling er  
dramatisk. Dette skal skje samtidig som vi fortsatt er i gjennomføringsfasen av 
sykehusreformen, men uten at det er stilt omstillingsmidler til rådighet for foretaksgruppen. 
 
Helse Nord RHF’s utgangspunkt for styring er at helseforetakene skal ha vel definerte 
oppgaver og oppnåelige økonomiske rammer for sin virksomhet. Situasjonen for 2003 
oppfyller ikke dette kravet. Det foreslås derfor her at Helse Nord fordeler den økonomiske 
tilpasningen over to år ved å bruke den driftskreditt som er foreslått i statsbudsjettet. En slik 
løsning svekker styringsevnen sentralt og lokalt, men er den teknikk som må brukes for å 
unngå en kortsiktig, utilsiktet og uforsvarlig svekkelse av spesialisthelsetjenestetilbudet. Selve 
løsningen som er foreslått, vil gi konsekvenser for tilbudet til pasientene.  
 
Fordelingen av budsjettrammene til helseforetakene tar i stor grad utgangspunkt i den 
historiske situasjon, jfr. budsjett 2002 og driftsresultat 2002. Det foreslås videre en mindre 
justering av effektiviseringskravet mellom helseforetakene, jfr. styrets vedtak i sak Budsjett 
2003, sak 88-2002. Denne justering er starten på en refordeling av ressurser mellom 
helseforetakene med basis i en harmonisering av kostnadsnivå og drift samtidig som 
spesifikke forhold vedrørende oppgaver og geografi ivaretas. Dette vil vi arbeide videre med i 
2003.  
 
De enkelte helseforetak med sine ulike utgangspunkt har et selvstendig ansvar for å drive 
virksomheten innen budsjettrammene. Helse Nord RHF’s overordnede føringer for løsningen 
av tilpasningsproblemene har hatt fokus først på tiltak som gir minst mulig negativ effekt for 
pasientene..  Vi er imidlertid nå i en situasjon der også tiltak som rammer pasienttilbud er 
under planlegging.  Reduksjon av antall senger, funksjonsfordeling innen helseforetak og 
prosjektene ”akutt kirurgi” og ”fødetilbudet” uttrykker ulike grader av dette. Det samlede 
tilpasningsproblemet kan ikke løses uten endringer i struktur på tilbudet til pasientene.  For å 
ta ut effekter, vil det være nødvendig å redusere antall ansatte i foretaksgruppen. 
 
Dokumentet følger en hovedstruktur hvor en først beskriver tilpasningsproblemet, videre 
strategi og tiltak for å løse problemet og til slutt helsetilbudet i 2003. 
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2. STYRINGSMESSIGE UTFORDRINGER /TILPASNINGSPROBLEM. 

2.1 Bakgrunn – status 
Helse Nord står overfor betydelige styringsmessige utfordringer i 2003 og årene fremover. 
Helseforetakene er alle i en vanskelig økonomisk situasjon. Prognosen for 2002 viser at 
helseforetakene vil gå med et samlet underskudd på ca. 200 millioner kroner. Årsaken til dette 
er: 

• Foretakene var ikke i driftsøkonomisk balanse pr. 01.01.02 ved overgangen fra 
fylkeskommunen  

• Ubalanse i driften for 2002 som ikke er løst på en permanent måte 
• Et investeringsmessig etterslep 
• en lønnsvekst utover det budsjetterte på 4,25 % tilsvarende 60 millioner kr 

 
Helseforetakene har vedtatt/igangsatt en rekke tiltak for å oppnå økonomisk balanse. Effekten 
av tiltakene er så langt små og ser ikke ut til å gi vesentlige resultater utover i 2002.  
 
Tilpasningsproblemet for 2003 påvirkes videre av: 
 

• Krav til effektivisering fra eier som følge av statsbudsjett 2003 
• Konsekvenser av lønnsoppgjøret 
• Avskrivning av investeringer som gjennomføres i 2002 og 2003 
• Finanskostnader(renter) som følge av underskudd og investeringer 
 

Totalt gir dette et  
 

• Brutto tilpasningsproblem for 2003 på 500 millioner kroner 
 
Statens krav til omstilling og effektivisering må realiseres på helseforetaksnivå. 
Effektiviseringskravet fra RHF innebærer en refordeling av ressursene, som oppfølging av 
styrets vedtak.  Det resterende tilpasningsproblemet er konsekvenser av gjennomføringen av 
årets drift i helseforetakene. For å kunne følge opp styrets krav om å stimulere til 
kostnadseffektivitet og omstilling, må ansvaret for løsning av disse forholdene ligge fast på 
helseforetaksnivå. 

2.2 Forankring av budsjettprosessen 
I perioden fra juli til oktober er det arbeidet med budsjett 2003 i samarbeid med 
helseforetakene: 
 

• budsjettrundskriv for å avklare og presisere rammer, styringsmål 
• budsjettmøter med foretaksdirektørene samlet  
• budsjettmøter med de enkelte helseforetak 

 
Etter fremleggelse av forslag til statsbudsjett er det sendt ut informasjon om konsekvenser av 
dette til de enkelte helseforetak. 
 
I budsjettmøter med helseforetakene er tilpasningsproblemets størrelse og innhold 
gjennomgått for å sikre en felles forståelse av den økonomiske situasjonen i Helse Nord 
samlet. Konklusjonen etter disse møtene er at Helse Nord samlet står overfor et brutto 
tilpasningsproblem på vel 500 mill kroner.  
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Strategi og tiltak for å løse det store avviket er gjennomgått med helseforetakene.  Etter 
drøftinger i møtene fremmes det her forslag til fremdrift og nivå på tiltakene.   

2.3 Strategi for å lukke gapet  
Til grunn for plan og budsjettarbeidet er lagt følgende: 
  
 Styringssignaler fra eier 
 Forslag til Statsbudsjett 2003 
 Strategidokument fra Helse Nord 
 Utkast til Strategisk plan 2003-2004 
 Innspill fra helseforetakene 

 
I styresak 88-2002 budsjett 2003 vedtok styret følgende: 
 
1. Styret konstaterer at forslaget til statsbudsjett ytterligere styrker behovet for omstilling og 

kostnadseffektivisering i helsesektoren. 
 
2. Styret tar aktivitets- og kostnadsdata fra SAMDATA 2001 til orientering og ber om at 

disse benyttes som deler av beslutningsgrunnlaget når Helse Nord gjennomfører 
budsjettprosessene for 2003. 

 
3. Styret ber om en nettorammefordeling som stimulerer kostnadseffektiviteten i den retning 

rapporten indikerer muligheten for. 
 
Det foreslås her at tilpasningsproblemet skal taes i to faser i løpet av 2003 og 2004.  
 

• Tiltakene i fase 1 er beregnet til å gi en effekt på 268 mill kroner i 2003 og forventes å 
ha begrensede negative konsekvenser for tjenestetilbudet (se pkt. 6). 

 
• Tiltakene i fase 2 vil berøre tjenestetilbudets nivå og omfang og vil ha konsekvenser 

for fordeling av oppgaver i og mellom foretakene. Det er satt i gang flere prosjekter 
som skal danne grunnlag for å endre organisering og arbeidsdeling innen og mellom 
helseforetak. Det legges opp til å fremme sak for styret i Helse Nord RHF i juni 2003 
med forslag til omstruktureringstiltak.  

 
Det foreslås, etter drøftinger med helseforetakene, å sette nye foreløpige økonomiske 
resultatmål for de enkelte helseforetakene i 2003 slik de fremkommer av tabellen.  
 
Tabell 1.1 Tilpasningsproblem og styringsmål 
Helseforetak Tilpasnings

problem 
Tilpasnings
problem i 

% av 
brutto- 
budsjett 

Tiltak i 
2003 

Økonomisk 
styringsmål 

2003 
 

Tiltak 
2003 i 
% av 

brutto- 
budsjett 

Helse Finnmark  60 mill kr 8,1 %  40 mill kr - 20 mill kr 5,4 % 
UNN 191 mill kr 8,2 % 121 mill kr - 70 mill kr 5,2 % 
Hålogalandssykehuset  92 mill kr 10,9 %  42 mill kr - 50 mill kr 5,0 % 
Nordlandssykehuset 140 mill kr 10,7 %  50 mill kr - 90 mill kr 3,6% 
Helgelandssykehuset   38 mill kr 4,6 %  15 mill kr  -23 mill kr 1,8 % 
Sum 521 mill kr 8,6 % 268 mill kr  - 253 mill kr 4,4 % 
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Tilpasningsproblemet kan i hovedsak grupperes i 3: 
 
A: underbalanse videreført og akkumulert fra 2002 
B: effektiviseringskrav fra RHF  
C: konsekvenser av statsbudsjettet 
 
Tabell 1.2. Tilpasningsproblemet fordelt på hovedgrupper 
Helseforetak Videreført/akkumulert 

underbalanse fra 2002 
Effektiviseringskrav Konsekvenser av 

statsbudsjettet 
Helse Finnmark   38 mill kroner  11 mill kroner 11 mill kroner 
UNN 135 mill kroner  21 mill kroner 35 mill kroner 
Hålogalandssykehuset   62 mill kroner  15 mill kroner 15 mill kroner 
Nordlandssykehuset 101 mill kroner  17 mill kroner 22 mill kroner 
Helgelandssykehuset   24 mill kroner    3 mill kroner 11 mill kroner 
 
Selv om helseforetakene velger litt forskjellig angrepsvinkel i tid på å løse sine problemer, 
betyr det ikke at noen slipper lettere enn andre.  Ansvaret for og de økonomiske 
konsekvensene av budsjettsituasjonen slår direkte ut i økonomien og handlefriheten. Når 
UNN og Helse Finnmark tar en større andel av tilpasningsproblemet i 2003 skaffer de seg en 
fordel i forhold til 2004.  
 
