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PLAN OG MELDING 2003-04  HELSE NORD RHF 
 
DISPOSISJON. 
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4.4        Tilbudet til kreftsyke skal øke både i kvalitet og kapasitet 
4.5        Rehabilitering, opptreningsinstitusjonene og helsesportssentrene 
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6.3        Psykiatri 
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7.          Styringsteknikk i foretaksgruppen  
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PLAN OG MELDING - HELSE NORD 2003-2004 
 
Sammendrag 
Når det gjelder status og utfordringer for foretaksgruppen belyser dokumentet følgende 
forhold: 
 
1. Bygge foretaket/foretaksgruppen   
Foretaksbygging inkluderer den kulturelle og strukturelle dimensjonen. Den kulturelle 
dimensjonen arbeides det med i et langsiktig perspektiv, og dette anses helt sentralt for å 
oppnå både høyere fagkvalitet og felles utnyttelse av eiendom og humankapital. Den 
strukturelle delen innebærer behov for betydelige investeringer. Investeringer i 
foretaksbygging innenfor Helse Nord og skal i denne fasen være knyttet til grad av gevinst 
som kan forventes oppnådd ved ”konserninvolvering” og dermed synergier. 
 
Valg av styringsmodell har innvirkning på hvordan foretaksbyggingen faktisk skjer innenfor 
Helse Nord RHF. I forhold til valgt styringsmodell kan Helse Nord RHF ved 
styringsdokument, foretaksmøte og styremøter for RHF, skaffe seg grunnlag for løpende 
arbeid med foretaksbygging. Intensjonen med reformen er knyttet til stor grad av 
selvstendighet for helseforetakene i gjennomføring av oppdrag. Samlet sett er man i en 
utfordrende periode i forhold til avklaring av de enkeltes roller, og derigjennom ansvar og 
myndighet for hhv. RHF og det enkelte HF.  
  
Innenfor foretaksgruppen er det mulighet til å hente ut samordningsgevinster i et fellesskap.  
I arbeidet med å hente ut gevinster vil det kreves engasjement, deltakelse og oppfølging fra 
ledere på ulike nivåer. Standardisering av system vil bl.a. være et grunnlag for å kunne 
gjennomføre omstillingsprosesser. Selve reformen stiller nye krav og forventninger til lederne 
i systemet, både i samspillet mellom RHF og HFene innenfor foretaksgruppen, men også i 
forhold til det å stå i endringsprosesser som vil kreve ledelsens engasjement på alle nivå. 
Knyttet til ledelsesutfordringene i sektoren er Helse Nord engasjert i, og vil følge opp, det 
nasjonale program for ledelsesutvikling. Det planlegges også regionale tiltak i tillegg til de 
tilbud som etableres på helseforetaksnivå.  
 
Det er for øvrig behov for sterk innsats på det IT-tekniske området. Vi har et 
investeringsprogram for de neste to år på 100 millioner kroner. Felles applikasjoner og sentral 
drift er et felles målbilde, og det er lagt strategi for dette.  
 
2.   Struktur på det faglige tilbudet.  
Befolkningen i Helse Nords nedslagsfelt har landets høyeste sykehusforbruk innen somatikk.  
Vi har bl.a. 13 prosent flere heldøgnsopphold og 20 prosent flere elektive opphold enn 
landsgjennomsnittet. Det er store variasjoner i enhetskostnader og arbeidsproduktivitet 
mellom helseforetakene i regionen. Aktiviteten ved helseforetakene i Helse Nord er svært høy 
og langt høyere enn det nasjonale gjennomsnittstall som er satt, hvor Helse Nord har hatt en 
økning på 8,6 % fra 2000 til 2001. Med bakgrunn i den økonomiske situasjon har Helse Nord 
satt i verk arbeid med nedbemanning, effektivisering, omprioriteringer og funksjonsfordeling. 
Det må settes et kritisk blikk på hele virksomheten med prioritering av de ressurser man har. 
Dette vil få konsekvenser for pasienttilbudet. Helseforetakene er i en presset situasjon og 
Helse Nord vil være avhengig av støtte fra eier i den nedbemanning/omorganisering/ 
effektiviseringsperioden som vi nå står i. 
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Sett i lys av det store tilpasningsproblemet de nærmeste to år, er det nødvendig å endre 
tjenestetilbudet slik at enhetskostnader og arbeidsproduktivitet harmoniseres bedre mellom 
helseforetakene. Dette vil vi gjøre både gjennom å vri produksjonen mot poliklinikk og 
dagbehandling, og ved å etablere systemer for å sikre optimal kvalitet bl.a. gjennom 
metodevurdering og evaluering og slik sikre at våre pasienter får riktig behandling på rett 
nivå. Det vil også være nødvendig å ta ned antall senger og redusere bemanningen. I første 
omgang planlegges altså vridning til andre omsorgsnivåer (fra innleggelser til dagbehandling) 
og funksjonsfordeling. 
 
Svært mye ressurser, menneskelige og økonomiske, er bundet opp i passivt arbeid for å sikre 
beredskapen. Det er derfor satt i gang arbeid for å etablere en mer hensiktsmessig struktur på 
tjenestetilbudene både innenfor den kirurgiske akuttberedskapen, fødselsomsorgen, 
behandlingen av hjerte-/karsykdommer og ambulanse- og nødmeldetjenesten. De medisinske 
servicefunksjonene, som laboratorievirksomhet og røntgen, vil også bli underlagt en liknende 
strukturell vurdering i 2003. Siktemålet er, gjennom maksimal utnyttelse av IKT og 
telemedisinske teknikker, å sentralisere de deler av virksomheten som kan gi bedre 
kostnadseffektivitet, men hvor hensyn til kvalitet, utdanning og tilgjengelighet er tatt høyde 
for. Funksjons- og arbeidsdeling innen - og mellom helseforetak vurderes.  
 
3.  Økonomisk status og utsikter for 2003. 
Helse Nord står overfor betydelige styringsmessige utfordringer i 2003 og årene fremover. I 
2002 startet budsjettåret med et betydelig gap mellom inntekter og kostnader forbundet med å 
videreføre det høye aktivitetsnivået. Selv etter tilleggsbevilgninger og interne tiltak forventes 
det underskudd i 2002. Etter at konsekvensene av forslag til statsbudsjett er innarbeidet, 
oppsummerer helseforetakene samlet et brutto tilpasningsproblem på 520 mill kroner i 
budsjett 2003. Med bakgrunn i presiseringer fra eier er det lagt opp til at dette avviket skal 
lukkes i løpet av 2003 og 2004 slik at regnskapet for 2004 kan gjøres opp i balanse. 
Det er store kostnadsforskjeller i og mellom helseforetak. Det legges opp til å utjevne disse 
kostnadsforskjellene.  
 
Det er flere forhold som vil kunne påvirke økonomien fremover.  Pensjonspremien for i år og 
neste år er nesten doblet i forhold til de forutsetninger som budsjettet ble utarbeidet under, og 
lønnsveksten er langt over planlagt vekst. For Helse Nord, utgjør den økte forpliktelse ved 
premieøkningen alene over 250 mill kroner. Som følge av lånefinansiering av investeringer, 
pensjon og underdekning, vil finanskostnadene øke.  
 
I store deler av Helse Nord sin bygningsmasse er det et stort og økende behov for vedlikehold 
og rehabilitering. Standarden på bygningsmassen varierer betydelig. Det er ennå ikke tatt 
høyde for fulle kapitalkostnader i helsesektoren. Dette medfører et ytterligere press mot å 
bygge ned kapasitet og effektivisere drift. Ved inngangen av 2002 hadde vi et overslag på 
vedlikeholdsbehov på kr. 83,1 mill. 
 
4.  Investeringer og eiendom  
Helse Nord har ikke planer om å opprette et sentralt helseforetak som eier og driver 
eiendommene. Dette innebærer at eiendommene overskjøtes til HFene som vil ivareta 
eieransvaret for dem. Forvaltningsrollen og den operative rollen skal ivaretas av HFene 
innenfor de rammer som er i dag innen regionen. Den framtidige prosess må sikre at vi 
utjevner de store forskjeller i HFene på eiendom. En slik omfordeling av de fysiske ressurser 
er en betydelig utfordring innen helseregionen. 
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Etterspørselen etter investeringsmidler er langt større enn det Helse Nord har økonomisk evne 
til å realisere de nærmeste år for å holde den fysiske kapitalen ved like. Investeringsbudsjettet 
for 2003 blir derfor sett i nær sammenheng med igangsatte prosjekter for å vurdere den 
framtidige strukturen av spesialisttjenestetilbudet.  Prosjekter som har til formål å binde 
sammen og utvikle Helse Nord RHF, som felles leverandør av helsetjenester til befolkningen i 
Nord-Norge, skal prioriteres. 
 
1.  Innledning 
Denne plan/melding bygger på departementets tilbakemelding til den foreløpige planen 
innsendt pr. 01.07.02, budsjett 2003, samt styrevedtak på budsjett, og tidligere vedtatte 
strategidokumenter for Helse Nord. Planen er bygd opp slik:  
 
• status for tjenestetilbudet i dag 
• vurdering av framtidige behov for helsetjenester basert på sykdomsutvikling og 

ressurstilgang 
• helsetilbudet i 2003: styringsmål og tiltak vedtatt under budsjett 2003  
• Strategiske utviklingsmål for perioden, som presenterer behov for ressurser til investering 

og drift fra 2004 og framover 
 
Siste punkt gir våre innspill til bevilgninger i statsbudsjett 2004.  
 
Styret i Helse Nord RHF har gjort slikt vedtak om budsjett 2003, gjengitt de punkter som har 
betydning for den strategiske satsningen: 
 
• Styret i Helse Nord erkjenner at Helse Nord gjennom det foreslåtte statsbudsjettet for 

2003 blir tilkjent meget knappe rammer for drift og investeringer. Styret vurderer de 
økonomiske tilpasninger til å være så store at de ikke kan realiseres i 2003, men at en 
trenger lengre tid til å komme i balanse. Samtidig er styret bekymret for å lånefinansiere 
drift og det ikke har gitt klare føringer for hvordan de akkumulerte underskuddene skal 
handteres i de kommende år. 

 
• Styret har som målsetting at tilpasningene skal gjennomføres uten at de får uakseptable 

konsekvenser for tjenestetilbudet og at nødvendige omstillinger skal iverksettes med 
deltagelse fra de ansatte og deres organisasjoner.  

 
• I arbeidet med å tilpasse kostnadsnivået til skisserte rammer skal det legges hovedvekt på 

effektivisering av stabs- og støttefunksjoner, herunder etablering av regionale 
fellesløsninger og eventuell konkurranseutsetting av oppgaver. 

 
• Styret for Helse Nord RHF velger å gjennomføre hoveddelen av tilpasningen til de 

økonomiske rammer i løpet av 2003. Det settes foreløpige økonomisk styringsmål for de 
enkelte helseforetak i samsvar med tabell 1 i punkt 2.3.  

 
Den økonomiske situasjonen i Helse Nord er, som det fremgår av vedtaket, svært stram og 
tilpasningen til budsjettbalanse er vedtatt gjennomført over 2 år, noe som gir en innsparing på 
13 % i forhold til brutto ramme for helseforetakene samlet over disse to år. Det er ikke mulig 
å iverksette tiltak i en slik størrelsesorden som tilpasningsproblemet tilsier, uten at det vil 
medføre endringer i tjenestetilbud og struktur. På denne bakgrunn har Helse Nord i planen 
vært nøkterne og realistiske med hensyn til mulige utviklingsbehov. Budsjett 2003 legger 
føringer for den videre drift ut over 2003 uten andre nye tiltak enn de som fremkommer 
innenfor de nasjonale satsningsområder og tiltak pålagt av eier. 
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2.  Status og vurdering av eksisterende tjenestetilbud 
Befolkningen i Helse Nord teller 462.908 innbyggere per 1.1.2002. Helse Nord har 35 % av 
landets areal og 10 % av befolkningen. Det er 89 kommuner, mange med lavt innbyggertall, 
men med stor geografisk utstrekning. Geografi og avstander er derfor sentrale premisser for 
tjenesteorganisering, kommunikasjon og konsernbygging og i tillegg innebærer disse 
betydelige utgiftsgenererende faktorer.  
 
Befolkningen i Helse Nords nedslagsfelt har landets høyeste sykehusforbruk innen somatikk.  
Vi har 13 prosent flere heldøgnsopphold, 17 prosent flere dagopphold, 20 prosent flere 
polikliniske konsultasjoner og 20 prosent flere elektive opphold enn landsgjennomsnittet. Det 
er store variasjoner i enhetskostnader og arbeidsproduktivitet mellom helseforetakene i 
regionen. Aktiviteten ved helseforetakene i Helse Nord er svært høy. 
Økningen i totale opphold (alle opphold som gir ISF-refusjon) fra 2000 til 2001 var på 5,6 % 
og pr. oktober er det en økning i antall opphold samlet for helseforetakene på 3,3 % fra 2001 
til 2002 for perioden januar til oktober. Total økning fra januar 2000 til oktober 2002 er på 
hele 9 %.(Analysesenteret Lovisenberg) 
 
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. På tross av det høye forbruket/stor kapasitet har vi mangelfullt utbygd 
tilbud innen geriatri/ aldersrelaterte sykdommer, rehabilitering og kreftbehandling. Det er 
derfor et uttrykt mål å vri aktiviteten over mot disse områdene de kommende år. 
 