3. BUDSJETTFORUTSETNINGER 

3.1 Statsbudsjettets styringssignal. 
Forslaget til statsbudsjett innebærer et økt effektiviseringskrav på ca. 2 % for alle 
helseregionene i 2003. I tillegg forutsettes det at inneværende års effektiviseringskrav skal 
realiseres. Effektiviseringskravet fremkommer ved at 
 

• kompensasjonen for lønnsvekst er ca 1,5 % lavere enn den lønnsveksten som følger av 
de tariffavtaler som allerede er inngått. 

• ISF (innsatsstyrt finansiering) satsen økes kun med 1,7 % som er 2,2 prosentenheter 
lavere enn forventet kostnadsvekst på 3,9 % i statsbudsjettet.  

 
Statens styringsmål om en aktivitetsvekst fra 2000 til 2003 er for somatikk allerede oppfylt.  
Aktiviteten foreslås derfor videreført på samme nivå som 2002.  
 

• Enhetspris for ISF er på kr 29 931 
• Ekstra KLP premie 2002 er så langt forutsatt kostnadsført over 4-5 år. 

Kompensasjonen for økt KLP premie som Helse Nord fikk i St.prp. 59 2002, er fordelt 
til helseforetakene og lagt inn i basistilskuddet.  Vi avventer en endelig avklaring fra 
KLP og Helsedepartementet på dette spørsmålet. Det betyr at dette 
regnskapsprinsippet kan endres med konsekvenser for regnskapene i 2002 og 2003.   

• DRG-vektene for dagbehandling er økt fra 0,12 til 0,15 

3.2 Budsjettekniske forhold 
Med utgangspunkt i korrigert basistilskudd 2002 er det foretatt følgende endringer frem til 
fordeling av basistilskudd 2003: 
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• Effektiviseringskrav 
• Korrigering for bortfall av internfakturering av lab./rtg. takster, budsjettnøytralt 
• Omfordeling av samarbeidsmidler psykiatri 
• Endring ISF andel 55/60 %, fordelt etter DRG-poeng 2001 
• Økte egenandeler ved mammografiscreening, fordelt etter aktivitet 
• Trygderefusjon legemidlet Remicade (legemiddel), fordelt etter antall reg. pasienter 
• Kompensasjon for avskrivninger vil bli drøftet/avklart i budsjett 2003 
• Tilskudd for utlendinger fordelt etter DRG-poeng 2001 
• Reduksjon av basistilskudd for finansiering av pasientbro er belastet RHF 
• Økonomisk ansvar for behandlingshjelpemidler i hjemmet fordelt etter innbyggertall 
• Deler av opptrappingsplan psykiatri fordelt i samsvar med plan, resten vil fordeles i 

budsjettet i løpet av året 
• 3,9 % lønns- og priskompensasjon  

3.3 Finansiering av avskrivninger 
Basistilskudd til finansiering av avskrivningene i åpningsbalansen er økt. I 2003 fordeles det 
ikke investeringstilskudd. I stedet er midlene overført til basistilskuddet og helseregionene 
pålegges å betjene avskrivninger i samme størrelsesorden. Helse Nord har fått tildelt knapt 
300 mill kroner og pålegges å betjene avskrivninger i samme størrelsesorden. 

3.4 Investeringsprogram 2003 
Fra og med 2003 opphører ordningen med investeringstilskudd. HD har fordelt de tidligere 
investeringsmidlene som økt basistilskudd. Beløpet er fordelt mellom regionene med basis i 
åpningsbalanseavskrivningene. Dette har medført at Helse Nord har fått et beløp på knapt 300 
mill kroner i 2003. Ved at midlene til neste år blir fordelt ut fra ”objektive” kriterier, har 
Helse Nord fått en økning på ca 100 mill kroner fra i år. ”HD forutsetter at styrene i RHF 
håndterer hoveddelen av investeringene innenfor denne rammen.” 
 
Det foreslås å ta opp investeringslån på 44 mill, slik at den samlede investeringsrammen blir 
344 mill. 
 
HD legger opp til å stille strengere krav til økonomisk analyse før investeringer settes i verk. 
Det skal etableres et styringssystem som skal gi sikkerhet for at kommende års kostnader 
holdes innenfor kommende års inntekter. Det må etableres et styringssystem som viser 
oversikt over de samlede konsekvenser av besluttede og planlagte investeringer. Helse Nord 
RHF vil følge dette opp ved å innføre egne krav og rutiner i tilknytning til 
investeringsprosjekter som sikrer at disse kravene blir fulgt opp.   
 
Investeringsprosjektene foreslås gruppert i 4 grupper, jfr. 6.12. 
 
Gruppe 1 er oppfølging og gjennomføring av nasjonale planer og satsningsområder. I 2003 vil 
dette gjelde oppfølging av psykiatriplanen. 
  
Gruppe 2 er større strategiske prosjekt som vil legge føringer for fremtidig kapitalstruktur og 
funksjonsfordeling i Helse Nord. I budsjett 2003 vil dette gjelde skisse- og forprosjektmidler 
til utbygging av Nordlandssykehuset Bodø, Hålogalandssykehuset Stokmarknes og Nasjonalt 
telemedisinsenter Tromsø. 
 
Gruppe 3 er sentralt initierte og styrte prosjekter som har som formål å binde sammen og 
utvikle Helse Nord som en felles leverandør av helsetjenester til befolkningen i Nord-Norge. 
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Gruppe 4 er investeringer som i hovedsak har effekt internt i Helseforetakene, slik som 
utstyrsanskaffelser og mindre bygningsmessige tilpasninger. Her foreslås det å legge rammer 
som styrene i helseforetakene skal forvalte.  
 
4. PRINSIPPER FOR FORDELING AV ØKONOMISKE RESSURSER MELLOM 

HELSEFORETAKENE 

4.1 Generelt 
Fordelingen av budsjett til helseforetakene baseres på følgende elementer. 
 

• Basistilskudd 2003 er en videreføring fra tidligere år  
• Aktivitet, helseforetakene beholder hele ISF inntekten uavkortet 
• Effektiviseringskravet er justert i forhold til kostnadsnivå jfr. Samdata 2001 
• Ny aktivitet, basert på innspill fra helseforetakene 
• Justeringer basert på føringer i statsbudsjettet 
• Ny aktivitet gjennom statsbudsjettet er fordelt i samsvar med øremerking 
• Midler til finansiering av avskrivninger fordeles i henhold til avskrivningene i 

åpningsbalansen. 
 
Arbeidet med budsjett 2003 er preget av det store gapet mellom inntektene og kostnadene ved 
å opprettholde aktivitetsnivået. Fokus har vært rettet mot tiltak og strategier for å lukke gapet. 
I tillegg foreslås det noen justeringer som påvirker fordelingen av ressurser mellom 
helseforetakene. Dette gjelder fordeling av effektiviseringskravet, fordeling av midler til 
nye/økte oppgaver og fordeling av midler til betjening av avskrivningene. 
 
Til grunn for forslaget til fordeling av ressurser mellom helseforetakene ligger i hovedsak det 
historiske utgangspunkt ved opprettelsen av helseforetakene og den økonomiske status i 2001. 
Aktivitetsnivået er forutsatt videreført ved å følge prinsippet om at innsatsstyrt finansiering 
(ISF) i sin helhet tilføres det enkelte helseforetak. Statlige prioriteringer, satsingsområder og 
justeringer i statsbudsjettet er videreført.  

4.2 Forskjeller i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
Størrelsen på den økonomiske utfordring gjør at det må gjennomføres endringer i 
tjenestestrukturen innad i foretakene slik at det oppnås en relativt stor kostnadsreduksjon.  
 
Helse Nord bruker mest ressurser i landet per innbygger. Helse Nord har  
 

• 12 prosent høyere utgifter og 20 prosent flere senger 
• 15 prosent flere årsverk enn landet for øvrig.  

 
Befolkningen i Helse Nords nedslagsfelt har landets høyeste sykehusforbruk innen somatikk.  
 

• 13 prosent flere heldøgnsopphold, 17 prosent flere dagopphold, 20 prosent flere 
polikliniske konsultasjoner og 20 prosent flere elektive opphold.  

 
En svakhet ved Samdatas tall for sykehusopphold er at det ikke kan korrigeres for 
pasientforflytninger mellom sykehus og nivå, slik at det kan knyttes noe usikkerhet til tallene.   
Vi har heller ikke god nok kunnskap om hva som er ”riktig nivå” i forbruk av tjenester knyttet 
til befolkningsgrupper.  For vårt formål vil likevel det høye forbruket indikere behov for 
justeringer i sengetall, bemanning, liggetid og tilbudsstruktur. 
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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. korr. 

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 
 
Arbeidsproduktiviteten (opphold pr. årsverk) er 45 % høyere i Helgelandssykehuset HF enn i 
Helse Finnmark HF. Tilsvarende er kostnadsnivået 50 % høyere i sistnevnte helseforetak. 
Sammenligner vi Helgelandssykehuset med Hålogalandssykehuset, har sistnevnte en 
arbeidsproduktivitet som er nær 29 % lavere og et kostnadsnivå som er 24 % høyere. 
Forskjellene i enhetskostnader kan for det meste tilskrives forskjeller i bemanning. 
 
Når utgiftsnivået er høyt for spesialisthelsetjenesten i Nord, er det primært en følge av høyere 
sykehusforbruk, 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. 
 
Samdata 2001 og benchmarkingsrapporter viser at flere av foretakene har et betydelig 
driftsmessig potensial for tiltak som kan bedre situasjonen. Mye kan gjøres med en 
harmonisering av arbeidsproduktiviteten, jfr. styrevedtak i sak 88/02. Benchmarkings-
prosjektene som er satt i gang, vil gi foretaksledelsene noen svar på hvor forbedringer og 
gevinster kan tas ut.  

4.3 Justering av effektiviseringskravet 
Det er foretatt en mindre justering av effektiviseringskravet med utgangpunkt i noen enkle 
simuleringer basert på netto kostnader pr. korrigert opphold og antall korrigerte opphold. 
Deretter ble det beregnet en ”total merkostnad” i forhold til det billigste helseforetaket. Denne 
merkostnaden ble benyttet som vekt for å fordele effektiviseringskravet på 61,5 mill kroner 
mellom helseforetakene. Det ble gjort to beregninger; en hvor netto kostnaden ved UNN ble 
korrigert for regionsykehustilskuddet, og en hvor det ikke var korrigert for dette tilskuddet. 
De to simuleringene ga følgende resultat: 
 
Tabell 3 
 Korr. for regiontilskudd Ikke korr. for region 

tilskudd 
Helse Finnmark 21 300 000 10 300 000 
UNN HF 8 200 000 35 700 000  
Hålogalandssykehuset 15 100 000 7 300 000 
Nordlandssykehuset 16 900 000 8 200 000 
Helgelandssykehuset 0 0 
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Begge simuleringene gav som resultat at Helse Finnmark fikk en større andel av 
effektiviseringskravet, mens kravet på Helgelandssykehuset ble redusert. Resultatet for UNN 
var svært følsomt for om en korrigerer for regiontilskottet eller ikke. For de øvrige 
helseforetakene var ikke konklusjonen like klar.  Med utgangspunkt i opprinnelig 
effektiviseringskrav fra styringsdokument 2002, som var et jevnt fordelt krav, foreslår vi 
følgende: Effektiviseringskravet til Helse Finnmark fordobles, mens kravet til 
Helgelandssykehuset halveres. Kravet til UNN foreslås uendret, mens kravene til 
Nordlandssykehuset og Hålogalandssykehuset justeres litt opp. 
 
Tabell 4 Effektiviseringskrav 
 Krav i styringsdok Nytt krav 
Helse Finnmark 9 500 000 21 000 000 
UNN HF 21 000 000 21 000 000 
Hålogalandssykehuset 10 000 000  15 000 000 
Nordlandssykehuset 15 000 000 17 000 000 
Helgelandssykehuset 6 000 000 3 000 000 
Sum 61 500 000 77 000 000 
 

4.4 Fordeling av basistilskudd til finansiering av åpningsbalanseavskrivninger 
Helse nord har fått 300 millioner kroner til å betjene avskrivninger. Styringsmodellen 
innebærer at helseforetakene (og RHF) skal ta økonomisk ansvar for å betjene avskrivningene 
av investeringer som er foretatt fra og med 2002. Disse avskrivningene er beregnet til å 
utgjøre ca 50 mill kroner. 
Eieravdelingen har fordelt disse midlene mellom helseregionene ved å bruke åpningsbalansen 
som fordelingsnøkkel. Det er tydelig signalisert at dette ikke vil være den fremtidige modell 
for fordeling, men at en bruker denne nøkkelen fordi en pr. dato ikke har noen bedre 
fordelingsnøkkel. Ideelt sett bør midlene fordeles ut fra andre og mer objektive kriterier som 
befolkningsgrunnlag, aktivitet eller den fremtidige kapitalstruktur som følge av en ønsket 
funksjonsfordeling. Internt i Helse Nord står vi overfor samme problemstilling. Som følge av 
styringsmodellen i Helse Nord (se sakene 57 og 59-2002) må midlene (250 mill kr.), tilføres 
helseforetakene som inntekter. Pr i dag er det to kriterier som kan være aktuelle. Det ene er å 
ta utgangspunkt i avskrivningene av åpningsbalansen, tilsvarende HD, eller å ta utgangspunkt 
i et aktivitetsmål, eksempel korrigerte opphold.   
 
Disse to tilnærmingene gir et noe ulikt svar. Se figur 1. 
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Ved å ta utgangspunkt i avskrivningene for foreløpig åpningsbalanse, vil UNN, 
Nordlandssykehuset og Hålogalandssykehuset komme best ut. Dersom vi tar utgangspunkt i 
aktivitet målt i korrigerte opphold, vil Helse Finnmark og Helgelandssykehuset komme best 
ut fordi de har lavest kapitalbruk. For å kunne gi et godt svar på hvilke prinsipper som skal 
legges til grunn for fordeling må den fremtidige kapitalstrukturen være utredet. Det å ta 
utgangspunkt i åpningsavskrivningene betyr at det legges opp til å fryse forskjellene i kapital 
mellom helseforetakene. Selv om en velger å fordele disse inntektene etter ett prinsipp i 2003, 
betyr det ikke at dette legger føringer på hvordan disse inntektene fordeles i fremtiden. Siden 
det nå ikke er klare grunner til å velge det ene eller det andre prinsippet, har vi her  fordelt 
denne kompensasjonen etter avskrivningene på foreløpig  åpningsbalanse. 

5. TILTAK FOR Å LØSE TILPASNINGSPROBLEMET OG TIDSPLAN 

5.1 Generelle kostnadsreduksjoner 
Lønnskostnader utgjør ca 70 % av helseforetakenes driftsutgifter. Det er derfor helt nødvendig 
å redusere lønnskostnadene når vi nå skal gjennomføre en stor tilpasning.  De to 
helseforetakene som har enheter med landets høyeste kostnadsindekser innen sin 
sykehuskategori, forventes å redusere antall stillinger/årsverk og andre aktivitetsavhengige 
kostnader for å nærme seg landsgjennomsnittet. Også øvrige helseforetak må forvente 
reduksjon i antall stillinger. Det er en vesentlig oppgave for foretakene å ta ut potensialet i 
bemanningsreduksjon som ligger i oppgavedeling og samordnet foretaksstruktur. Generelt vil 
tiltak med nedbemanning kreve ryddige og omfattende prosesser, og det må utarbeides policy 
for gjennomføring av nedbemanning. Dette iverksettes med sikte på å gi betydelig uttelling i 
2003 og full effekt i 2004. Helse Nord vil bidra i prosessene med kompetanse og om mulig 
samordning i foretaksgruppen. Det er også avsatt midler til omstillingstiltak.  
  
Resultatmål knyttet til disse forhold vil bli stilt i styringsdokumentet til de enkelte 
helseforetak.  
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Variasjoner i beleggsprosent og gjennomsnittlig liggetid viser at flere helseforetak har et 
innsparingspotensiale i å redusere antall senger og liggetid.  Sengetallet skal ned for å utnytte 
kapasiteten bedre, men også for å vri behandling over i poliklinisk og dagbehandling for alle 
selvhjulpne pasienter.  Samarbeid med primærhelsetjenesten spesielt er viktig ved endringer i 
tilbud til pasienter.   
 
Generelle kostnadsreduksjoner, som ikke har sammenheng med den kliniske virksomheten, 
må ha høyt fokus.  Vi forventer tydelige effekter av samarbeid om innkjøp og Helse Nord 
utvikler strategi og setter konkrete mål for dette arbeidet. 

5.2  Stabs- og støttefunksjoner 
Helse Nord arbeider med den videre implementering av IT-løsninger innen og mellom 
helseforetak, og i forhold til kommunikasjon med førstelinjetjenesten. Krav til 
standardisering, områder og nivåer for fellesløsninger, og på hvilke felter det er 
hensiktsmessig å sentralisere driften av IT-systemer, gjennomgås.  Prosjektene skal 
synliggjøre gevinster ved bruk av IT, både i forhold til effektivisering av drift, kvalitet og 
logistikk, og til informasjon og service vis a vis pasientene.  
 
Hovedtiltakene for å møte utfordringene vil være: 

• Standardisering av løsninger 
• Innføre RIS/PACS, som på sikt vil legge grunnlaget for en virtuell røntgenavdeling 

med reduksjon av kostnader til beredskap som overordnet mål. 
• Nordnorsk Helsenett som felles system 
• Felles økonomisystem 
• Felles arbeidsplansystem 
• Intranett i foretaksgruppen 
• Felles Lønns og personalsystem 

 
Sentralisering innen helseforetak og regionalt av personal-, lønn-, regnskap og 
økonomifunksjoner vurderes for å få en mer kostnadseffektiv drift. Det samme gjelder andre 
stabs- og støttefunksjoner som i dag finnes i det enkelte helseforetak. Bemanningsfaktorer må 
vurderes nærmere og konkurranseutsetting skal vurderes som del av en slik gjennomgang.  

5.3 Endringer i tjenestestruktur 

5.3.1 Generelt 
Scenarier for den videre økonomiske utviklingen tilsier at det er nødvendig med strukturelle 
tiltak av strategisk art for å bringe situasjonen under kontroll. Dette forsterkes av Helse Nords 
behov for å skaffe seg økonomisk handlingsrom for iverksetting av nye tiltak. Det er behov 
for, raskere enn tidligere antatt, å vurdere strukturen på behandlingstilbudet mer radikalt. Ikke 
bare økonomiske perspektiver gjør dette nødvendig. Dette forsterkes av en spesialisering som 
gjør det nødvendig å legge til rette for en struktur som utnytter tilgjengelig legekapasitet på en 
bedre måte. 