Nye tiltak, som for eksempel behandling av akutt hjerteinfarkt med prehospital trombolyse og 
akutt PCI, samt økende akuttbehandling til slagrammede, vil stille oss overfor betydelige 
utfordringer med de avstandene vi har i regionen.  
 
2.1  Dekningsgrad og antatt behovsutvikling 
Den somatiske spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har kapasitet og kompetanse til å betjene 
de aller fleste pasientgrupper i landsdelen. UNN gir behandling innen 30 spesialiteter og 
Nordlandssykehuset 17 spesialiteter. Lokalsykehusene har i det vesentlige hovedspesialitetene 
kirurgi, medisin og føde/gynekologi, organisert i egne avdelinger, med akuttmedisinsk 
beredskap innen disse hovedspesialitetene. Vi har ikke god nok dekning for geriatri og 
rehabilitering. 
 
Voksne pasienter med behov for behandling for psykiske lidelser kan i de aller fleste tilfeller 
få et behandlingstilbud i Helse Nord. På grunn av manglende kapasitet ved UNN kjøpes 
sikkerhetsplasser ved Brøset for pasienter fra Troms og Finnmark, Nordlandssykehuset har 
etablert egen sikkerhetspost. Tilbud til pasienter som har kombinasjoner av rus- og psykiske 
lidelser er ikke godt nok utbygd ennå. Opptrappingsplanen inkluderer ulike former for tilbud 
til disse pasientene. Dette gjelder også for pasienter idømt behandling. Pasienter med behov 
for samtale/familiebasert behandling, kan foruten tilbud i Helse Nord, også søkes til Modum 
Bad og Nervesanatorium.   
 
Barn og unge med de vanligste psykiske lidelser som ikke krever innleggelse, får 
behandlingstilbud hovedsakelig fra de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene som 
finnes i regionen. Det er imidlertid mangel på institusjonstilbud og familiebaserte 
behandlingstilbud.    
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Det er i 2002 etablert to regionale kompetansesentra, innen selvmordsforebygging og for 
flyktninger og asylsøkere, begge tilknyttet UNN, psykiatrisk avdeling. I Finnmark etableres 
nasjonalt kompetansesenter for tjenester innen psykisk helsevern til den samiske befolkning. 
Kompetansenettverk til støtte til seksuelt misbrukte barn er under etablering. 
 
2.2   Bruk av private aktører   
Helse Nord har valgt å legge ansvaret for bruk av private aktører og samarbeid med 
legespesialister med driftsavtale, til det enkelte helseforetak slik at helseforetakene skal kunne 
ivareta sitt ansvar for å integrere og samkjøre tjenestene i sitt geografiske område.  
Flere helseforetak har inngått/er i ferd med å inngå nye avtaler med privatpraktiserende 
spesialister om kjøp av tjenester for å redusere ventelistene.   
   
Ved ledighet i hjemler er det opprettet en handlingsregel som tilsier at helseforetakene skal 
konsultere og bli enige med RHF før hjemmelen lyses ut, holdes vakant eller trekkes inn. 
Ordningen vil tilrettelegge for en bedre regional koordinering av tilbudet i tråd med 
forutsetningene for reformen, samtidig med at ansvaret for driftsavtalene legges på 
foretaksnivå.  
 
Det er ikke private sykehus/klinikker for somatikk etablert i vår region. Helseforetakene har 
imidlertid full anledning til å viderehenvise pasienter til private aktører. For de private 
tilbudene som er inkludert i fritt sykehusvalg er dette uproblematisk. Helseforetakene står fritt 
til å velge å benytte også tilbud som ikke er inkludert i fritt sykehusvalg, men det forutsettes 
at det er inngått avtaler med disse på forhånd om bruk og betaling. Helse Nord RHF har hittil 
ikke inngått noen avtaler med private sykehus/klinikker. Som ledd i prosjektarbeidet knyttet 
til ventetid, vurderer vi fortløpende hvorvidt inngåelse av avtaler bør gjøres for spesielle 
fagområder der egen kapasitet åpenbart er for liten for eksempel innenfor ortopedi og ØNH.  
 
3.   Vurderinger av behov for utvikling og endring av helsetjenestene  
En stadig større andel av befolkningen i Nord-Norge bor i byer/større sentra. De yngre flytter 
inn til sentrene og de eldre, som er blant de minst mobile, blir igjen i utkantene. Samtidig 
skjer en generell aldring av befolkningen. Jo eldre befolkningen er, desto større blir behovet 
for sykehustjenester.  
Økningen i antall eldre vil på sikt gi utfordringer for kapasitet og tilgjengelighet av 
spesialisthelsetjenester, spesielt på indremedisinske avdelinger. Kompetanse i geriatri er 
nødvendig for å yte disse tjenestene på en hensiktsmessig måte. Dette gjelder pasienter med 
behov for døgnbaserte tjenester. Betydningen av geriatrisk kompetanse vil gjøre seg mer og 
mer gjeldende og det bør etableres egne geriatriske enheter eller en må bygge geriatrisk 
kompetanse inn i de indremedisinske avdelingene.  
 
Med økende incidens i kreftsykdommer, psykiske lidelser, kroniske sykdommer og uførhet 
som følge av sykdommer i muskel- og skjelett blir behovet for kapasitet og kunnskap 
ytterligere forsterket.  
 
Nord-Norge har pr. i dag en svært desentralisert struktur på tjenestene. Dette er positivt i 
forhold til indremedisinske tjenester hvor eldre og kronikere, som ofte må ha flere og hyppige 
akutt innleggelse/behandling, og som derved vil ha stort behov for nærhet til tjenestene. Et 
godt samarbeid med primærhelsetjenesten er svært viktig i forhold til disse pasientgrupper. I 
forhold til kreftsykdom vil det være behov for å øke innsatsen både innenfor kreftkirurgi og 
lindrende strålebehandling.  
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En ambulanse- og nødmeldetjeneste med høyt faglig innhold og avanserte telemedisinske 
løsninger vil gi økt trygghet for befolkningen i landsdelen, og kanskje særlig for innbyggere 
med lang avstand til sykehus. Videreutviklingen av den prehospitale tjenesten vil få 
avgjørende betydning for hvordan sykehustjenestene skal organiseres i framtida. En 
velfungerende prehospital tjeneste er viktig både for å kunne starte behandling av pasientene 
utenfor sykehuset tidligst mulig, og for å kunne gjennomføre oppgavedeling mellom sykehus. 
Endringer i fordelingen av akuttberedskap mellom sykehusene kan sammen med fritt 
sykehusvalg medføre endrede arbeidsforhold og dermed høyere krav til den prehospitale 
tjenesten.  
 
Helse Nords spesielle geografiske plassering nær Russland og Finland gir økt behov for et tett 
samarbeid om helsetjenestene over landegrensene. Godt samarbeid gir økt kjennskap til 
hverandres helsesituasjon og helsetjenester. Dette er særdeles viktig i forbindelse med 
smittevernberedskap og beredskap ved atomulykker.   
 
Helse Nord har et særskilt ansvar for å ivareta helsetjenester for den samiske befolkningen i 
hele regionen og særlig i de samiske kjerneområdene. Det er hevet over tvil at det koster mer 
å gi et tjenestetilbud på to språk og helseforetakene har løpende utgifter for forsvarlig 
tjenesteyting til den samiske befolkning, både i forhold til språk og kultur. Det er derfor behov 
for midler til skolering av helsepersonell i forholdt til samisk språk og kultur. 
Det er behov for å utvide Samisk avdeling ved UNN slik at avdelingen kan tilby språklige 
tjenester til andre helseforetak i Helse Nord, som ikke har slik kompetanse selv. Helse 
Finnmark HF besitter også mye kompetanse på dette område som må utvikles/brukes 
systematisk.  
 
3.1     Behov for ressurstilgang 
Primærhelsetjenesten i Helseregion Nord, som er en viktig leverandør til 
spesialisthelsetjenesten, sliter med rekruttering og stabilisering av leger og annet 
helsepersonell. Det ”geografiske karrieremønsteret”, d. v. s. at leger gjennomfører 
turnustjeneste og blir i regionen noen år til endt spesialistutdanning for deretter å flytte ut av 
landsdelen, er et hovedproblem. Regionen har en prosentvis større andel ledige stillinger enn 
noen annen del av landet. Mangelen på leger medfører en omfattende bruk av korttidsvikarer, 
noe som er ugunstig både for pasientene og offentlige legetjenester i kommunen. 
 
Utfordringene for Helse Nord de nærmeste årene blir derfor å bidra til at primærhelsetjenesten 
kan skape gode legearbeidsplasser i småkommuner, med gode faglige utviklingsmuligheter og 
trygge fagmiljø, redusert vaktbelastning og sosial tilrettelegging i forhold til familie og fritid. 
Det forventes at Nordnorsk Helsenett, som gir mulighet for mer utstrakt bruk at telematikk i 
samarbeidet mellom tjenestenivåene, vil virke rekrutterende og stabiliserende for 
helsepersonell. 
 
Primærhelsetjenesten har ansvar for å kanalisere pasienter til spesialisthelsetjenesten. Den 
ustabile legesituasjonen kan både lede til at tjenesten har lav evne til å fange opp 
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, og til at flere pasienter enn nødvendig 
henvises til spesialist. Begge utfall får betydning for dimensjoneringen av 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Problemet forsterkes av at også spesialisthelsetjenesten har problemer med rekruttering og 
stabilisering, selv om situasjonen har forbedret seg noe den siste tiden. Vanskene er størst på 
de minste sykehusene, og minst på UNN, men på enkelte fagområder er problemene merkbare 
for alle. Fremdeles er vakanseandelen høyest i nord og, i år 2001, fire ganger høyere enn  
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Helse Sør. Ledigheten i legestillinger i noen av våre helseforetak er helt oppe i 12-17 %. De 
største problemene er knyttet til spesialitetene barne- og ungdomspsykiatri, geriatri, fysikalsk 
medisin, nevrologi, psykiatri, lungesykdommer, anestesi og medisinsk radiologi. I 
foretaksgruppen er det derfor fremdeles et stort behov for mange innleieavtaler med private 
firmaer. Dette er kostbart og øker utgiftene samt at det skaper kontinuitetsproblemer. 
Stillingsstrukturen er avvikende i Helse Nord. Mens øvrige RHFer har et forholdstall mellom 
overordnede og underordnede leger som varierer mellom 2.0 og 2,10, er dette forholdstallet i 
Helse Nord på 1,75. Det innebærer at Helse Nord har 357 utdanningsstillinger. Med samme 
stillingsstruktur som øvrige RHFer skulle Helse Nord hatt 37 flere overlegestillinger. Fordi 
Helse Nord påtar seg en betydelig del av spesialistutdanningen for resten av landet, bør dette 
kompenseres med flere legestillinger og en finansiell kompensasjon.  
 
3.2 Behov for utdanningskapasitet 
Et av de viktigste tiltak for å sikre legedekning i Helse Nord har vist seg å være utdanning av 
leger ved Universitetet i Tromsø. Aller størst er effekten av å utdanne studenter med 
nordnorsk bakgrunn i Nord-Norge. Det er derfor av vital betydning for Helse Nord, i 
samarbeid med Universitetet i Tromsø, å kunne oppfylle planen om økt opptak av 
medisinerstudenter i Tromsø (120-planen). Det foregår for tiden prosesser for å ”ta hjem” den 
store andelen av norske medisinerstudenter i utlandet. Dersom disse tas opp ved studiesteder i 
sør, vil effekten på rekruttering og stabilitet av legemarkedet i Nord-Norge bli minimal. For å 
være i stand til å ta opp et økt antall studenter ved Universitetet i Tromsø, må 
Universitetssykehuset Nord-Norge ha tilsvarende økt kapasitet på areal og lærekrefter. Videre 
er det essensielt å opprettholde et komplett tilbud av faglige spesialiteter med tilstrekkelig 
undervisningskompetanse. 
 
3.3  Styringsmessige utfordringer 
Helse Nord står overfor betydelige styringsmessige utfordringer i 2003 og årene fremover. 
Helseforetakene er alle i en presset økonomisk situasjon i forhold til dagens driftsnivå og 
tjenestestruktur. 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 pga høyt aktivitetsnivå og som ikke er løst med 
kompensasjon over ISF. 