5.3.2 Kirurgisk akuttberedskap 
Den kirurgiske akuttberedskapen omfatter i dag samtlige sykehus og binder svært mye 
ressurser i passivt arbeid. Denne står ikke i forhold til faktisk behov og utrykningsfrekvens. 
Det er på sikt neppe rasjonelt å skaffe personell til fortsatt ivaretakelse av en høy beredskap 
ved alle virksomheter ettersom spesialiseringen innen kirurgiske fag vil kreve flere  
beredskapsordninger. Det er derfor nødvendig å vurdere organiseringen av de kirurgiske 
fagområder. Det må utvikles en langsiktig strategi for å møte de behov for elektive tjenester  
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og øyeblikkelig hjelp befolkningen i landsdelen har, basert på en realistisk og nøktern 
rekrutteringspolitikk.  
 
Høsten 2002 er det iverksatt et prosjekt der målet er å være i gang med omstillingene 
sommeren 2003. Økonomisk effekt skal tas ut i 2003 gjennom at det enkelte helseforetak gjør 
endringer i ressursbruk knyttet til arbeidsdeling både innen elektiv og akutt virksomhet.  

5.3.3 Fødselsomsorg  
Stortingets vedtak om faglige retningslinjer for fødselsomsorg er ikke implementert i dag i 
foretaksgruppen. Arbeidet med å analysere alternative løsninger for å iverksette disse faglige 
retningslinjene skal sluttføres våren 2003.   Organisatoriske endringer for å tilpasse oss de 
nasjonale føringene og lokale planene vil iverksettes utover sommeren/høsten 2003. Det er 
fortsatt et mål å opprettholde en desentralisert fødselsomsorg i landsdelen, men antallet 
fødeavdelinger og fødestuer må vurderes i lys av Stortingets vedtak. 

5.3.4 Ambulanse- og nødmeldetjenesten  
Det er startet en prosess med sikte på å oppgradere en AMK-sentral pr. helseforetak til å bli 
en fullverdig 113 nødmeldesentral for sitt geografiske område i 2003.  Prosessen sees også i 
sammenheng med etablering av felles driftsorganisasjon for ambulanse- og nødmeldetjeneste 
(jfr. forskrift om nødmeldetjeneste) som samlokaliseres med helseforetakets 113-sentral  - 
forankret i akuttmedisinsk avdeling. 
 
Dette er en strukturendring som skal imøtekomme nasjonale føringer for tjenesten og gi økt 
kvalitet til befolkningen.  Det forventes at de direkte driftskostnadene til 
investeringer/bemanning ved disse sentralene vil øke, men en samlet/samordnet 
ambulansekoordinering innen helseforetaket vil kunne gi økonomiske gevinster, stabilisere 
aktivitetsvekst eller effektivisere virksomheten.  Helseforetakene må i denne prosessen også 
utrede bruken av de øvrige 6 AMK-sentralene, herunder vurdere levering og prissetting av 
legevakttjenester til kommunene.  

5.3.5 Psykisk helsevern 
Opptrappingsplan for psykisk helsevern ligger godt an i forhold til planlagt framdrift når det 
gjelder aktivitet målt i forhold til landsgjennomsnittet. Prosentandelen av befolkningen under 
18 år som er behandlet i psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord har økt fra 3,6 % i 
2000 til 4,05 % i 2001.  
 
Utfordringen innen psykisk helsevern vil være å bruke ressursene mer fleksibelt og i større 
grad der folk bor.  Behandling uten innleggelse er faglig sett gunstig for svært mange, og 
ressursene kan da nå flere personer. En stor del pasienter innen voksenpsykiatri skulle hatt et 
tilbud på lavere omsorgsnivå. Det betyr at samarbeidet mellom DPS, kommune og sykehus 
må videreutvikles. Også innen psykiatri vil funksjons- og arbeidsdeling innad og mellom 
helseforetak være nødvendig. Både VOPer og BUPer er små og til dels sårbare enheter hvor 
alle gjør alt i dag. En framtidig arbeidsdeling må ta utgangspunkt i bygging av ulik 
kompetanse på de ulike stedene og en optimal utnytting av denne kompetansen, innad i de 
enkelte helseforetak. Samtidig er det nødvendig å redusere lange ventelister, spesielt innen 
barne- og ungdomspsykiatrien.  

Pasientopplæring 
Helseforetakene har jfr. Pasientrettighetsloven, plikt til å ivareta sitt ansvar for opplæring av 
pasienter og pårørende. Etablering av lærings- og mestringssentre kan være en 
kostnadseffektiv og hensiktmessig måte å organisere denne virksomheten på.  Ved å sette 
kronikere i stand til bedre å mestre sin sykdom og der igjennom øke livskvaliteten, er det også 
vist at forbruket av helsetjenester minker. 
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5.5 Tiltak for å få tilpasset driften til de økonomiske rammevilkår skal ha følgende 
fokus, etter prioritet: 

 
A: Tiltak som ikke rammer pasienttjenestene: 
Både RHF og HFene skal sette mål for omorganisering av administrative og andre 
fellesfunksjoner slik at vi dokumenterer effektiv drift og forretningsvirksomhet. 
 
B: Tiltak som endrer omsorgsnivå, men opprettholder tjenestene: 
Kontinuerlig forbedringsarbeid i organisasjonene som dreier utredning og behandling mot 
lettere og riktigere omsorgsnivå for selvhjulpne pasienter.  Antall senger i bruk i Helse Nord 
skal reduseres.  (Dette innebærer bruk av observasjonspost, dagbehandling, kortere 
utredningsforløp og økning av andel nyhenviste på poliklinikken). 
Nye heldøgnsaktiviteter skal ikke opprettes uten dialog med RHF. 
 
C: Reorganisering av tjenester internt i HFet slik at vi oppnår funksjonsfordeling innen HFet. 
(Lavvolumtjenester, kompleks behandling heller høyt spesialisert nivå.) 
Reorganisering vil også på regionalt nivå bli fulgt opp innenfor felt som ”to-motorer”, 
laboratorietjenester, rehabilitering og ”akutt-tjenester”. 
 
D: Endringer i tilbud til befolkningen innenfor akutt kirurgi og fødselsomsorgen skal kun 
følge av gjennomførte prosjekter og prosesser i foretaksgruppen.   

5.6 Tidsplan for tiltak 
Tiltakene planlegges og forventes igangsatt fortløpende utover 2003 og forventes fullført og 
gi full effekt i løpet av 2004. 

6. HELSETILBUDET I 2003 

6.1 Styringsmål for faglig virksomhet 
Sykehusforbruket i landsdelen er mye høyere enn landsgjennomsnittet og med til dels 
overkapasitet på enkelte fagområder. Det vil være en utfordring i årene som kommer å vri 
tjenestetilbudet fra innleggelser til dagbehandling og poliklinikk. For enkelte fagområder vil 
det være nødvendig å øke kapasiteten i foretaksgruppen.  Utfordringen er å skaffe det 
handlingsrom som gir mulighet for utvikling på nødvendige områder.  Generelt vil en 
dreining av tilbud til polikliniske undersøkelser og dagbehandling være en god utvikling for 
selvhjulpne pasienter, og vi vil i Helse Nord stille krav om økning av aktiviteten på disse 
omsorgsområder.  Det vil også være et krav at helseforetakene vurderer sine organisatoriske 
løsninger for innleggelser. Felles akuttmedisinsk mottak (FAM) og observasjonssenger bør 
utvikles.  For arbeids- og ressurskrevende enheter som intensiv og rehabilitering bør 
strukturen vurderes i hvert helseforetak.  Styringsdokumentet for 2003 vil stille konkrete 
prestasjonskrav for det enkelte helseforetak på de overnevnte områder, og i forhold til 
nasjonale og regionale satsningsområder på følgende områder: 

6.1.1 Opptrappingsplan for psykisk helsevern skal gjennomføres 
Aktivitetsmålet innen psykiatri er 15 % årlig økning fra 2001 for poliklinisk behandling og 5 
% økning pr. år for inneliggende og 10 % for dagbehandling. 
(Aktivitetstall i styringsdokumentet). 

6.1.2 Tilbudet til kreftsyke skal øke både i kvalitet og kapasitet 
Den økende forekomsten av kreftsykdommer sammen med det faktum at stadig flere lever 
lengre med sin kreftsykdom, stiller store krav til økt diagnostikk- og behandlingskapasitet for 
kreftpasienter. Det legges til rette for lindrende behandling i samtlige helseforetak.  
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Samarbeidet med primærhelsetjenesten må legge til rette for kompetansebygging og netteverk 
som gir pasienter med behov for lindrende behandling en mulighet for tilbud så nært hjemmet 
som ønskelig. 

6.1.3 Forskning, utdanning og opplæring skal ha sterkere fokus  
Gjennom klinisk forskning, medisinsk metodevurdering og dokumentasjon av klinisk praksis 
skal det legges til rette for evaluering av egen praksis, og for å kanalisere ressursene til tiltak 
som virker og har betydning for pasienten.  