• Et investeringsmessig etterslep 
• en lønnsvekst utover det budsjetterte på 4,25 % tilsvarende 60 millioner kr eller mer 

 
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 520 millioner kroner 
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Det er vedtatt i budsjett 2003 at tilpasningsproblemet skal taes i to faser i løpet av 2003 og 
2004. Tiltakene i fase 1 forventes å ha begrensede negative konsekvenser for tjenestetilbudet 
mens tiltakene i fase 2 vil berøre tjenestetilbudets nivå og omfang og vil ha konsekvenser for 
fordeling av oppgaver i og mellom foretakene. 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 % 
 
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   28 mill kroner  21 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 
 
3.4   Tiltak for å løse tilpasningsproblemet  
 
3.4.1  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 sørge for 
reduksjon i antall årsverk. 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. Mangel på omstillingsmidler er et problem.  
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Resultatmål knyttet til disse forhold vil bli stilt i styringsdokumentet til de enkelte 
helseforetak. 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 til poliklinisk- og 
dagbehandling for alle selvhjulpne pasienter.  Samarbeid med primærhelsetjenesten er spesielt 
viktig ved endringer i tilbud til pasienter.   
 
Generelle kostnadsreduksjoner, som ikke har sammenheng med den kliniske virksomheten, 
må ha høyt fokus.  Vi forventer effekter av samarbeid om innkjøp og Helse Nord utvikler 
strategi og setter konkrete mål for dette arbeidet. Videre må alle stabs- og støttefunksjoner 
underlegges en kritisk gjennomgang. 
 
 
3.4.2  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 av drift av personal-, lønn-, regnskap og økonomifunksjoner innen helseforetak 
og regionalt er gjennomført for å oppnå økt kostnadseffektivitet. Andre stabs- og 
støttefunksjoner som i dag finnes i det enkelte helseforetak vil være gjenstand for 
omorganisering i helseforetaket og vurderes for sentral drift etter hvert. Konkurranseutsetting 
skal vurderes som del av en slik gjennomgang.  
 
3.4.3   Endringer i tjenestestruktur 
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. 
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 spesialisering og grenspesialisering innen kirurgiske fag vil 
kreve flere beredskapsordninger. Det er derfor nødvendig å vurdere organiseringen av de  
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kirurgiske fagområder. Det må utvikles en langsiktig strategi for å møte de behov for elektive 
tjenester 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, mens hovedeffekten vil bli i tatt ut i 
2004, gjennom at det enkelte helseforetak gjør endringer i ressursbruk knyttet til arbeidsdeling 
både innen elektiv og akutt virksomhet.  
 
Fødselsomsorg  
Stortingets vedtak om struktur på og 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. 
 
” To motorer i Helse Nord ” 
Helse Nord RHF har i sin strategi vedtatt at to av helseforetakene, Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset, skal ha særskilte funksjoner som ”motor” i 
regionen. I dette ligger at UNN som regionens universitetssykehus har en særskilt oppgave 
som kraftsentrum og hovedmotor når det gjelder kvalitetsutvikling, forskning og 
undervisning, samt i å tilby et komplett tilbud av regionfunksjoner og en bredde i 
høyspesialiserte fagtilbud. Nordlandssykehusets spesialiserte oppgaver kan organiseres som 
faglige satellitter i samarbeid med UNN, eller i egen regi. En kommende etablering av 
palliativ strålebehandling ved Nordlandssykehuset vil f. eks. bli etablert som satellittfunksjon 
til UNN. 
Begrepet ”motor” innebærer et ansvar for å supplere og understøtte de øvrige helseforetakene 
med kompetanse og faglig utvikling. Helse Nords strategi med to motorer vil bare bli 
vellykket dersom disse motorene trekker i samme retning og fagmiljøene samarbeider om 
metodeutvikling og faglig oppgavedeling. Helse Nord RHF vil snarest mulig ta et initiativ for 
å understøtte denne utviklingen, og for å gi begrepet ” to motorer” et operasjonelt innhold. 
 
Ambulanse- og nødmeldetjenesten  
Det er startet en prosess med sikte på å vurdere en hensiktsmessig struktur på organisering av 
113-sentraler i Helse Nord. Prosessen sees også i sammenheng med etablering av felles 
driftsorganisasjon for ambulanse- og nødmeldetjeneste (jfr. forskrift om nødmeldetjeneste) 
forankret i akuttmedisinsk avdeling. 
 
Dette er en strukturendring som skal imøtekomme nasjonale føringer for tjenesten og gi økt 
kvalitet til befolkningen samtidig som man sikrer en best mulig ressursutnyttelse.  Det 
forventes at de direkte driftskostnadene til investeringer/bemanning ved disse sentralene vil 
øke, men en samordnet ambulansekoordinering innen helseforetaket vil gi økonomiske 
gevinster, stabilisere aktivitetsvekst eller effektivisere virksomheten.  Helseforetakene må i 
denne prosessen også utrede bruken av AMK-sentralene, herunder vurdere levering og 
prissetting av legevakttjenester til kommunene.  

145 



 
 
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. Behovet for å revurdere struktur på planlagte tilbud er til stede. Behandling 
uten innleggelse er faglig sett gunstig for svært mange, og ressursene kan da nå flere personer. 
Mange 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 og i samarbeid med kommunene. 
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. 
 
4.   Helsetilbudet i 2003 
 
4.1  Styringsmål for faglig virksomhet 
Det vil være en utfordring i årene som kommer å vri tjenestetilbudet fra innleggelser til 
dagbehandling og poliklinikk i enda større grad. Den økte polikliniske virksomheten skal bare 
gjelde nyhenviste. For enkelte fagområder vil det være nødvendig å øke kapasiteten.   
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 som kreft og psykiatri.  
 
For samtlige fagfelt vil det bli stilt krav om rapportering i henhold til nasjonale 
kvalitetsindikatorer slik de vil bli definert fra Sosial- og Helsedirektoratet. Videre vil følgende 
krav bli stilt:  
 

• reduksjon av uverdig ventetid 
• Ventetidsdata skal være reelle og tilgjengelige for publikum 
• rett til nødvendig helsehjelp med tidsfrister skal innfris 
• Ingen skal vente over 1 år 
• økning av andel nyhenviste på poliklinikkene  
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• korridorpasienter skal bare forekomme unntaksvis 
• epikrisetid 
• 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. 
 
Tiltak for å få tilpasset driften til de økonomiske rammevilkår skal ha følgende fokus:  
 
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. 
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 skje på 
grunnlag av gjennomførte prosjekter og prosesser i foretaksgruppen.  
 
E: Funksjonsfordeling mellom helseforetak, må ses i sammenheng med pkt. C, over. 
 
Helse Nord vil ikke klare den store økonomiske tilpasningen over to år med mindre vi oppnår 
effekt innen alle de ovennevnte kategorier av tiltak. 
 
Tidsplan for tiltak 
Tiltakene planlegges og forventes igangsatt fortløpende utover 2003 og forventes fullført og 
gi full effekt i løpet av 2004. 
 
4.2 Behov for økt sengekapasitet innen indremedisin / geriatri. 
Andelen av de eldste eldre i befolkningen øker, og dermed incidens av aldersrelaterte 
sykdommer. Vi opplever dette i form av en voksende gruppe pasienter, vesentlig gamle, med 
sammensatte indremedisinske og geriatriske problemstillinger, som utfordrer helseforetakenes 
sengekapasitet. Disse pasientene har i tillegg til sviktende selvhjulpenhet ofte akutt somatisk 
sykdom med sammensatt bakgrunn.  De trenger bred diagnostisk, terapeutisk og 
rehabiliteringsfaglig kompetanse i sykehuset, og det er nødvendig å ha denne pasientgruppens 
behov for øyet i den kommende gjennomgang av helseforetakenes sengekapasitet og interne 
organisering. 
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4.3  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.   
 
For å kunne gjennomføre en satsing på prehospital trombolyse 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.   
 
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. 
 
4.4    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 skal legges til rette for lindrende behandling i samtlige helseforetak.  
Samarbeidet med primærhelsetjenesten må legge til rette for kompetansebygging og nettverk 
som gir pasienter med behov for lindrende behandling en mulighet for tilbud så nært hjemmet 
som ønskelig. 
 
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. Registeret 
skal forankres i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. (se pkt.5.8) 
 
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 og det må avsettes ytterligere 
midler for 2004 (se kap. 7).  
 
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.  
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4.5 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. 
 
4.6 Psykiatri, opptrappingsplanen 
Aktivitetsmålet innen psykiatri er 15 % årlig økning fra 2001 for poliklinisk behandling og 5 
% økning pr. år for inneliggende og 10 % for dagbehandling. Aktivitetstall vil komme i 
styringsdokumentet. 
 
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.  
 
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. 
 
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 BUPene 
til å melde interesse for prosjektet som skal gjennomføres ved 2 poliklinikker. Midler til 
prosjektet er avsatt sentralt. 
 
4.7 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. 
 
4.8   Klinisk forskning  
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.  
  
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 har også noen midler gjennom de to største 
helseforetakene. Det tredje fondet, Medisinsk forskning i Nordland, ble direktefinansiert av  
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Nordland fylkeskommune til og med 2001. RHF har for 2002 videreført virksomheten og fra 
neste budsjettår foreslås disse forskningsmidlene innlemmet i regionsykehustilskottet, slik at 
det blir en enhetlig struktur på midlene til klinisk forskning.   
  
Det nye samarbeidsorganet mellom RHF og Universitetet skal bidra til å tilrettelegge for og 
kvalitetssikre den kliniske forskningen både finansielt og gjennom etablering av nye 
styringsordninger og rutiner.  
 
4.9  Etablering av et Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
Etablering av et Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering er et høyt prioritert tiltak i 
Helse Nords strategi for å styrke grunnlaget for kunnskap, kvalitet og læring i helsetjenesten. 
Hovedoppgaven for senteret vil bli å dokumentere pasientstrømmer, tilbudsprofiler og 
analysere klinisk praksis i vår spesialisthelsetjeneste. Bare gjennom systematisk 
dokumentasjon og analyse av hva vi gjør, er det mulig å evaluere forbruksmønster, kvalitet og 
resultater og dermed skape et faglig grunnlag for det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Slik 
sett forutsettes senterets virksomhet å bli premissgivende både for klinikernes læringsmiljø, 
og for Helse Nords mulighet til å evaluere kvaliteten på de tjenester som gis vår befolkning.  
 
For at Senteret 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. Universitetet i Tromsø er derfor det eneste naturlige vertsmiljø for et slikt 
senter. Mht fagprofil vil senteret ha særlige behov for kompetanse innen klinisk medisin, 
samfunnsmedisin (med vekt på både allmenn epidemiologi og klinisk epidemiologi), 
helseøkonomi og biostatistikk. Det vil også være behov for å etablere støttefunksjoner innen 
IT for å håndtere og tilrettelegge store datamengder/databaser.  
 
Det forutsettes at senteret startes opp i 2003, med behov for ytterligere 2-3 år for å bygge opp 
virksomheten til det nivå som antas å være en nødvendig ”kritisk masse”, anslagsvis 5-7 
årsverk (inklusive støttepersonell). I første omgang vil det være både nødvendig og 
hensiktsmessig å trekke på ressurspersoner som allerede finnes i Tromsø-miljøet, blant annet 
ved å åpne for bistillinger. For å forberede senterets oppgaver om organisering, vil det 
etableres en utredningsgruppe i samarbeid med Universitetet i Tromsø.     
 
4.10  Tiltak for samiske brukere av spesialisthelsetjenesten 
Etter at Staten overtok driften av sykehusene, har sykehus med samiske pasienter lidd 
økonomiske tap. Under fylkeskommunen fikk sykehusene bevilget språkmidler via 
Sametinget, men nå har sykehusene falt ut av denne ordninga. Vi kjenner Sametingets 
holdning om at det er Staten, eieren, som skal bevilge språkmidler. Helse Nord mener på 
prinsipiell basis at det ikke er riktig at sykehusene skal lide ved eierskifte.  Helse Nord har 
ikke formelt tatt opp dette med departementet. Men eieravdelingen er imidlertid kjent med 
problemstillingen ettersom Sametinget har spilt dette inn til departementet.  
 
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 to kulturer i 
spesialisthelsetjenesten. Det er i dag noe samisktalende helsepersonell, men behovet er likevel 
stort for opplæring i samiske språk og kulturforståelse, tolketjenester, samt flere andre tiltak. 
Helse Nord har derfor satt av 300 000 kr til et kartleggingsprosjekt på dette området i 2003. 
Prosjektet skal kartlegge det reelle behovet for samiske tiltak på grunn av tospråklighet og 
kultur i spesialisthelsetjenesten i regionen. Resultatet av prosjektet vil vise eieravdelingen de  
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konkrete merkostnadene ved samisk helsetjeneste og hvilke finansieringsbehov en slik 
bestilling fra eier innebærer.  
  
Formålet med tiltak for samiske brukere er selvsagt et best mulig og målrettet helsetilbud for 
den enkelte. Dette er en rettighet den enkelte bruker har. Ved å tilrettelegge spesielt i forhold 
til samisk språk og kultur hos brukerne vil ressursene kunne brukes riktigere og mer målrettet 
i forhold til den aktuelle helsemessige situasjonen. Dette vil ha en helsemessig gevinst hos 
den enkelte bruker, og vil være et spørsmål om en best mulig utnytting av ressursene i forhold 
til formålet med tjenesten, som både kommer de samiske og andre brukere til gode. 
 
4.11   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. 
 
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. 
 
4.12  Informasjonsteknologi 
 Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene og Nordnorsk Helsenett gjennomført 
en grundig prosess for å få fram en felles IT-strategi og en IT handlingsplan. Disse planene er 
nå ferdigstilte, selv om IT handlingsplanen ikke ennå er vedtatt i styret.  
  
Arbeidet med planene er utført av grupper satt sammen av representanter fra foretakene og fra 
ulike deler av organisasjonene. Framføringsformen gir god forankring i så vel foretakene som 
i fagmiljøene.  Handlingsplanen er organisert i 4 ulike programmer. 
 
Program Felles Kliniske kjernesystemer 
IT Handlingsplan har identifisert felles kliniske kjernesystem som ett område der man skal 
søke samarbeid og felles løsninger. Områdene som i første omgang er satt på planen er 
EPJ/PAS, RIS/PACS samt booking og cytostatika. Videre ligger det et potensiale for bedre 
økonomi i felles driftsløsninger og bedre utnyttelse av kompetansemiljøene innen IT i 
regionen. Det er også grunn til å tro at regionen samlet sett er sterkere i forhandlings- 
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situasjoner mot leverandører enn de enkelte foretak eller sykehus alene, og at det dermed er 
mulig å oppnå bedre betingelser på innkjøp og vedlikehold av IT-systemer. 
 
Program IT-organisasjon og arkitektur 
Gjennom dette programmet søker Helse Nord å utnytte de samlede IT-ressursene i regionen 
på en best mulig måte. Man ser for seg at dette best skjer gjennom et samlet grep om  
 

- IT-organisasjon og -styring,  
- Integrasjon av og arkitektur for it-systemer,  
- F elles infrastruktur og tjenester 
- It sikkerhet 

 
Totalt sett er en god gjennomføring av dette programmet en forutsetning for at man skal dra 
tilfredsstillende effekt ut av andre, og mer anvendte, programmer. Spesielt er det viktig å 
merke seg innsatsen rundt integrasjon og arkitektur, samt infrastruktur og basistjenester. Disse 
legger grunnlaget for et godt samvirke i det totale systemlandskapet innen Helse Nord. Her 
skal det sikres at informasjon flyter og er tilgjengelig som den skal, og det skal sikres at det 
finnes generelle tjenester som effektiviserer hverdagen for mange i regionen.   
 
Program Samhandling 
Handlingsprogrammet foreslår å rette innsats mot samhandling på tre nivå. Disse er 
 

• mellom behandlingsledd og pasient 
• mellom primærhelsetjeneste og spesialistledd 
• internt i spesialistleddet 

 
Denne delingen speiler naturligvis virkeligheten, og har som ambisjon å identifisere områder 
der det er potensial for så vel bedre kvalitet som effektivitet. Resultatene vi håper på er:  
 

• bedre kommunikasjon med og informasjon mot pasienter, som skal bidra til at 
pasienter i større grad selv deltar i behandlingsopplegget  

• bedre kommunikasjon mellom spesialist og primærhelsetjeneste, som skal gi 
bedre utnyttelse av ressurser, og også bidra til bedre kvalitet på tjenestene 
overfor pasienter. Mellom annet har Nasjonalt Senter for Telemedisin 
presentert løsninger for dette. 

• nye former for funksjonsdeling og deling av ressurser gjennom bruk av 
teknologi. Her ligger ulike administrative oppgaver og også utnyttelse av 
spesiell kompetanse oppe i dagen som kandidater. 

 
Program Merkantile/administrative system 
Fra 2002-2004 innføres felles økonomisystem, der drift og vedlikehold av systemet skjer hos 
ekstern leverandør. Lønns- og personalsystem er i stor grad allerede en tjeneste som er satt til 
ekstern leverandør. Det har gått ut anbudsinnbydelse for felles arbeidsplansystem for hele 
regionen, og arbeidet med kartlegging og spesifikasjon av kvalitetssystem pågår.  
Aktiviteten er med andre ord stor på dette området, og det er et visst behov for konsolidering 
og samordning. Spesielt vil vi starte arbeidet med å dra essensiell informasjon og kunnskap ut 
av den samlede mengde med informasjon i de ulike systemene.  Videre er det et betydelig 
behov for å bedre informasjonsflyten i regionen. Det er derfor foreslått et pilotprosjekt for 
ledelsesinformasjon (LIS) og oppstart av portalløsning for Helse Nord. 
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5.   Investeringer 
 
5.1   Eiendom – strategi, forvaltning og operative roller 
Helse Nord har ikke planer om å opprette et sentralt helseforetak som eier og driver 
eiendommene. Dette innebærer at eiendommene overskjøtes til HFene som vil ivareta 
eieransvaret for dem. Dette standpunkt kan revideres dersom det i forbindelse med endelig 
verdifastsettelse, med avskrivingsregler og ordninger, fremkommer nye opplysninger/ 
forutsetninger, innen sommeren 2004. Det forutsettes at det ikke er formelle hindringer eller 
merkostnader ved ny overskjøting av hele eller deler av eiendomsmassen til RHF.  
Forvaltningsrollen og den operative rollen skal ivaretas av HFene innenfor de rammer som 
eieravdelingen i HD og RHF vedtar/har vedtatt i vedtekter og styringsdokument. 
  
Helse Nord har en betydelig forskjell i standard på eiendomsmassen innen regionen og 
forutsetter at den fremtidige prosess kan gi en utjamning mellom HFene.  En slik prosess må 
kunne iverksettes selv om midlertidig overskjøting av eiendommene er foretatt til HFene.  En 
slik omfordeling av de fysiske ressurser er en betydelig utfordring innen helseregionen. 
 
5.2  Investeringer 
Etterspørselen etter investeringsmidler er langt større enn det Helse Nord har økonomisk evne 
til å realisere de nærmeste år for å holde den fysiske kapitalen ved like. Helse Nord har fått et 
beløp på knapt 300 mill kroner til investeringer 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 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. 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.   
 
Styret behandlet planrammer og styringssignal til budsjett 2003 i sak 91/2002 og fattet 
følgende vedtak: ”Styret ber om at investeringsbudsjettet blir sett i nær sammenheng med de 
prosjekter som er igangsatt for å vurdere den fremtidige strukturen av 
spesialisthelsetjenestetilbudet. For 2003 skal det prioriteres investeringer i prosjekter som 
har til formål å binde sammen og utvikle Helse Nord RHF som felles leverandør av 
helsetjenester til befolkningen i Nord-Norge.” 
 
Investeringsprosjektene foreslås gruppert i 4 grupper: 
 
Gruppe 1.     Gjennomføring av nasjonale satsningsområder  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.      Store, strategiske investeringsprosjekt   
For denne gruppen prosjekter vedtok styret at planlegging og utredning skal fortsette. Men 
planleggingen av prosjektene må knyttes nært opp til de prosjekter som er igangsatt for å 
vurdere den fremtidige strukturen i spesialisthelsetjenesten. 
  
I eieravdelingens møter knyttet til statsbudsjettet 2003 pålegges helseregionene å gjennomgå 
kapitalsituasjonen for å planlegge og prioritere den fremtidige kapitalstruktur.   
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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. 
 
Styret RHF behandlet de store investeringsprosjektene i Helse Nord på møte 28.8.2002. 
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. 
 
Det anbefales at fremdriften i arbeidet med skisseprosjekt 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. 
 

• Hovedplan Nordlandssykehuset, Bodø    
Det legges til grunn at skisseprosjekt skal videreføres og prosjektet vurderes i hh. t. Helse 
Nords totalplan deretter. 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.  

• Utviklingsplan Hålogalandssykehuset, Stokmarknes 
Endret fremdrift legger til grunn at skisseprosjekt skal videreføres og vurderes nærmere i hh. 
t. Helse Nords totalplan.. 
Dette prosjektet har anslått 20 mill. kroner til samlet prosjektering.  For 2002 ble det 
innarbeidet i finansieringsplanene 3 mill. kroner. 

• Nybygg Nasjonalt Senter for Telemedisin 2 mill. kroner ble innarbeidet i 
finansieringsoversikten for 2002.  Prosjekteringsarbeidet bør i hovedsak kunne 
avsluttes i 2003. 

 
Alle byggeprosjekt skal vurderes i Helse Nords totalplan for kapitalstrukturen i 2003. 
 
Gruppe 3       Sentralt initierte og styrte prosjekter.  
Prosjektene i denne gruppen består i all hovedsak av de prosjektene som ligger under 
programmene i handlingsplanen for IT. Dette er nærmere beskrevet i Kapittel 4.11.   

• Kliniske kjernesystem: EPJ/PAS, RIS/PACS, booking, cytostatika 
• Merkantile/administrative system: Arbeidsplan, økonomisystem med forsystemer, 

Lønns- og personalsystem, Portal, LIS 
• Samhandling: Pasient- og publikumstjenester, Samhandling med 

primærhelsetjenesten, IT-tjenester for samhandling 
• IT-organisasjon og -arkitektur: organisasjon og styring, integrasjon og arkitektur, 

infrastruktur og basistjenester, IT-sikkerhet 
Deler av programmene har er startet opp allerede (f eks nytt økonomisystem), andre har 
oppstart i løpet av 2003, mens andre først har sin fødsel i 2004. Til dels har prosjektene, og 
dermed også investeringene varighet over flere år, for noen av disse inn i 2005. 
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Gruppe 4      Investeringsrammer som disponeres av styrene i helseforetakene  
Styret vil komme tilbake med en investeringsramme for de enkelte helseforetak. 
 
 
6.   Strategiske utviklingsmål for perioden – Nye tiltak i 2004 
       Forhold av regional/lokal karakter som Helse Nord RHF anser som  
       særlig kritiske med konsekvenser for ressursbruk og tilfang. 
 
6.1   Samarbeid med primærhelsetjenesten 
Helse Nord vil i utvikling av spesialisthelsetjenestene prioritere informasjon til befolkning og 
primærhelsetjeneste. Ved endringer i sykehusstruktur og andre viktige omstillinger i 
tjenestetilbudene vil primærhelsetjenesten bli trukket inn som samarbeidspartner. 
Helse Nord vil også bidra til å bygge opp fagkompetansen i primærhelsetjenesten. 
Et utvalg under styret for Helse Nord RHF har utarbeidet en rapport med anbefalinger om 
hvordan samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten kan styrkes. 
Styret behandlet rapporten i møte 28.08.02. Nedenunder gjengis hovedinnholdet i rapporten. 
 
Fra rapporten 
En rekke lidelser behandles dårlig i en nivåfiksert helsetjeneste. Det er en økende erkjennelse 
både i helseforvaltningene og hos fagpersoner at slike lidelser hos mange pasientgrupper best 
kan behandles gjennom felles og samordnet innsats av begge nivåer i helsetjenesten. 
Spesielt gjelder det: 
 

- kreftpasienter 
- eldre pasienter med multiorgansvikt  
- pasienter med behov for medisinsk rehabilitering 
- kronisk syke 
- psykiatriske pasienter 
- rusmisbrukere 

 
Noen av disse pasientgruppene vokser med en økende alder i befolkningen. Sykehusene 
skriver ut pasientene som "ferdigbehandlet" fra sitt nivå uten at primærhelsetjenesten har 
fasiliteter, kapasitet eller faglig kompetanse til å håndtere disse alene. Pasientutviklingen 
krever ny tenkning omkring samhandling og rollefordeling mellom tjenestenivåene.   
 
For å nå målsettingene vil et nærmere samarbeid ta utgangspunkt i følgende: 
 
• Henvisning av pasienten til riktig kompetanse på riktig tidspunkt 
• Behandling av pasienten til enhver tid på laveste effektive omsorgsnivå 
• Riktig prioritering av de totale ressursene i systemet 
• Rask og effektiv samhandling ved akutte medisinske situasjoner  
• Faglig samhandling ved elektive henvisninger  
• Faglige råd knyttet til enkeltpasienter  
• Generelle faglige råd og kompetanseoverføring 
• Generelle medisinske prosedyrer og konvensjoner 
• Generell informasjon om praksis, kapasitet, ventelister etc. 
• Administrative forordninger 
 
I et helhetlig tjenestetilbud må også de kommunale pleie- og omsorgstjenester inngå.  
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Et av de tiltak som nå planlegges er oppretting av ”Helseting” i hvert av helseforetakene. 
Tinget er ment å være et møtepunkt og forum for å finne frem til felles løsninger i viktige 
spørsmål. Eksempler på dette vil være:  

• Logistikk omkring timebestillinger, organisering av poliklinisk service og 
prøvetaking. 

• Faglige spørsmål; eksempel felles retningslinjer for utredning og behandling. 
• Organisatoriske spørsmål. 
• Informasjonsutveksling. 
• Forskning, opplæring og utviklingsarbeid. 

 
Hospiteringsordninger vil også være et viktig tiltak for å utvikle felles forståelse for 
oppgaver og løsninger, muligheter og begrensninger.  
 
Elektronisk spørrekasse er et annet tiltak som vil bli utredet. Formålet er at primærlege og 
sykehuslege gjensidig kan konsultere hverandre og få kvalifisert svar innen en fastsatt tid. 
 