6.1.4 Øvrige styringsmål 
For samtlige fagfelt vil det bli stilt krav om: 

• reduksjon av uverdig ventetid 
• Ventetidsdata skal være reelle og tilgjengelige for publikum 
• rett til nødvendig helsehjelp 
• Ingen skal vente over 1 år 
• økning av andel nyhenviste på poliklinikkene  
• reduksjon av overbelegg og korridorpasienter 
• epikrisetid 
• rapportering i henhold til nasjonale kvalitetsindikatorer 
• bedre utnyttelse av den samlede kapasitet innen ortopedi 

 
Aktivitetskravet fra eier om 6 % økning over 3 år (fra 2000 til 2003) innen somatikk er alt 
oppfylt. Styringsmålet for helseforetakene er derfor et balansert aktivitetsnivå tilpasset de 
økonomiske forutsetninger som ligger i statsbudsjettet. 

6.2 Behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom 
Behandlingstilbudet til pasienter med akutt koronarsyndrom har endret seg betydelig de siste 
årene. Det er omfattende dokumentasjon for at tidlig invasiv intervensjonsbehandling bedrer 
overlevelsen etter hjerteinfarkt. Nord-Norges geografi og sykehusstruktur gjør det vanskelig å 
nå store deler av befolkningen med et slikt tilbud. Hos oss er det derfor nødvendig å satse 
spesielt på prehospital medisin. Vi kan langt på vei kompensere den geografiske og naturgitte 
utfordringen med å tilby pasientene trombolyse på hjemstedet eller under transport 
(prehospital trombolyse). Dette er i tråd med så vel nasjonale anbefalinger som internasjonale 
retningslinjer.  
Det skal etableres 24 timers vaktberedskap på invasiv koronarbehandling ved UNN.  Det 
avsettes kr. 2 mill. til dette formål. Til nødvendige investeringer for ambulanseutstyr i 
forbindelse med trombolyse settes av kr 4 mill.  
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for Prosjekt PHT for etablering av behandlingstilbud til 
befolkningen i hele Nord-Norge i 2003 - basert på kompetanse/utstyr i ambulansebiltjenesten. 
Prosjektet forutsetter utstrakt samarbeid med primærhelsetjenesten og på tvers av profesjoner.  
Prosjektet forventes å gi positive ringvirkninger også når det gjelder akuttmedisinsk 
kompetanseheving i primærhelsetjenesten.  For å kunne gjennomføre en slik satsing må 
ambulansebiltjenesten oppgraderes, både teknisk og kompetansemessig. Det må innføres fast 
2-mannsbetjening på alle døgnbaserte ambulansebiler type B (akuttambulanser), 
ambulansepersonellet må videreutdannes (ut over grunnkompetanse) og det må kjøpes utstyr 
for telemedisinsk kommunikasjon mellom ambulansene og sykehus.  Det avsettes 1,5 mill. kr. 
til dekning av kompetanseutviklingstiltak og kr. 200.000 til prosjektgjennomføring. 
Bilambulansetjenesten (B-ambulanser) i Nordland og Finnmark har fast 2-mannsbetjening, 
mens flere tjenester i UNN- og Hålogalandsområdet mangler dette.  Rammeoverføring til 
UNN HF og Hålogalandssykehuset styrkes derfor med 5,7 mill. kr. (fordelt på UNN 3,3 og 
Hålogalandssykehuset 2,4). 
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Ambulansetjenesten er generelt en sektor som ikke ennå er ferdigutviklet. Det å utvikle en 
velfungerende ambulanse- og nødmeldetjeneste har stor betydning for fremtidig arbeids- og 
funksjonsdeling mellom sykehus, sykehusenes logistikk, distriktsbefolkningens trygghet og 
bosetningsmønster, samarbeid med primærhelsetjenesten etc. Helseforetakene har store 
utfordringer på dette området i årene som kommer. 

6.3 Kreft  
Det er et nasjonalt mål å øke andelen som kureres for sin kreftsykdom til 70 %. For å klare 
dette må det forskes på årsaker til kreftutvikling, tidligdiagnostikk og behandlingsmetoder. 
Indikasjoner på at kreftforekomst og sykdomsutfall har regionale variasjoner viser at det er 
behov for regionale epidemiologiske og kliniske studier. Opprettelsen av et regionalt 
kvalitetsregister for kreft er derfor et viktig tiltak for å bedre kvaliteten på behandlingen, 
oppfølgingen og omsorgen for våre kreftpasienter. Forprosjektet for opprettelsen av registeret 
er godt i gang, og i løpet av 2003 vil vi være i gang med etableringen av registeret. For 2003 
er det avsatt kr. 700.000,- til å starte arbeidet med å etablere verktøy for registrering. 
 
Strålebehandlingskapasiteten i Helse Nord er i løpet av 2002 fordoblet når det gjelder antall 
maskiner og utstyr. Imidlertid er det ikke avsatt driftsmidler til å ta i bruk denne økte 
kapasiteten. En økning på kr. 5 mill. tilføres basisrammen til UNN og avsettes til økt innsats 
overfor kreftpasienter som har behov for strålebehandling.  
 
Lindrende behandling skal kunne tilbys i alle ledd av tiltakskjeden og kompetansebygging- og 
overføring mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal ha høy prioritet. I 
2002 er det bevilget midler til oppbygging av kompetansesenteret for lindrende behandling 
(UNN) og samarbeidsprosjekter med to kommuner. I 2003 vil en satse på statlige øremerkede 
tilskudd for å øke denne innsatsen til å omfatte 3 nye kommunale institusjoner.  

6.4 Rehabilitering, opptreningsinstitusjonene og helsesportssentrene 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2003 at de regionale helseforetakene over en 4-
årsperiode skal få overført finansieringsansvar og bestilleransvar for 
opptreningsinstitusjonene, helsesportssentrene og enkelte andre private helseinstitusjoner. 
Innen Helse Nord er Valnesfjord Helsesportssenter den største institusjonen som omfattes av 
denne planlagte reformen. Helse Nord RHF har nedsatt en arbeidsgruppe som i 2002 har 
utredet regional funksjonsdeling og samarbeid mellom helsesportssentret og habiliterings- og 
rehabiliteringstjenesten i helseregionen. Dette samarbeidet vil bli videreført i 2003, og det vil 
bli tatt et lignende initiativ i forhold til opptreningsinstitusjonene. 

6.5 Psykiatri, opptrappingsplanen 
Tildeling av midler til Opptrappingsplanen for psykisk helsevern i 2003 til Helse Nord RHF, 
tilsier en svak økning i forhold til nye tiltak. Foruten å dekke prisjusteringer, vil Nasjonalt 
kompetansesenter for psykisk helsevern til den samiske befolkningen bli økt noe. Planlagte 
tiltak ved kompetansesenteret forutsetter en ramme på 16,8 millioner, dvs. en økning på 11,8 
millioner fra 2002. Økningen fra 2002 til 2003 er på 2 millioner. De første 
investeringsprosjektene i henhold til opptrappingsplanen vil tidligst være ferdig 2003/2004, 
med oppstart i 2004. Dette betyr at midler over opptrappingsplanen for 2003 vil bli gitt til 
prosjekt som kan stimulere til ny aktivitet, økt brukermedvirkning, styrking av 
informasjonsarbeidet, samt økt kompetanse, fagutvikling, rapporteringsopplæring og 
organisatoriske tiltak. 
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Det skal iverksettes et 1-årig pilotprosjekt innen barne- og ungdomspsykiatrien med 
målsetting å endre rutiner og organisering av utredning av nyhenviste barn/unge til 
poliklinikkene. Prosjektet kalt:” Ingen ventetid” baseres på en modell som er i bruk i London, 
hvor alle nyhenviste tas inn og gis 3 konsultasjoner før en eventuelt tar noe tid for å vurdere 
det videre forløp. På denne måten gis alle nyhenviste et tilbud raskt, de får en vurdering og 
blir ivaretatt samtidig som behandlerne gis mulighet til å planlegge det videre 
behandlingsforløp. Etter 8 konsultasjoner evalueres tilbudet. Helse Nord vil utfordre BUPène 
til å melde interesse for prosjektet som skal gjennomføres ved 2 poliklinikker. Midler til 
prosjektet er avsatt sentralt. 

6.6 Regionsenter for alvorlige spiseforstyrrelser 
Helse Nord RHF har i styringsdokumentet for 2002 fått i oppdrag fra eier å styrke tilbudet til 
personer med alvorlige spiseforstyrrelser bl.a. ved å følge opp tiltakene i departementets 
Strategiplan mot spiseforstyrrelser. Det planlegges igangsetting av Regionsenter alvorlige 
spiseforstyrrelser i løpet av 2003. Det avsettes kr 5 mill. til prosjektet i 2003. 

6.7 Klinisk forskning  
Midlene som Helse Nord RHF disponerer til klinisk forskning ligger for det meste i 
regionsykehustilskuddet. Vi har også overtatt eierskapet til 3 mindre forskningsfond som 
tidligere ble finansiert av fylkeskommunene. To av forskningsfondene får nå sine fondsmidler 
gjennom regionsykehustilskuddet og et av disse har også noe driftsmidler gjennom de to 
største helseforetakene. Det tredje fondet, Medisinsk forskning i Nordland, ble 
direktefinansiert av Nordland fylkeskommune til og med 2001. RHF har for 2002 videreført 
virksomheten med midler over fagseksjonens budsjett i RHF. Fra neste budsjettår foreslås 
disse forskningsmidlene innlemmet i regionsykehustilskottet, slik at det blir en enhetlig 
struktur på midlene til klinisk forskning, og at fondet for Nordland får en lik behandling og 
status som øvrige kliniske fond og forskningsmidler. 