Forbedret kommunikasjon 
Forbedring av de tradisjonelle kommunikasjonsformene mellom tjenestenivåer er et 
satsingsområde for Helse Nord. Å øke omfanget og kvaliteten i elektroniske henvisninger og 
epikriser er et tiltak som vil gi stor effekt og som vil bli prioritert i tiden fremover. 
Epikriseutveksling er nå under implementering via Nordnorsk helsenett. Gjennom forsøk med 
elektronisk ”booking” er det høstet gode erfaringer, og det er ønskelig at ordningen utvikles 
videre. 
 
Direkte utveksling av pasientenes oppdaterte medisineringslister fra journaler på begge 
tjenestenivå ønskes etablert som et pilotprosjekt. Medisinlisten er en viktig del av epikrisen, 
og en rask gjensidig utveksling vil ha stor betydning for kvaliteten i tilbudet.  
Etablering av fagnett på tvers av tjenestenivå basert på Internett-teknologi skal utredes og 
søkes etablert for å binde sammen primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten rundt noen 
utvalgte problemstillinger, for eksempel overfor kreftpasienter, kronisk syke, eldre med 
multiorgansvikt, psykiatriske pasienter og rusmiddelmisbrukere. Erfaringer fra slike fagnett 
har vist seg meget nyttig i fagutvikling, prosedyreutvikling og utveksling av medisinsk 
kunnskap. Norsk Senter for telemedisin vil være sentral i utviklingen. 
 
Helseregion Nord har spesielle utfordringer på grunn av den spredte befolkningen og lange 
avstander til sykehus. Primærhelsetjenesten har derfor i mange kommuner lang tradisjon i å ta 
seg av oppgaver som ellers er lagt til spesialisttjenesten. Dette har tvunget fram 
samhandlingsrutiner mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som sikrer 
kvaliteten på tjenesten. En av disse samhandlingsrutinene er sykestuefunksjonen. 
 
Det er erfaring for at pasienter med mindre alvorlige akutte tilstander, kan behandles lokalt i 
sykehjem med ekstra ressurser. Sykestuene vil ha en både pre- og post hospital funksjon.   
Det bør derfor satses på å utvikle nye samarbeidsformer og utvikling av strengere krav til 
utnyttelse av de felles ressurser også for sykestuer/sykestuesenger i kommunene. Utredning 
av 1,5-linjetjenester som distriktsmedisinske sentra bør også omfatte vurdering av 
lokalsykehusenes roller i en fremtidig annen struktur enn dagens.  
 
Erfaringene med sykestuer i Finnmark er gode, og Helse Finnmark HF vil få i oppgave å 
gjennomføre et forprosjekt som beskriver hvordan sykestuefunksjoner kan etableres i større 
omfang i landsdelen. 
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6.2   Ambulanse- og nødmeldetjenesten.  
Ambulansetjenesten har utviklet seg fra å være transport til å bli en helsefaglig 
spesialisthelsetjeneste med tilhørende krav.  Det gir Helse Nord store kvalitetsmessige og 
operative utfordringer de kommende år i forhold til kompetanse, teknologi, responstider etc.  
Samfunnsøkonomisk har gode akutt- og nødmeldetjenester stor økonomisk betydning - antall 
liggedøgn på sykehus, arbeids- og funksjonsdeling mellom sykehus, bergede liv, livskvalitet 
etc.   Tjenestene er av stor betydning for dagens bosetningsmønster og befolkningens 
trygghet. Svært viktig er gode samarbeidsforhold med primærhelsetjenesten. 
Kostnaden for Helse Nords samlede ambulansetjenesten i 2002 er ca. 452 mill. kr.  I tillegg 
kommer drift av nødmeldetjenesten og helseforetakenes driftsorganisasjoner for ambulanse- 
og nødmeldetjenesten.  
 
Fra 2004 må Helse Nord RHF / helseforetakene ”sørge for”: 
 
• Kompetanseutvikling i båtambulansetjenesten, helsepersonellbemanning 
• Vedlikehold og utskiftninger vedr. Helseradionett (mange radiobaser er 30 år) 
• Organiseringen av 113 nødmeldesentraler og oppbemanning av disse 
• Satsing på kvalitetsarbeid og standardisering (medisinsk systemansvar) 
• Satsing på systemutvikling og systembøker (medisinsk systemansvar) 
• Innføring av elektronisk verktøy (AMIS) for oppdragshåndtering i 113sentralene for 

dokumentasjon og rapportering, som vil gi muligheter til å monitorere tjenesten og gi 
gode styringsverktøy. 

• Satsing på telemedisinske løsninger med overføring av biologiske data og bilder i 
helsenettet gir muligheter for tidlig start av avansert behandling. Her ligger helsegevinst 
for den enkelte og samfunnsgevinst. 

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

 
Anslått kostnad: 20 mill. kr.  (hensyntatt at noen av tiltakene er investeringer som kan 
avskrives over 5 år) 
 
I tillegg kommer: 
• 15 min. aktiveringstid legebemanning på redningshelikoptrene i Bodø og Banak  
• Flåtestyring (130 ambulanser x kr 100.000,- = 13 mill. kr.) 
 
Generelt må Helse Nord gjennomgå struktur og kostnadseffektivitet ved ambulansetjenestene. 
Dette er et stort utviklingsarbeid og en kvalitetsheving som er spesielt viktig i en landsdel med 
så desentralisert bosettingsstruktur. 
 
6.3 Psykiatri 
Regionalt behandlingstilbud for mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser: 
Som ledd i oppbygging av et regionalt behandlingstilbud vil det i 2003 bli etablert et 
kompetanseteam og tilbud om noen plasser ved UNN. På basis av et innleggelsesbehov på 
1:50 000, anslås det å være 30 pasienter med så alvorlige spiseforstyrrelser at de trenger det 
mest avanserte behandlingstilbudet. På bakgrunn av de beregninger som er gjort i forhold til 
behov, og faktum at tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser også skal gis i lokalt 
helseforetak (sykehus/DPS og BUP) og i primærhelsetjenesten, foreslås den regionale enheten 
foreløpig med 20 døgnplasser, hvorav 6 plasser skal være tilbud til barn og unge. Dette vil 
innebære en driftskostnad på 51 mill. kroner.  
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Den videre utviklingen av en regional spesialenhet vil dreie seg om organisering av lokaler og 
kompetanseoppbygging vedr. utvikling av gjennomgående behandlingsmodeller, etablering av 
tverrfaglig samarbeid, dokumentasjon og klinisk kvalitetsregistrering samt forskning. Det 
forutsettes samarbeid med andre behandlingsenheter i og utenfor regionen, og med 
primærhelsetjenesten. 
 
Etablering av en egen Barne- og ungdomsklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) 
Styret ved UNN vedtok i sak 45/02 å integrere Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, 
Barnepsykiatrisk avdeling, Ungdomspsykiatrisk avdeling og Barneavdelingen i en 
organisasjon. Det vil gjennom denne samorganiseringen bli etablert ”En-dør” inn i 
spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom innenfor både somatikk og psykiatri i Tromsø-
området. Dette vil utover tilgjengelighet på kompetanse, også utgjøre et fundament for 
spennende utviklingsarbeid på en rekke felter i snittet psykiatri/somatikk. Det knyttes 
bygningsmessige premisser til gjennomføringen, noe som innebærer et investeringsbehov fra 
og med 2004. Gjennomføringen av et slikt tiltak vil føre til et tilbud til barn og unge som er 
enestående i landet. 
 
Tidlig intervensjon for nyfødte: 
I 1999 startet et samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen, UNN og Avdeling for barne- 
og ungdomspsykiatri, samt UiTø ”Prosjekt Tidlig Intervensjon 2000”. Prosjektet er finansiert 
ut 2002 av Rådet for psykisk helse, UNN og Institutt for klinisk medisin ved UiTø. 
 
Fram til i dag er 210 nyfødte (to grupper premature med ulik intervensjon og en gruppe friske 
fullbårne) inkludert, og barna følges med ulike somatiske, psykososiale og psykiatriske mål. 
Hensikten er å fastslå om tidlig intervensjon kan forebygge psykologiske 
utviklingsforstyrrelser og/eller utviklingsforsinkelser og forbedre helsetilstanden for for tidlig 
fødte barn.   
 
Å utvikle og opprettholde realkompetanse i utredning og behandling av spe- og småbarn 
krever utstrakt, kontinuerlig praktisering. Tidlig intervensjon er et tverrfaglig fagområde, og 
gjennom prosjektet er det er etablert et godt samarbeid mellom barneavdelingen og barne- og 
ungdomspsykiatrien. Tiltaket må sees i sammenheng med den forestående integreringen av 
Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk og barneavdelingen ved UNN. Disse enhetene vil være 
samlet i ”Barne- og ungdomsklinikken” ved UNN fra 01.01.03.  
 
Helse Nord RHF vurderer det av hensyn til å forebygge funksjonssvikt hos barn og unge, som 
nødvendig f.o.m.  2004 å sørge for å sikre gjennomføring og videreutvikling av ”Prosjekt 
Tidlig Intervensjon 2000” til et varig og stabilt tjenestetilbud i Helse Nord. 
 
Enhet for idømt behandling ved UNN 
Prosjektet er vurdert av Helsedepartementet å være en del av Opptrappingsplanen for psykisk 
helsevern. Imidlertid ble det ved en feil ikke bevilget midler til dette, noe som fører til at 
Helse Nord må realisere prosjektet innenfor rammen av opptrappingsplanmidler. Dette anses 
som svært uheldig, ettersom midler til de godkjente investeringsprosjektene ikke kan 
reduseres ytterligere. Dette er påpekt flere ganger overfor eier. Fra 2004 må Helse Nord 
RHF/UNN sørge for etablering av enhet for idømt behandling for å kunne ivareta lovpålagte 
oppgaver. 
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Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsevern for den samiske befolkningen. 
I styringsdokument Helse Nord RHF 2002 peker departementet bl.a. særlig på at det bør settes 
fortgang i å planlegge og etablere et kompetansesenter for psykisk helsevern for den samiske 
befolkningen. Ut fra dette intensiverte man arbeidet med å etablere drift av både den kliniske 
delen og kompetansesenterfunksjonen. Full drift av Nasjonalt Kompetansesenter er beregnet 
til 16,6 mill. (prisjustert 2003). I forslag til statsbudsjett for 2003 er det lagt inn 2 mill., noe 
som tilsier en driftsramme på 7 mill. kroner. Dette medfører utsettelse av sentrale deler av 
senteret.  
 
Ny Akuttpost – Nordlandssykehuset  
Helsedepartementet har ikke gitt anbefalinger om at ny akuttpost ved Nordlandssykehuset 
realiseres innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Sosial- og helsedirektoratet har 
gitt midlertidig dispensasjon fram til 20.09.2003 for akuttposten ved Salten DPS som er en del 
av Nordlandssykehuset, og som i dag er en post med sykehusfunksjon. Posten oppfyller ikke 
de materielle krav i Forskrift av 3.11.2000 om godkjenning av institusjoner som skal ha 
ansvar for tvunget psykisk helsevern. Dette innebærer behov for investeringer for å sikre akutt 
høyterskeltilbud til befolkningen i Salten, samtidig som det er behov for et akutt 
lavterskeltilbud på DPS-nivå for Salten.  
 
Fra 2004 må Helse Nord RHF/Nordlandssykehuset sørge for etablering av ny akuttpost med 
sykehusfunksjon og akutt-tilbud på DPS-nivå. 
 
Samlokalisering av BUPA, Nordlandssykehuset 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset er lokalisert i 3 bygninger 
spredt over hele området ved Nordlands Psykiatriske sykehus. Dette medfører unødig tidsbruk 
ved samarbeid og ved intern kommunikasjon. Samlokalisering vil gi effektiviseringsgevinst 
både med frigjøring av tid til pasientrettet arbeid og ved at arbeidet kvalitetssikres bedre. 
Samtidig vil tiltaket frigjøre arealer som kan benyttes til annen ny aktivitet som ikke kunne 
realiseres innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helsevern på grunn av for lite midler til 
investeringer.  
 
6.4  Kreft 
 Fra 2003 vil Universitetssykehuset Nord-Norge ha 4 strålemaskiner i drift. For å kunne ha en 
optimal kapasitetsutnytting av disse trenger vi å bygge ut flere sengeplasser, større poliklinikk 
og vi trenger å ansette mer personell. Det udekkede strålebehovet i Helse Nord er i hovedsak  
 palliativ strålebehandling. Med de nye maskinene i drift vil vi ha en god stråledekning   
 i regionen, og det vil sette oss i stand til å gi en mer optimal behandling 
(fraksjoneringsmønster). Utbygging av kreftavdelingen på UNN er således en høyt prioritert 
oppgave, som krever store investeringer fra 2004. 
 
I Regional Kreftplan, delutredning stråleterapi, er det nedfelt at behov for en 5. maskin i 
regionen vil være tilstede en gang mellom 2006 - 2010 og at serving av satellitt i Bodø ikke er 
aktuell før stråleterapiklinikken ved UNN er utbygd og konsolidert. Planleggingen av en 
palliativ strålesatellitt ved Nordlandssykehuset, faglig og administrativt underlagt UNN, må 
imidlertid starte i 2004 dersom en skal komme i mål med satsingen på kreftbehandling for 
befolkningen i landsdelen.    
 
Når det gjelder den ikke-kirurgiske kreftbehandlingen i Helse Nord har departementet 
bevilget midler for etablering av regionalt kompetansesenter for lindrende behandling ved 
Kreftavdelingen, UNN. Dette er høyt prioritert gjennom Nasjonal Kreftplan. Over flere år har 
senteret drevet kompetanseheving i hele helseregionen. I tråd med dette starter vi denne  
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høsten etablering av enhet for lindrende behandling ved Kreftavdelingen UNN (nødvendig 
kompetansebase for den utadrettede virksomhet). Vi starter med 4 senger og skal ha 10 senger 
i kompetanseenheten på sikt. Likeledes er det planlagt en enhet for lindrende behandling ved 
Nordlandssykehuset. Denne vil bestå av 5 senger. 
  
 
6.4   Helsetjenesten i utkantstrøk 
Nord-Norge preges av store avstander, spredtbygde strøk og til dels vanskelige 
transportforhold i deler av året. Det å drive helsetjenester i utkantene gjør 
tjenesteproduksjonen i landsdelen dyrere enn i regioner hvor befolkningsstrukturen og 
geografien er annerledes. Mange forhold påvirker kostnadene: 

• Beredskapen koster mer jo færre personer som benytter den. Det at det er færre som 
benytter den, betyr likevel ikke at man kan kutte ut beredskapen. Den må være der når 
man har behov for den. Inntektene derimot vil ikke kunne dekke 
beredskapskostnadene. 

• Rekruttering og stabilisering er vanskeligere i utkantstrøk både pga faglig isolasjon, 
hyppigere vakter, infrastruktur, lange reiseveier etc. Ofte må det settes inn virkemidler 
som kompenserer for ulempene, noe som fordyrer tjenesten betydelig ut over ordinære 
lønnskostnader. 

• Turnover er større enn i tettbygde strøk noe som gir større utgifter til innleie, vikarer, 
annonseutgifter. 

• Store avstander gir flere og lengre reiser, og både administrativt og klinisk personell 
bruker mer tid på reisevirksomhet enn i andre regioner. Flyreiser er hyppig påkrevd og 
svært dyre i Nord-Norge. Helse Nord har landets største ambulansetjeneste, noe som 
også er svært kostnadskrevende. 

 
Innenfor andre sektorer har staten i et 10-talls år benyttet ”virkemiddeltilskudd” for å dempe 
virkningen av vanskene med å drifte offentlige tjenester i utkantene, for eksempel innen 
skoleverket. Andre land som benytter demografiske kriterier for budsjettfordeling har erkjent 
at grad av spredtbygdhet må få betydning for rammefordelingen innen helsesektoren, for 
eksempel Skottland som beregner grad av ”rurality and remoteness” for de ulike regionale 
helseforetak og fordeler et visst beløp årlig som tilskudd for å kompensere for ulempene. 
Helse Nord mener dette bør vies oppmerksomhet også her hos oss.     
  
 
6.6     Bevilgningsmessige behov i 2004 
 
Bevilgningsmessige behov som konsekvens av nye tiltak fra 2004 er etter de foran skisserte 
utviklingsmål følgende: 
 
Samarbeid med primærhelsetjenesten: 
Våren 2003 gjøre forprosjektering på de enkelte samhandlingsprosjekter, herunder 
kostnadsberegninger for implementering og drift fra 2004 og fremover. Finansiering må også 
sees i sammenheng med ny finansieringsordning for spesialisthelsetjenesten. 2004 vil være et 
år med behov for prosjektfinansiering av tiltak på samme nivå som i 2003.   
 
Prehospital tjeneste: 

• Kvalitetsforbedring m.v.:                20 mill. 
• Flåtestyring m.v.                             13 mill. 
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Psykiatri 

• Etablering av regionalt behandlingstilbud for mennesker med alvorlige 
spiseforstyrrelser. 
- Antatt behov for driftsmidler: 14,6 mill. 
- Antatt behov for investeringer: 26 mill. 

 
• Etablering av en egen Barne- og ungdomsklinikk ved Universitetssykehuset Nord-

Norge (UNN) 
- Antatt behov for investeringer: 12 mill. 

 
• Videreføring av Tidlig intervensjon for nyfødte ved UNN 

- Behov for driftsmidler:  2,3 mill. 
- Antatt behov for investeringer: 2 mill. 

 
• Enhet idømt behandling ved UNN 

- Behov for investeringsmidler: 9,7 mill. 
 

• Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern for den samiske befolkningen 
- Behov for driftsmidler:  10 mill. 

 
• Ny akuttpost – sykehusfunksjon og akutt-tilbud DPS-nivå ved Nordlandssykehuset. 

- Antatt behov for driftsmidler:  6.7 mill. 
- Antatt behov for investeringer for begge tjenestene: 35 mill. 

 
• Samlokalisering av BUPA ved Nordlandssykehuset 

- Behov for investeringsmidler: 43 mill.  
Kreft: 

• Økte driftsmidler for å ivareta den økte strålekapasiteten:    10 mill. 
(investeringsbudsjettet må underlegges videre utredning/prosjektering) 

• Regionalt kvalitetsregister for kreft:                               5 mill.   
• Økt innsats lindrende behandlingshospitsplasser:          5 mill.                        

 
Kronikeromsorg/geriatri:  Lærings- og mestringssentre       5-10 mill. 
 
Det vises til pkt. 7.5 vedrørende økte utgifter til drift av helsetjenester i utkantstrøk. Helse 
Nord har ikke kostnadsberegnet de enkelte forhold som er nevnt, og ettersom 
finansieringsutvalgets arbeid ikke er sluttført er det vanskelig å forutse hvordan de 
demografiske faktorer vil spille inn i framtidige beregninger av basistilskudd. En ønsker 
derfor kun her å sette søkelyset på de merkostnader som framkommer i utkantene, og be 
departementet sette spørsmålet på dagsordenen. Det kan jo nevnes at helse Nord må bruke et 
betydelig beløp til innleie av legespesialister bare for å få dekket nødvendig spesialistdekning 
på røntgen og anestesi, noe som i motsatt fall ville føre til stengning av sykehus. 
  
Det er også et betydelig problem for Helse Nord at de økonomiske rammene som samlet sett 
legges til grunn fra eiers side, langt fra gjenspeiler den faktiske økningen i 
behandlingsaktivitet.  Fra 2001 til 2002 har veksten i totale opphold i Helse Nord vært 9 %. 
Når det så fra eiers side gjennom begrenset prisvekst legges opp til betydelige 
effektiviseringskrav, samtidig som prisveksten på de viktigste produksjonsfaktorene våre 
sprenger alle rammer, sier det seg selv at vi får et betydelig problem med å ivareta både eiers 
prioriteringer og egne krav til kvalitet og omfang i behandlingstilbudet. 
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7. Styringsteknikk i foretaksgruppen 
I Helse Nord har vi valgt en modell som understreker helseforetakenes selvstendige ansvar 
som tjenesteytere med stor frihet i virkemiddelbruk, med resultatstyring, innen rammen av 
Helse Nords overordnede beslutninger. 
 
Helse Nords ”sørge for ansvar”  ivaretas gjennom: 
a: Vedtekter til helseforetakene som beskriver spesifikke oppgaver for helseforetak 
b: Styringsdokumentet som for 2002 definerte oppgavene bl.a. i forhold til helseforetakets  
    geografiske nedslagsfelt og befolkningens behov for elektive og akutte tjenester,  
    ventetider, ivaretakelse av lovverk og helseforetaksutvikling. 
c: prioriteringsdialoger knyttet til klargjøring rundt eiers styringsbudskap og verdiformidling  
 
Bruk av private spesialister er knyttet opp til helseforetakene, bestillinger er da gjort i hh. t. 
behov som er erkjent der. Organiseringen av ansvaret for praktiserende spesialister vil bli 
revurdert over nyttår.  
 
2: Eier styring ivaretas gjennom 
a: Styreoppnevning med oppfølging i form av to styreseminarer hvert år,  
   styrelederkontaktmøter etc. 
b: Foretaksgruppens organisering (”konsernbygging”), der vi etter hvert får på plass 
    rapporteringsverktøy og styringssystemer for ulike felt av virksomheten.   
c:  RHF har observatør i styret til helseforetakene, med tale og forslagsrett. 
d: Ved motsetninger eller konflikter i forståelse av oppgaver eller roller, blir dette behandlet i  
     styret i RHF som avgjørende organ, evt. med foretaksmøte. 
 
I tillegg ivaretas Helse Nords rolle gjennom ulike dialogtiltak som:  
a: Operasjonalisert ledelse med månedlig direktørforum i regionen. Her gjennomgås status,  
    utvikling, utfordringer og fellestema for foretaksgruppen som organisasjon.  Styreledere  
    knyttes opp til dette forum etter ønske og behov. 
b: Nettverksorganisering innenfor en rekke tema på fag-, forretnings- eller  
    organisasjonsutvikling. Slik utvikles organisasjonen også på disse lavere nivåer opp til   
    regional identitet, felles holdninger og konkrete løsninger, som i stor grad blir like på tvers  
    av foretak og uten at det skjer i form av beslutninger på RHF nivå.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2002   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trine Magnus, tlf. 75 51 29 12 
 

 

STYRESAK 112-2002/2  ETABLERING AV PET-NETTVERK I OSLO 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Se vedlagt brev. 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.11.2002 200200740-3  021 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Trine Magnus, tlf. 75 51 29 12 04.11.2002 2002/22 - 1645/2002 / HT 
 

 

 
 
 
 
 
Helse Sør RHF 
Postboks 2825 
3702 SKIEN 
 
 
 
Vedr. etablering av PET-nettverk i Oslo. 
 
 
 
Viser til brev av 04.11.02 med forespørsel om bidrag til etablering av PET-nettverk i Oslo. 
 
Helse Nord sier seg enig i det prinsipielle syn at finansiering av denne type avansert 
høyteknologi burde være en nasjonal oppgave. 
Videre stiller vi spørsmål både ved den organisatoriske struktur som er foreslått for et 
nasjonalt nettverk og ved  kostnadsnivået slik det framstilles. 
 
På dette grunnlaget vil Helse Nord RHF stille seg avventende til et eventuelt økonomisk 
bidrag til et nasjonalt PET-senter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Trine Magnus 
Fagdirektør 
         
 
 
Kopi: ME, JGF 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2002   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 
 

 

STYRESAK 112-2002/3  ANMODNING OM FRITAK FRA STYREVERV I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Se trykt vedlegg. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2002   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Marit Eskeland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 112-2002/4  ANSETTELSE AV NY FAGDIREKTØR 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Kopi av pressemelding av 19. november 2002. 
 
Helse Nord har ansatt Einar Hannisdal(49) som ny fagdirektør. 
 

Einar Hannisdal, prosjektdirektør i ErgoGroup AS, er tilsatt som ny 
fagdirektør i Helse Nord. 
Hannisdal er 49 år og utdannet lege fra Universitetet i Tromsø i 1982. Han 
tiltrer stillingen 1. januar 2003. Han overtar for Trine Magnus som går 
tilbake til lederstilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.  
 
Han er spesialist i kreftbehandling og har en doktorgrad i klinisk 
kreftforskning fra 1994.  Hannisdal kommer nå fra stillingen som 

prosjektdirektør i ErgoGroup AS hvor han har ledet konsernets helsesatsing på tvers av 
datterselskaper. ErgoGroup er et av Norges største IT-konsern, heleid av Posten Norge AS. 
Han har tidligere vært sjefkonsulent i Gap Gemini Ernst & Young i en tre års periode.  Han 
har bred konsulenterfaring knyttet til sykehusdrift. Det omfatter sammenligning av 
sykehusdrift, evalueringer, informasjonsforvaltning, kostnadsanalyser, virksomhetsplaner og 
sykehusdimensjonering. Han hadde ansvar for utarbeidelse av virksomhetsplan for utvikling 
av Sentralsykehuset i Rogaland og nasjonal evaluering av hjerneslagsbehandling i Danmark. 
 
Einar Hannisdal har 13 års erfaring fra legearbeid, hovedsaklig innen kreftbehandling. I 
perioden 1990 – 98 var overlege og koordinator for klinisk forskning ved Det norske 
Radiumhospital. Dette innebar bl.a. tilrettelegging for forskning med utvikling av 
standardiserte databaser til bruk både i løpende oppfølging av behandlingsresultater og i 
klinisk forskning. Han har erfaring fra den sentrale helseforvaltningen gjennom en bistilling i 
Statens Helsetilsyn. Han har deltatt i en rekke nasjonale arbeidsgrupper tilknyttet 
spesialisthelsetjenesten, f.eks. innen kodeverk, struktur av pasientjournal, DRG og 
helseregistre. 
 
Hannisdal har vært styreleder i DIPS ASA som leverer pasientsystemer til norske sykehus. 
Han trer ut av styret i DIPS før han tiltrer i Helse Nord.  
 