6.8 Etablering av et Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
Vedtaket i strategisk plan om etablering av et Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
i samarbeid med Universitetet i Tromsø, er fulgt opp i budsjettet. Etableringen av et slikt 
senter er et høyt prioritert tiltak i Helse Nords strategi for å styrke grunnlaget for kunnskap, 
kvalitet og læring i helsetjenesten. Det foreslår derfor å sette av midler i budsjettet for 2003, 
både for å forberede og starte iverksettingen av dette tiltaket (1 mill).  
 
Hovedoppgaven for dette senteret vil bli å dokumentere og analysere klinisk praksis i vår 
spesialisthelsetjeneste. Bare gjennom systematisk dokumentasjon og analyse av hva vi gjør, er 
det mulig å evaluere kvalitet og resultater, og dermed skape et faglig grunnlag for det 
kontinuerlige forbedringsarbeidet. For at et slikt senter skal få den nødvendige faglige 
legitimitet, må det legges stor vekt på faglige standarder som bare kan ivaretas gjennom 
forankring i et vitenskapelig miljø med betydelig metodekompetanse. Senteret foreslås derfor 
lokalisert til Universitetet i Tromsø, der både de kliniske og samfunnsmedisinske fagområder 
vil danne et godt vertsmiljø for en slik virksomhet. 

6.9 Tiltak for samiske brukere av spesialisthelsetjenesten 
Samisk avdeling ved UNN og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern for den 
samiske befolkningen er i drift og har allerede planlagt og satt i verk enkelte tiltak. Det er 
imidlertid klart at det er generelle merkostnader ved tospråklighet og kultur i 
spesialisthelsetjenesten. Dette er antakelig mest aktuelt i Finnmark og Troms. Det er i dag noe 
samisktalende helsepersonell, men behovet er likevel stort for opplæring i samiske språk og 
kulturforståelse, og tolketjenester utover dette. Etter 1.1.2001 får ikke spesialisthelsetjenesten 
tildelt midler fra Sametinget/fylkeskommunene for merkostnader til tospråklig virksomhet, og 
foreløpig er det heller ikke gitt midler fra vår eier til å følge opp dette ansvaret for tiltak for  
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samiske brukere. Helse Nord foreslår derfor å sette av 300 000 kr til et kartleggingsprosjekt 
på dette området i Helseregion Nord. Prosjektet skal kartlegge det reelle behovet for samiske 
tiltak på grunn av tospråklighet og kultur i spesialisthelsetjenesten i regionen. Prosjektet skal 
også kartlegge mulighetene for finansiering av tiltak for samiske brukere. Resultatet av 
prosjektet vil også vise eier de konkrete merkostnadene ved samisk helsetjeneste og hvilke 
finansieringsbehov en slik bestilling fra eier innebærer.  

6.10 Ledelses- og organisasjonsutvikling 
Helse Nord har som en av de viktigste utfordringene å bidra til mer effektiv ressursbruk i 
sykehusene. Innen sektoren har man tradisjon for å skille mellom økonomisk styring og faglig 
ledelse. Konsekvensen av dette skillet har ofte resultert i en sykehusledelse med for stor 
distanse til fag og substans, samtidig som fagfolkene har vært vanskelige å forplikte i forhold 
til større helheter. Derfor forutsetter sykehusreformen et mer samordnet fokus på 
ansvarliggjøring av ledere på alle nivåer. 
    
Fra Helsedepartementet er området ledelse fokusert gjennom ambisjonene om etablering av et 
nasjonalt lederutviklingsprogram. Gjennom dette tiltaket er ambisjonen å utvikle en felles 
forståelse for og kunnskap om hva ledelse i sykehus innbærer. I samarbeid med departementet 
og øvrige regioner deltar Helse Nord aktivt i dette arbeidet og vil også være forpliktet til å 
bidra økonomisk.  
  
For videre konsernbygging i Helse Nord vil det bli iverksatt et eget regionalt 
lederutviklingstiltak rettet mot øverste ledergruppe i hhv HFer og RHF. Noen sentrale 
kliniske ledere forutsettes også å delta i dette utviklingstiltaket. Tiltaket vil bli utformet i et 
samspill med det nasjonale program. 
 
Gjennom personlig veiledning (coaching) vil en kunne gi den enkelte leder 
nødvendig oppfølgning, samt mulighet til å utvikle egen lederstil. Konkret vil det bli iverksatt 
trening av aktuelle coachere som vil få en veilederrolle ovenfor et utvalg av ledere.  
 
Våre medarbeideres opplevelse av tilfredshet knyttet til egen arbeidssituasjonen er kritisk for 
å lykkes i forhold til beste ressursutnyttelse i foretakene. Måling knyttet til arbeidsmiljø vil gi 
grunnlag for målrettet tiltak på dette området. Gjennom et pilotprosjekt er det derfor en 
ambisjon å utvikle eller velge en felles og akseptert metode for måling av medarbeidernes 
tilfredshet. 

6.11 Infrastruktur 
Med utgangspunkt i kost-nytte betraktninger har Helse Nord i sin IT-strategi formulert en 
visjon omkring sentralisert drift av både de kliniske og administrative databaser. Arbeidet 
knyttet til IT-infrastruktur skal legge til rette for å kunne oppfylle denne visjonen.  For 2003 
satses det på å gjennomføre aktiviteter innen følgende områder: Definere og opprette felles 
katalogtjenester, inklusive felles adressestruktur, elektronisk identifikasjon, gjenbruk av 
brukernavn og passord innen flere ulike programmer og felles oppslag mot felles kilder 
(folkeregister osv). De regionale oppgaver på dette feltet må avstemmes i forhold til hva som 
vil bli tilbudt i nasjonalt helsenett. Det vurderes også å starte prosessen med å innføre felles 
nettverksoperativsystem. Her skal man foreta en vurdering av nytte og konsekvenser, og i 
hvilken grad valg av operativsystem gir føringer for senere programvalg. 
Innføring av felles nettverksløsninger vil bli vurdert. Dette omfatter fysisk kabling, routere / 
switcher, brannmurløsninger, kommunikasjonsprotokoller, og etablering av en 
tilfredsstillende kapasitet og sikkerhet. Ansvarsforhold mellom det enkelte foretak og 
Nordnorsk Helsenett skal i denne prosessen avklares og avtales. I etablering av felles nett bør 
man legge vekt på å legge til rette for framtidige tjenester som for eksempel IP-telefoni, 
videokonferanser osv. Kostnadene for aktivitetene er estimert til 15 millioner. 
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Helse Nord vil i løpet av 2003 etablere felles IT-arkitektur og integrasjonsløsninger.  Et felles 
rammeverk knyttet til integrasjonsløsning og arkitektur har som formål å understøtte 
virksomhetens kjerneprosesser; gjennom å standardisere integrasjon mellom programmer i 
Helse Nord, både internt ved institusjonene og mellom institusjoner. Løsningen vil legge til 
rette for at integrasjon og eventuell videreutvikling av programmene kan gjøres raskere, mer 
effektivt og med mindre risiko. Aktiviteten er estimert til 4 millioner kroner. 
 
Det er i tillegg satt av midler til IT-organisering/styring samt IT sikkerhet.  Dette utgjør til 
sammen 1,6 millioner for 2003. 

6.12 Fordeling av investeringsmidlene 
Investeringsprosjektene foreslås delt inn i 4 forskjellige grupper/prioriteter, se kap. 3.4. 
 
Gruppe 1.  50,7 mill kroner. 
Tidligere øremerkede investeringsmidler som tilskudd til psykiatriinvesteringer opphører. 
Midlene inngår i basistilskuddet og er fordelt mellom helseforetakene. Helse Nord RHF er 
pålagt å følge opp nasjonale satsningsområder. 
 
Gruppe 2.  23 mill kroner 
Strategiske beslutninger, store prosjekt. 
I eieravdelingens møter knyttet til statsbudsjettet 2003 understrekes det at helseregionene ikke 
kan forvente at staten vil bevilge midler til å gjennomføre alle de prosjektene som 
fylkeskommunene hadde planlagt og ønsket å få gjennomført. Helseregionene pålegges å 
gjennomgå kapitalsituasjonen for å planlegge å prioritere den fremtidige kapitalstruktur.   
 
Styret RHF behandlet de store investeringsprosjektene i Helse Nord på møte 28.8.2002; jfr. 
sakene 68 – 69 og 77. 
 
I sak 77-2002 vedtok styret RHF forutsetninger for planlegging og gjennomføring av 
investeringsprosjekter i Helse Nord RHF.  Primært søkte Helse Nord om økt basistilskudd for 
å finansiere avskrivingene og sekundært tilføring av ekstraordinære midler for å gjennomføre 
investeringene. 
 
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2003 innarbeider ca. halvparten av den nødvendige 
avskrivingskostnad for å finansiere avskrivingene på bestående eiendom og viderefører ei 
låneramme på 2 mrd. kroner på landsbasis.  Dette gir nye rammebetingelser i vurderingen av 
de store investeringsprosjektene i Helse Nord. 
 