 
Pressekontakt:  Administrerende direktør Marit Eskeland  48153506 
   Påtroppende fagdirektør Einar Hannisdal  97710243  
   Informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol  95076075 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2002   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Kristian Iversen Fanghol, tlf. 75 51 29 11 
 

 

STYRESAK 112-2002/5  MØTEPROTOKOLL HELSE- OG SOSIALUTVALG I  
 TROMS FYLKESKOMMUNE 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Se trykt vedlegg. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2002   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Kristian Iversen Fanghol, tlf. 75 51 29 11 
 

 

STYRESAK 112-2002/6  BREV FRA TROMS FYLKESKOMMUNE, HELSE- OG  
 SOSIALETAT AD. PRAKTISERING AV  
 OFFENTLIGHET OG TILGJENGELIGHET TIL  
 SAKSDOKUMENTER HELSE NORD. 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Se trykt vedlegg. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2002   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 
 

 

STYRESAK 112-2002/7  OPPNEVNELSE AV SAMARBEIDSFORUM  
 HØGSKOLE / UNIVERSITET 
 Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002. 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Se vedlagte brev. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 19.10.2002 200200244-33   015.4 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 01.10.2002  
 

 

 
Universitetet i Tromsø 
9037 TROMSØ 
 
 
 
OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL UNIVERSITETSSAMARBEIDET OG 
REGIONALT SAMARBEIDSFORUM 
 
 
 
 
Vi viser til brev fra Universitetet i Tromsø 1.10.02 med forslag på UiTøs representanter til 
Universitetssamarbeidet og Regionalt samarbeidsforum. 
 
Helse Nord RHF har etter en samlet vurdering av forslagene fra UiTø og UNN oppnevnt 
følgende representanter til Universitetssamarbeidet og Regionalt samarbeidsforum: 
 
fagdirektør Trine Magnus, Helse Nord RHF, leder 
direktør Knut Schrøder, UNN  
avdelingsleder Arthur Revhaug, UNN  
avdelingsleder Bjørn Skogen, UNN 
professor Georg Sager, dekan Med.fak, UiTø 
førsteamanuensis Torkjell Tveita, prodekan undervisning, Med.fak., UiTø 
professor Inger Njølstad, Med.fak., UiTø 
professor II Rolf Jorde, Med.fak., UiTø 
direktør Hans M. Borchgrevink, Medisin og helse, Norges Forskningsråd  
 
1.vara UNN: sjef for kliniske avdelinger  
2.vara UNN: forskningsleder Reidun Olstad 
1.vara UiTø: professor Kirsti Ytrehus, prodekan forskning, Med.fak 
2.vara UiTø: professor Ragnar Hotvedt, Med.fak. 
vara NFR: avdelingssjef Ragna Valen, Medisin og helse, Norges Forskningsråd  
 
Representantene er oppnevnt for 2 år, og vil få direkte innkalling til det første møtet som er 
satt til 15.november i Tromsø. Varamedlemmer innkalles i tilfelle frafall av institusjonens 
egne representanter. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
 
Trine Magnus Tove Klæboe Nilsen 
Fagdirektør Rådgiver 
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Kopi: TM, ME her 
 Det medisinske fakultet, UiTø 
 Georg Sager 
 Torkjell Tveita 
 Inger Njølstad 
 Rolf Jorde 
 Kirsti Ytrehus 
 Ragnar Hotvedt 
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14   
 

 

 
Partene i Høgskolesamarbeidet 
  
 
 
 
SAMARBEIDSORGAN MELLOM HELSE NORD RHF OG HØGSKOLENE I 
NORD-NORGE 
 
 
 
Styret for Helse Nord RHF gjorde i sitt møte 28.08.02 vedtak om å opprette samarbeidsorgan 
for å ivareta felles oppgaver for Helse Nord RHF og universitet, høgskoler og helseforetak i 
regionen.  
 
Vedtaket er som følger: 

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. 

 
 

Vedlagt følger saksforelegget som angir mandatet og sammensetningen av organene. 
Vi ber i tråd med dette høgskolene og helseforetakene å utnevne sine representanter – en fra 
hver institusjon – til Høgskolesamarbeidet og Regionalt samarbeidsforum.  
 Vi ber partene gi tilbakemelding om hvem som skal representere den respektive 
høgskole eller helseforetak i disse to organene, enten skriftlig eller på e-post til 
tkn@helse-nord.no innen 6.11.02. Vi ønsker også at det foreslås vararepresentanter. 
Representantene oppnevnes for 2 år. 

Det første og konstituerende møte i Høgskolesamarbeidet er satt til 29.november i 
Tromsø, og innkalling og dagsorden for møtet vil bli sendt direkte til representantene. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Trine Magnus Tove Klæboe Nilsen 
Fagdirektør Rådgiver 
         
Kopi: TM, ME 
 
Vedlegg: Saksframlegg til styresak om samarbeidsorgan  
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Oversikt partene i Høgskolesamarbeidet: 
Høgskolen i Nesna 
Høgskolen i Bodø 
Høgskolen i Narvik 
Høgskolen i Harstad 
Høgskolen i Tromsø 
Høgskolen i Finnmark 
Samisk Høgskole 
Helgelandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF 
Hålogalandssykehuset HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Helse Finnmark HF 
Helse Nord RHF v/fagdirektøren 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2002   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 
 

 

STYRESAK 112-2002/8  OPPNEVNELSE AV AKUTTUTVALGENE  
 KIRURGI / FØDE 
 Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002. 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Se vedlagt brev. 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 18.10.2002 200200842-6  025.4 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13   
 

 

 
 
Helseforetakene 
v/foretaksdirektøren 
 
Adresseliste  
 
 
IGANGSETTING AV PROSJEKTENE ”KIRURGISK AKUTTBEREDSKAP OG 
FØDSELSOMSORG” I HELSE NORD – OPPNEVNING AV PROSJEKTGRUPPENE. 
 
 
Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende de ovennevnte prosjekter. 
Helse Nord RHF har, på bakgrunn av innmeldte forslag til representanter fra helseforetakene, 
satt sammen en prosjektgruppe for hver av de to prosjektene, som ivaretar en hensiktsmessig 
faglig profil og med representasjon av fag, administrative funksjoner og tillitsvalgte. 
 
Foretaksledelsen bes sikre at dette arbeidet, som har stor betydning for alle helseforetakene, 
gis den nødvendige prioritet og tid hos representantene for foretaket. 
 
Prosjektgruppenes mandat vil være følgende: 
 

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

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

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

3. På grunnlag av resultatene fra 1 og 2 utarbeides forslag til konkret utforming av  
      de aktuelle tilbudene i de enkelte HF. Forslagene skal ivareta de overordnede  
      målsettinger i Helse Nord RHFs strategiplan. 
 

Det presiseres at det er to prosjekter og at prosjektgruppene besvarer mandatet for det 
fagområde de er oppnevnt til å utrede.  
 
Helseforetaksdirektørene i samarbeid med foretakenes repr. i prosjektgruppene bes med dette 
sette sammen arbeidsgruppe/arbeidsgrupper i helseforetaket som skal være referansegrupper 
for de sentrale prosjektgruppene og i neste fase være intern prosjektgruppe i helseforetaket. 
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Følgende oppnevnes som representanter til de sentrale prosjektgruppene: 
 
PROSJEKTGRUPPE KIRURGISK AKUTTBEREDSKAP 
 
Prosjektleder:                  Odd Søreide, prof. dr. med. SINTEF Unimed./ 
                                                                         Forskningssjef SMM 
 
Helgelandssykehuset:               Fred Mürer, foretaksledelsen 
Nordlandssykehuset:                Bjørn Bergsdahl, gen. kirurg/ortoped 
UNN:                                        Just Thoner, anestesiolog 
                                                  Odd-Inge Solem, ortoped  
Helse Finnmark HF:                 Lennart Wählby, gastrokirurg/foretaksledelsen 
Hålogalandssykehuset:             Trond Ellingsen, gastrokirurg 
Norsk Sykepleierforbund:        Bente Christensen, oversykepl. ortopedisk UNN 
Legeforeningen:                       Gunnleiv Birkeland  
Primærhelsetjenesten:               Anette Fosse, Mo i Rana 
Helse Nord RHF:                      Finn Henry Hansen, strategi- og prosjektdirektør 
                                                  Bjørn Haug, med.systemansv. amb/nødm.tj. 
                                                  Trude Grønlund, fagavd. Sekretær for gruppa 
 
 
PROSJEKTGRUPPE FØDSELSOMSORG  
 
Prosjektleder:                      Bjørn Backe, gyn./ førsteamanuensis NTNU  
 
Helgelandssykehuset:                   Margit Steinholt, gynekolog 
Nordlandssykehuset:                    Ingar Vold, gynekolog (Lofoten) 
Hålogalandssykehuset:                 Willy Nøstdahl, gynekolog 
                                                      Terje Nilssen, foretaksledelsen  
Helse Finnmark:                           Tone Sparr, pediater 
Primærhelsetjenesten/UNN:         Jarle Musum, kommunelege Sonjatun 
                                                      Inger-Lill Pedersen, jordmor, Sonjatun  
                                                      Nina Schmith, jordmor, Alta sykestue 
Den Norske Jordmorforening:      Lise Thomassen, jordmor, UNN 
Legeforeningen:                            Ingebjørg Fagerli, pediater, Bodø 
Nasjonalt Råd for fødselsomsorg: Sølvi Taraldsen 
Helse Nord RHF                            Finn Henry Hansen, strategi- og prosjektdirektør 
                                                       Nina Hesselberg, med.systemansvarlig amb/nødm.tj. 
                                                       Trude Grønlund, rådgiver fagavd., sekretær for gruppa 
 
  
For prosjekt kirurgisk akuttberedskap er følgende møtedatoer fastlagt: 
4.november 2002, 17.desember 2002, 17.januar 2003 
Det innkalles med dette til 1.møte, 4.november kl. 10.00 -15.00 i Bodø, Helse Nords lokaler, 
Sjøgata 10. 
 
Som forberedelse til prosjektarbeidet bes det om at de vedlagte skjemaer fylles ut på samtlige 
kirurgiske poster, med unntak av UNN og Nordlandssykehuset, og returneres så snart som 
mulig til Trude Grønlund, Helse Nord RHF.  
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Prosjekt Fødselsomsorg skal ha sitt første møte TORSDAG 14.NOVEMBER. 
Prosjektgruppen møter i Helse Nords lokaler, Styrerommet, Sjøgata 10, Bodø 
 
 
Begge prosjektgruppene skal avlevere rapport innen 31.01.03. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Trine Magnus                                                                                     Trude Grønlund 
Fagdirektør                                                                                         Rådgiver 
         
 
 
 
 
 
 
Kopi: TM, FHH, BH, Odd Søreide, Bjørn Backe 
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ADRESSELISTE: 
 
Kirurgisk akuttberedskap: 
 
Odd Søreide, prof.dr.med. SINTEF Unimed./ SMM,                                                                        
Fred Mürer, Helgelandssykehuset HF, Rana, 8600 Mo i Rana 
Bjørn Bergsdahl, Nordlandssykehuset HF, Lofoten, Sykehusbakken 23, 8372 Gravdal  
Just Thoner, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Sykehusveien 38, 9038 Tromsø 
Odd-Inge Solem,               ”                          ”                       ”                          ” 
Lennart Wählby, Helse Finnmark HF, Kirkenes, Boks 410, 9915 Kirkenes 
Trond Ellingsen, Hålogalandssykehuset HF, Harstad, St.Olavsgt.70, 9480 Harstad 
Bente Christensen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Sykehusveien 38, 9038 Tromsø  
Gunnleiv Birkeland, Helgelandssykehuset HF, Vefsn, Boks 568, 8651 Mosjøen 
Anette Fosse, Øvermo Legesenter, 8600 Mo i Rana 
Finn Henry Hansen, her 
Bjørn Haug, her 
Trude Grønlund, her 
 
Fødselsomsorg: 
Bjørn Backe, gyn./ førsteamanuensis NTNU  
Margit Steinholt, Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen, Boks 613, 8801 Sandnessjøen 
Ingar Vold, Nordlandssykehuset HF, Lofoten, Sykehusbakken 23, 8372 Gravdal 
Willy Nøstdahl, Hålogalandssykehuset HF, Narvik, Boks 273, 8504 Narvik 
Terje Nilssen,                         ”                         ”               ”                  ”  
Tone Sparr, Helse Finnmark HF, Hammerfest, Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest 
Jarle Musum, kommunelege Sonjatun, Sonjatunveien 21, 9151 Storslett 
Inger-Lill Pedersen, jordmor, Sonjatun         ”                     ”          ” 
Nina Schmith, Alta Helsesenter, Markveien 31, 9510 Alta  
Lise Thomassen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Sykehusveien 38, 9038 Tromsø 
Ingebjørg Fagerli, Nordlandssykehuset HF, Bodø, Prinsensgt.164, 8092 Bodø 
Sølvi Taraldsen, Sosial- og Helsedirektoratet, Boks 8054 Dep. 0031 Oslo 
Finn Henry Hansen, her 
Nina Hesselberg, her 
Trude Grønlund, her 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2002   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Finn Henry Hansen, tlf. 75 51 29 30 
 

 

STYRESAK 112-2002/9  ETABLERING AV ET SENTER FOR KLINISK 
DOKUMENTASJON OG EVALUERING VED 
UNIVERSITETET I TROMSØ 

 Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002. 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Se vedlagt brev. 
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Dekanus Georg Sager 
Det medisinske fakultet 
Universitetet i Tromsø 
 
 
 
ETABLERING AV ET SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG 
EVALUERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 
I det strategidokumentet som tidligere i høst ble vedtatt av styret for Helse Nord RHF, inngår  
et punkt om etablering av et Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i samarbeid med 
Universitetet i Tromsø.  