Regjeringen innarbeider et nytt system for styring, finansiering og kontroll av investeringer.   
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Styring og finansiering Styring og kontrollsystem for store prosjekter 

• I basistilskuddet legges det i 
utgangspunktet inn et beløp beregnet 
med grunnlag i avskrivingskostnader 

• Styrene i RHF håndterer hoveddelen av 
investeringene innenfor denne rammen 

• Samlede kostnader trekkes inn når det 
treffes investeringsbeslutninger, men det 
stilles ikke krav til avkastning på 
egenkapitalen 

• Foretakene skal kunne lånefinansiere 
investeringer innenfor lånerammer 
fastsatt av Stortinget 

• Det etableres et overordnet 
styringssystem som skal gi sikkerhet for 
at kommende års kostnader holdes 
innenfor kommende års inntekter 

• Det etableres et plansystem som 
trekker opp rammene for 
spesialisthelsetjenestens utvikling 

• RHF utarbeider et konkret 
investeringsprosjekt innenfor det gitte 
rammeverk 

• Beslutningsgrunnlaget forelegges eier 
• Stortinget tar stilling til prosjektet og 

herunder behov for ny egenkapital 
evt. økte inntekter 

• Styret har ansvaret for alle deler av 
beslutningen innenfor de rammer og 
premisser som følger av 
Stortingsvedtak 

• Det utvikles prosjektstyringsrutiner 
som skal sikre kontroll med 
prosjektene 

 
Store investeringsprosjekter er prosjekter som ikke kan håndteres innenfor foretakenes 
ordinære økonomiske rammer og/eller er hovedprosjekter i regionene som både ut fra omfang 
og helsefaglige betydning bør forelegges Stortinget. 
 
Helse Nord har vurdert Hovedplan Nordlandssykehuset, Bodø til å være et stort 
investeringsprosjekt og nybygg Nasjonalt Senter Telemedisin til å være et prosjekt av 
helsefaglig betydning.  Det er søkt HD om å vurdere økning av regionens inntekter for å 
gjennomføre disse prosjektene. I tillegg vurderes Hålogalandssykehuset Stokmarknes som et 
stort prosjekt, men ikke slik at det bør forelegges Stortinget 
 
Fortsatt er de økonomiske rammebetingelsene noe usikre.  I statsbudsjettet for 2003 er angitt 
noen føringer: 
 

• Endelig verdsettelse av kapitalen vil ikke bli fastsatt før senest 30.06.2004 
• Inntektsstrømmen som skal knyttes til foreløpig avskrivinger vil være om lag en 

videreføring av nivået som ble etablert i 2002 – dvs. ca. 3 mrd. kroner.  De estimerte 
avskrivingene i HF må være i samsvar med dette inntektsnivået. 

• Midler til dekning av avskrivinger skal inngå som ordinære inntekter i basistilskuddet 
til RHF.  Samlet inntektsstrøm indikerer en inntekt til avskriving som er mindre enn 
halvparten av hva midlertidig åpningsbalanse tilsier. 

• Midler til dekning av avskrivinger i 2003 er fordelt til RHF i henhold til foreløpig 
åpningsbalanse 

 
Det anbefales at fremdriften i arbeidet med skisse- og forprosjekt videreføres for å sikre god 
sammenheng mellom planlagt aktivitetsnivå, arbeidsdeling mellom helseforetakene og 
oppbyggingen og fornyelsen av anleggene. 
 
Investeringskostnadene for 2003 begrenses til det absolutt nødvendige for å få fram et sikrere 
og realistisk beslutningsunderlag for vurdering av om byggeprosjektene skal og kan realiseres 
Styrets vedtak og premisser for vedtakene legges til grunn i den videre oppfølging av 
prosjektene. 
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For budsjett 2003 innarbeides finansiering av investeringsmidler for skisse-/forprosjekt som 
følger 
 

• Hovedplan Nordlandssykehuset, Bodø    
Det legges til grunn at skisse-/forprosjekt skal ferdigstilles innen 01.01.2004. 
For utarbeiding av skisse-/forprosjekt og detaljprosjektering er det anslått behov for 80 
mill. kroner.  For 2002 ble det innarbeidet 12 mill. kroner i våre finansieringsplaner.  I 
finansieringsplanene for 2003 er det innarbeidet 37 millioner kroner. 

• Utviklingsplan Hålogalandssykehuset, Stokmarknes 
Endret fremdrift legger til grunn at skisse-/forprosjekt skal ferdigstilles innen 
1.1.2005. 
Dette prosjektet har anslått 20 mill. kroner til samlet prosjektering.  For 2002 ble det 
innarbeidet i finansieringsplanene 3 mill. kroner.  For 2003 innarbeides 2 mill. kroner 
for fullføring av skisseprosjekt og deler av forprosjektarbeidet. 

• Nybygg Nasjonalt Senter for Telemedisin  
5 mill. kroner ble innarbeidet i finansieringsoversikten for 2002.  
Prosjekteringsarbeidet bør i hovedsak kunne avsluttes i 2003 og resterende kalkulerte 
behov for midler på 3 mill. kroner innarbeides i finansieringsplanene til Helse Nord. 

 
Gruppe 3  97,6 mill kroner 
Sentralt initierte og styrte prosjekter. I denne gruppen finner vi gjennomgående prosjekter 
som har som formål å binde sammen og styrke integrasjon og samarbeide på tvers mellom 
helseforetakene (se vedlegg). 
 

• Ris Pacs 
• Arbeidsplan 
• Portal 
• Kvalitetssystem 
• LIS 
• Utbygging av nettverk 
• Økonomisystem 
• Reiseregningsmodul 
• Pilotprosjekt Scanning. 

 
Gruppe 4  153,8 mill kroner 
 
Det foreslås å sette av til sammen 155 mill kroner til utstyrsinvesteringer og andre mindre 
investeringsprosjekter. Rammene disponeres av styrene i de enkelte helseforetak. Rammene 
foreslås delt i en ramme (50 mill) som kan benyttes til å løse akutte tiltak. I tillegg fordeles det 
en ramme på 100 mill kroner som kan disponeres dersom helseforetaket styres innenfor det 
økonomiske resultatmål som blir satt av styret i RHF i budsjett 2003.  
 
Investeringsrammene foreslås fordelt mellom heleforetakene med utgangspunkt i aktivitet 
målt i form av korrigerte opphold. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i eiers styringsmål i forslag til statsbudsjett 2003 og helseforetakenes 

økonomiske situasjon, vedtar styret for Helse Nord RHF å gjennomføre tilpasningen til 
økonomiske rammer i løpet av 2003 og 2004. Det settes konkrete økonomisk styringsmål 
for de enkelte helseforetak i samsvar med tabell 1 i punkt 2.3 slik at det oppnås 
driftsøkonomisk balanse i løpet av 2 år.  

 
2. Styret for Helse Nord RHF vedtar å fordele basistilskudd til helseforetakene slik: 
 

Helse Finnmark kr. 479.172.000 
UNN HF kr. 1.584.688.000 
Hålogalandssykehuset HF kr. 500.759.000 
Nordlandssykehuset HF  kr. 860.190.000 
Helgelandssykehuset kr. 334.427.000 
RHF kr. 276.801.000 
 

3. Styret for Helse Nord RHF fastsetter styringsmålet for de enkelte helseforetak i samsvar 
med saksfremlegget.  

 
4. Styret for Helse Nord RHF godkjenner en investeringsramme for 2003 i samsvar med 

saksfremleggets pkt. 6.12. 
 
5. Det tas opp lån til investering stort kr. 44.000.000. 
 
6. Det fordeles følgende tilleggsinvesteringsrammer for de enkelte helseforetak slik: 
 

Ubetinget ramme  Betinget ramme 
 
- Helse Finnmark   5,4 mill  10,8 mill 
- Universitetssykehuset  17,8 mill  35,6 mill 
- Hålogalandssykehuset  8,9 mill  17,8 mill 
- Nordlandssykehuset  11,1 mill  22,2 mill 
- Helgelandssykehuset   6,8 mill  13,6 mill  
 
Styrene kan disponere tilleggesinvesteringsrammene når driften holdes innenfor de særskilte 
økonomiske styringsmål som fremkommer i punkt 2.3 
 
 
Bodø, den 29. oktober 2002 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Fordeling av basistilskudd 

Investeringsplan 
Prosjektoversikt RHF 
Hovedoversikt budsjett RHF 
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Basistilskudd 2003

Helgeland Nordland Hålogaland UNN Finnmark RHF TOTAL

Styringsdok 302 874 000 802 253 000 440 993 000 1 419 191 000 465 744 000 202 000 000 3 633 055 000
Korr i 2002 5 134 652 5 100 467 14 088 962 -4 892 013 12 753 958 54 650 000 86 836 026
Regionsykehustilskudd -417 344 400 -417 344 400
Opptrapping psykiatri -9 165 000 -32 464 000 -27 905 000 -31 605 000 -22 504 000 -123 643 000
KLP 5 000 000 12 800 000 7 900 000 21 000 000 6 500 000 -53 200 000 0
Korr ramme 2002 - psykiatri 303 843 652 787 689 467 435 076 962 986 349 587 462 493 958 203 450 000 3 178 903 626

Eff. Krav -3 000 000 -17 000 000 -15 000 000 -21 000 000 -21 000 000 -77 000 000
Fylkesandeler lab/røntgen -1 792 377 -2 999 461 -1 278 815 22 740 902 -16 670 250 0
Samarbeidsmidler psykiatri 441 000 -528 000 -1 452 000 1 500 000 39 000 0
Endring ISF andel -20 710 912 -34 658 770 -26 738 459 -52 820 471 -16 746 388 -151 675 000
Mammografi egenandeler -1 605 107 -1 464 893 -3 070 000
Remicade -2 221 395 -3 748 605 -5 970 000
Hjertekirurgi 13 094 000 13 094 000
Hjertekirurgi 8 611 000 8 611 000
Forskning Nordland 1 100 000 -1 100 000 0
Komp. avskrivninger 2 642 000 2 642 000
Komp. avskrivninger psyk. 35 500 000 35 500 000

Nye oppgaver 0
Pasientombud -3 000 000 -3 000 000
Utlendinger 139 689 233 762 180 342 356 257 112 949 1 023 000
Pasientbru -7 140 000 -7 140 000
To mannsbetjent ambulanse 2 400 000 3 300 000 -5 700 000 0
Senter for spiseforstyrrelser 5 000 000 -5 000 000 0
Døgn drift PCI 2 000 000 -2 000 000 0
Strålemaskin 2 5 000 000 -5 000 000 0

0
18 971 465 18 971 465

0
Behandlingshjelpemidler 7 801 026 9 548 967 10 197 027 10 841 741 7 291 239 45 680 000

Opptrapping psykiatri 9 522 435 33 730 096 34 541 000 32 837 595 25 186 565 8 933 218 144 750 909

Kompensasjon for kapitalkostn 27 000 000 59 200 000 47 100 000 94 400 000 22 300 000 250 000 000
Regionsykehustilskudd 438 334 000 438 334 000
Korr. 326 522 924 365 148 27 170 481 27 172 766
Lønns og pris kompensasjon 11 182 161 28 799 919 15 732 017 38 253 521 16 203 779 9 034 836 119 206 234

0
Sum 334 427 000 860 190 000 500 759 000 1 584 685 000 479 172 000 276 801 001 4 036 034 000  
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Forslag til investeringsprogram 2003           
             
          Tidligere Budsjett 
   i 1000 KRONER      bevilget 2 004 

Prosjekt   
Helse 
Finnmark UNN Hålogaland 

Nordlands-
sykehuset Helgeland RHF Sum    

               
Oppfølging av psykiatriplanen       0    
Brønnøy      8 533 200   8 533 200    
Sandnessjøen     8 266 800   8 266 800 5 689 000 5 688 800 
Mosjøen      9 379 000   9 379 000    
Narvik    840 000     840 000  6 253 000 
Tromsø   9 720 000      9 720 000    
Lakselv akutteam        0    
Lakselv videre utbygging 480 000       480 000    
Alta  800 000       800 000    
Tana ombygging 400 000       400 000    
Karasjok ungd.psyk 400 000       400 000    
Karasjok fam.avd 11 900 000       11 900 000 4 770 000   
          0    
Store (strategiske) prosjekter       0    
Skisseprosjekt Nordlandssykehuset   37000000    37 000 000 12 000 000 68 000 000 
Skisseprosjekt Hålogaland av. Stokmarknes 2 000 000     2 000 000 3 000 000 18 000 000 
Norsk Telemedisinsenter  3 000 000      3 000 000 5 000 000   
          0    
Sentralt initiert og styrte fellesprosjekter      0    
Trombolyse          4 000 000  4 000 000    
He-nett tilknytninger         6 000 000  6 000 000    
He-nett Utskiftninger/utbygg        5 000 000  5 000 000    
EPJ PAS innføring         7 000 000  7 000 000    
RIS          8 000 000  8 000 000    
PACS        17 000 000  17 000 000    
Booking          1 000 000  1 000 000    
Cytostatica          1 000 000  1 000 000    
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Arbeidsplan          8 000 000  8 000 000    
Portal for Helse Nord         3 000 000  3 000 000    
Fellesintegrasjon og 
arkitektur          3 500 000  3 500 000    
Infrastruktur og 
basistjenester        15 000 000  15 000 000    
Kvalitetssystem         4 000 000  4 000 000    
Prosjektstyring            200 000  200 000    
Vedlikeholdssystemer             700 000  700 000    
Økonomisystem       12 000 000  12 000 000    
Reiseregning          1 200 000  1 200 000    
Scanning          1 000 000  1 000 000    
          0  8 522 
          0  2 303 
Utstyr og småinvesteringer disponeres av HF styrene     0  
          0    
Ubetinget ramme 5 400 000 17 800 000 8 900 000 11 100 000 6 800 000 3 681 000 53 681 000    
          0    
Betinget ramme 10 800 000 35 600 000 17 800 000 22 200 000 13 600 000   100 000 000  1 000 
          0    
          0  1 000 
          0  44 000 
          0    
          0    
    30 180 000 66 120 000 29 540 000 70 300 000 46 579 000 101 281 000 344 000 000   97 998 625 
             
             
    Finansiering   "egenkapital" 300 000 000    
       Lån  44 000 000    
             
            Sum   344 000 000     
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  Prosjekter: RHF         
Avd avd      Driftskostnad Investering  
        2003   
         
Fag Internasjonal konferanse,       
  Akkuttkir./føde,        
  Heltef       
  Samiske tiltak       
  Kvalitetssystem,        

  
Kreftregister (nr 
202)       

  SUM             2 500 000    
         
Ambulanse Trombolyse             1 125 000     4 000 000  
         
Helseradio He-nett tilknytninger           1 500 000     6 000 000  
  He-nett Utskiftninger/utbygg          1 250 000     5 000 000  
  SUM FAG             6 375 000   15 000 000  
         
Org Regionalt lederutviklingsprogram          1 500 000    
  Nasjonalt lederutviklingsprogram          1 500 000    
  Coaching           1 000 000    
         
  Medarbeidertilfredshetsmålinger             500 000    
         
  EPJ/PAS Forstudie           3 000 000    
  EPJ PAS innføring        7 000 000  
  RIS        8 000 000  
  PACS      17 000 000  
  Booking        1 000 000  
  Cytostatica        1 000 000  
  Arbeidsplan        8 000 000  

  
Portal for Helse 
Nord        3 000 000  

  LIS forstudie           1 500 000    
  Behovsanalyse           3 000 000    
  Samarbeide med primærhelsetjenesten         8 000 000    
  IT-tjenester i forhold til funksjonsdeling         4 000 000    
  IT org og arkitektur       
   It-org og styring            600 000    
         

   
Fellesintegrasjon og 
arkitektur      3 500 000  

   
Infrastruktur og 
basistjenester    15 000 000  

  Risk management             5 000 000    
  SUM            29 600 000   63 500 000  
         
Strategi Sintef Unimed / Analyse av pasientstrøm             250 000    
  Ventetider/pasientinfo             500 000    
  Samarbeid med primærleger          2 000 000    
  Benchmarking Analysesenteret             500 000    
  Senter for medisinsk D.  Evaluering/kvalitet            500 000    
                3 750 000    
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Forretning Kvalitetssystem              125 000     4 000 000  
  Prosjektstyring                45 000       200 000  
  Innkjøpssystem                95 000    
  Vedlikeholdssystemer                70 000       700 000  
  Medisinteknsik utstyr                45 000    
  Innkjøpsforum                  45 000    
  SUM                425 000     4 900 000  
          
Økonomi Økonomisystem       12 000 000  
  Reiseregning         1 200 000  
  Scanning         1 000 000  
  SUM                           -   14 200 000  
            
TOTAL              40 150 000   97 600 000  
 
 

Totaloversikt     
Adminstrasjon 

RHF     
avd   Budsjett 03 Budsjett 02 Endring i % 
10 Personal 2 180 752 2 085 000 4,59 % 

Adm dir Driftskostnader 2 095 000 1 230 000 70,33 % 
20 Personal 4 427 389 4 313 200 2,65 % 

Fag Driftskostnader 2 995 000 3 330 000 -10,06 % 
30 Personal 3 561 429 3 125 200 13,96 % 
Org Driftskostnader 1 310 000 1 623 000 -19,29 % 
40 Personal 2 362 782 1 760 900 34,18 % 

Strategi Driftskostnader 645 000 530 000 21,70 % 
50 Personal 2 151 631 2 017 500 6,65 % 

Service Driftskostnader 4 836 000 4 285 000 12,86 % 
60 Personal 1 516 348 871 100 74,07 % 

Forretning Driftskostnader 301 275 1 300 000 -76,83 % 
70 Personal 3 362 700 2 529 700 32,93 % 

Økonomi Driftskostnader 605 000 4 126 000 -85,34 % 
80 Personal 0 2 300 000 -100,00 % 

Felles Driftskostnader 21 517 797 31 105 000 -30,82 % 
         
  Total 53 868 103 66 531 600 -19,03 % 
         
  Personalkostnader 19 563 031 19 002 600 2,95 % 
  Driftskostnader 34 305 072 47 529 000 -27,82 % 
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Total oversikt     
Drift og prosjekter RHF    
Avd   Budsjett 03 Budsjett 02 Endring i % 

11 Personal      
Adm dir Driftskostnader 38 000 000 0   

21 Personal      
ambulanse Driftskostnader 131 227 000 116 865 100 12,29 % 

22 Personal      
Helseradionett Driftskostnader 9 993 944 7 338 000 36,19 % 

23 Personal      
Div drift fag Driftskostnader 16 647 234 14 534 000 14,54 % 

31 Personal 542 359 510 200 6,30 % 
GC Driftskostnader       
32 Personal  765900   

Pasientombud Driftskostnader 0 421000 -100,00 % 
33 Personal      

Div drift org Driftskostnader 44 644 246 16 713 300 167,12 % 
41 Personal      

Div drift strategi Driftskostnader 3 750 000 1 100 000 240,91 % 
51 Personal 969 400 1000000 -3,06 % 

RHF styret Driftskostnader 736 000 0   
61 Personal      

Div drift 
forretning Driftskostnader 425 000 0   

         
  Total 246 935 183 159 247 500 55,06 % 
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