Etableringen av et slikt senter, lokalisert til Universitetet i Tromsø, er et høyt prioritert tiltak i 
Helse Nords strategi for å styrke grunnlaget for kunnskap, kvalitet og læring i helsetjenesten. 
Hovedoppgaven for 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.  

Det forberedende arbeid som er nødvendig for å etablere et slikt senter, må forankres ved 
Universitetets medisinske fakultet. Det forutsettes også at vi kan trekke veksler på fakultetets 
faglige ressurser for å gjennomføre et slikt arbeid. Helse Nord RHF ber derfor fakultetet om at 
det innkalles til et møte i Tromsø for å drøfte og avklare hvordan arbeidet med å etablere et 
slikt senter kan legges opp.  

Helse Nord RHF vil stille med fagdirektør Trine Magnus og strategi- og prosjektdirektør Finn 
Henry Hansen. 

Vi ser fram til et snarlig møte og til et godt samarbeid om denne viktige etableringen.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Trine Magnus        Finn Henry Hansen 

Fagdirektør       Strategi- og prosjektdirektør 
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STYRESAK 112-2002/10  TILSKUDD FOR 2002 TIL  
 BRUKERORGANISASJONER I NORD-NORGE 
 Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002. 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Regionalt Brukerutvalg tildelte i sitt møte 27.8.02 tilskudd til brukerorganisasjonene i Nord-
Norge. De overordnede retningslinjene for tilskuddene er av brukerutvalget definert til 
følgende: 
    
o Tiltak som gjelder pasienters behov for informasjon og støtte til egen mestring 
o Møter og annen interessepolitisk aktivitet som gjelder pasienters situasjon og behov i 

forhold til helsetjenesten  
o Tiltak som fremmer organisasjonenes mulighet til å representere sine medlemmer innen 

Helseregionen, som reise/ oppholdsutgifter i forbindelse med regionale fora m.v.  
o Tiltak som fremmer samarbeid mellom brukerorganisasjonene  
o Kurs/ opplæring for brukerrepresentanter  

 
De tre fylkeslegene og fylkeskommunene ble kontaktet og har oppgitt sine tildelinger til 
brukerorganisasjonene, for å få en samordning og kontroll.         
 
Regionalt Brukerutvalg har oppnevnt et arbeidsutvalg som har foretatt en vurdering av 
søknadene før behandlingen i møtet 27.8.  I tillegg til de retningslinjene som følger av 
utlysingsteksten er det lagt vekt på  
 
• kvaliteten på søknaden 
• tiltak som fremmer organisasjonenes likemannsarbeid er prioritert  
• de prioriterte innsatsområdene: Psykiatri og kreft 
• tiltak for samisk befolkning    
• en rimelig fordeling mellom de tre fylkene 
 
Søknader fra kommunale organisasjonsledd er ikke prioritert, heller ikke søknader fra 
landsdekkende organisasjoner for tiltak som ikke særskilt gjelder befolkningen i Nord-Norge.  
 
Noen søknader har en budsjettramme på flere hundre tusen. Skulle brukerutvalget gått inn på 
å støtte disse ville det selvsagt blitt avslag på nesten alle de andre. Dette mente brukerutvalget 
ville vært en feil prioritering.  Det er likevel flere spennende prosjekter i denne 
søknadsbunken som fortjener en videre oppfølging, og som kanskje kan realiseres via andre 
kanaler, for eksempel gjennom stiftelsen Helse og Rehabilitering og/ eller i et samarbeid med 
helseforetakene.      
  
Ut fra budsjettet for 2002 var det ikke rom for å tildele mer enn kr 600 000. Ved utlysingen 
var det antydet kr 700 000.   
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Fordelingen mellom fylkene var følgende:  
 
Søknader fra nasjonale organisasjonsledd kr   45 000 
Fylkes- og kommunale foreninger i Finnmark  kr 150 000 
Fylkes- og kommunale foreninger i Troms kr 170 000 
Fylkes- og kommunale foreninger i Nordland kr 250 000 
SUM kr 615 000 
 
Søknadene var til sammen på et mange ganger høyere beløp. Sammendraget som presenteres i 
det følgende av søknadene som ble tildelt midler i 2002, gir et innblikk i frivillige 
organisasjoner viktige rolle for befolkningen og som samarbeidspartnere for helsetjenesten.  
 
Det tas også med til slutt noen få av søknadene som ble avslått. 
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1. Søknader fra nasjonale organisasjonsledd 
 
IPADAM, v/ Willy Åmo, 8270 Drag  
Søknadsbeløp: kr 75 000 
Formål: Etablering av IPADAM – Indigenous People against Drugs and alcoholic misuse  
Kommentar: Et viktig nybrottsarbeid. Organisasjonen trenger økonomisk støtte til etablering   
Innvilges kr 30 000  
 
Norges Astma- og Allergiforbund, Inneklimakontoret, Prinsensgt. 89 C, 8003 Bodø 
Søknadsbeløp: kr 90 000 
Formål: Informasjonsbrosjyre og internettoppføring om tiltak som forebygger helseplager for 
astmatikere og allergikere knyttet til egen bolig. 
Budsjett kr 130 000 
Kommentar: Godt dokumentert søknad. Inneklimakontoret i Bodø er nasjonalt, tiltaket er like 
aktuelt for andre helseregioner.  
Innvilges kr 15 000. 
 
2. Søknader fra foreninger i Finnmark 
 
Hørselshemmedes Landsforbund, Finnmark fylkeslag, Heggveien 12, 9515 Alta 
Søknadsbeløp: To søknader, tils. Kr 45 000  
Formål: Kr 20 000 til datakurs (bruk av internett og e-post) og kr 25 000 til driften av 
fylkeslaget 
Kommentar: Å stimulere medlemmene til bruk av internett og e-post er av naturlige grunner 
svært viktig for hørselshemmede. Særlig i Finnmark hvor også kostnadene til møtevirksomhet 
er store.  Er naturlig å se disse to søknadene i sammenheng. 
Innvilges kr 10 000. 
 
Foreningen for hjertesyke barn i Finnmark, c/o Synnøve Tho. Andersen 
Søknadsbeløp: kr 15 250 
Formål: Deltakelse på kurs om fysisk aktivitet og medfødt hjertefeil 
Kommentar: Gjelder deltakelse på kurs på Rikshospitalet for fysioterapeut ved Alta 
legesenter, som i flere år har hatt nært samarbeid med foreningen.  
Innvilges kr 10 000 
 
ADHD-foreningen, Finnmark fylkeslag, Salheimsveien 10 B, 9600  Hammerfest   
Søknadsbeløp: kr Uspesifisert 
Formål: Gjennomføring av foreldreseminar høsten 2002 
Kommentar: Ses i sammenheng med annen søknad fra lokallaget om støtte til styremøter  
Innvilges kr 10 000 
 
Finnmark fylkeslag av LHL, Spurveveien 11, 9512 Alta 
Formål: Generell støtte til drift av foreningen 
Kommentar: De fikk 33 000 i støtte fra fylkeslegen og fylkeskommunen i fjor, regner med 
tilsvarende i år. Kuttes ned på tilskuddet fra LHL sentralt, fra 80 000 i fjor til 30 000 i år.  
Innvilges kr 10 000 
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Mental Helse Finnmark  
Søknadsbeløp: kr 85 000 
Formål: Midler til fylkessekretær 
Kommentar: Psykiatri er satsingsområde.  Lønnsressurs til fylkessekretær er viktig for 
organisasjonens evne til å medvirke i utviklingsprosessen.   
Innvilges kr 30 000 
 
Norges Diabetesforbund Finnmark, Meieriveien 52, 9700 Lakselv 
Søknadsbeløp: kr 24 500 
Formål: To kurs/konferanser som går på opplæring og mestring. Vil bli ca 50 – 60 deltakere.   
Innvilges kr 10 000  
 
Norges Blindeforbund Finnmark, Markveien 51, Austadbygget, 9510 Alta  
Søknadsbeløp: kr 65 000 
Formål: Utskifting av kontorutstyr 
Kommentar: Blindeskriftprinter og moderne programvare for tekstbehandling er helt 
nødvendig for organisasjonen. Også offentlige etater benytter seg av denne servicen.  
Innvilges kr 10 000 
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Finnmark 
Søknadsbeløp: kr 70 000 
Formål: Regionalt samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark, og til å ansette lønnet 
sekretær i halv stilling. 
Innvilges kr 20 000 
 
Norsk Revmatikerforbund, Finnmark fylkeslag, Linehøyden 10, 9500  Alta 
Søknadsbeløp: kr 37 600 
Formål: Støtte til likemannsarbeidet 
Kommentar: Likemannsarbeidet er i et godt system. Søknaden gjelder et kurs som skal gi 
påfyll og hindre utbrenthet blant foreningens likemenn. 
Innvilges kr 10 000 
 
Nasjonalforeningen for folkehelsen i Finnmark, (kun e-postadresse): tordis.jentoft@c2i.net 
Søknadssum: kr 60 000 
Formål: 3-årig prosjekt - informasjon og støttetiltak rettet mot samiske pårørende til personer 
med demenssykdom 
Er søkt 350 000 fra Helse og Rehabilitering. Søknaden var på kr 400 000. 
Kommentar: Tiltaket virker både vesentlig og godt begrunnet.     
Innvilges kr 20 000 
 
Autismeforeningen, Finnmark fylkeslag v/ Helene Thomassen, Spireaveien 14A, 9515 Alta 
Søknadsbeløp: kr 30 000 
Formål: Todagers kurs for medlemmer/ pårørende   
Kommentar: Formålet er å styrke foreldrenes i å ivareta sine barns/ unges behov     
Innvilges kr 5 000 
 
Alta Hørselforening, p. boks 1405, 9506 Alta 
Søknadsbeløp: kr 10 000 
Formål: Tilskudd til seminar 
Kommentar: Flere andre hørselsforeninger i Finnmark er invitert. Godt faglig program. 
Innvilges kr 5 000  
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3. Søknader fra foreninger i Troms 
 
Foreningen for Muskelsyke i Troms og Finnmark, p. boks 3400, 9276 Tromsø 
Søknadsbeløp: 20 000 
Formål: Høstsamling i Skibotn  
Innvilges kr 10 000 
 
Norsk Revmatikerforbund, Troms fylkeslag, boks 1057, 9261 Tromsø 
Søknadsbeløp: kr 15 000 
Formål: Regionalt samarbeidsmøte Nordland, Troms, Finnmark – og annen kurs/ 
opplæringsvirksomhet    
Innstilling: Innvilges kr 10 000  
 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Tromsø lokallag 
Søknadsbeløp: kr 31500 
Formål: Støtte til musikkgruppa ”Blinklys” – 13 psykisk uviklingshemmede – som skal på 
kulturutvekslingsuke i Luleå 21.august 
Innvilges kr 10 000 
 
Norges Diabetesforbund Troms, (ikke oppgitt postadresse.), l.arild@sensewave.com 
Søknadsbeløp: kr 25 100 (det beløpet som i søknaden er oppført som ”underskudd”) 
Formål: Gjennomføring av barn/familiekurs, ungdomskurs og 50+ -samling 
Innvilges kr 10 000 
 
Norilco Troms, boks 756, 9256 Tromsø 
Søknadsbeløp: kr 26 000 
Formål: 1: Søknad om dekning av underskudd for 2001 kr 6000, og 2: Støtte til 
fylkeskonferanse høsten 2002 
Innvilges kr 10 000 
 
Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Tromsø, Vestregt. 15, 9008 Tromsø 
Søknadsbeløp: kr 12 000 
Formål: Økonomisk støtte til to kurs: ”Veien videre alene” 
Er også søkt Extra-lotteriet 
Kommentar: Søknaden er interessant som modellerfaring/ utviklingsarbeid  
Innvilges kr 10 000 
 
Mental Helse Troms, v/ regionsekretær Venche L. Pettersen, Solsvingen 17A, 9360 Bardu 
Søknadsbeløp: kr 267 000 
Formål: Prosjekt Mental Helse og ungdom i Troms  
Er søkt andre instanser: Nei, søkes fullfinansiert av Helse Nord  
Kommentar: Prosjektet tar blant annet sikte på å styrke ungdom med psykiske problemers 
egen deltakelse i interessepolitisk arbeid Søknaden er viktig, men bør vurderes i første 
omgang vurderes i forhold til midler fra Opptrappingsplanen. Bør vurderes å gi støtte i 2003. 
Innvilges kr 20 000  
 
LHL, Skippergata 16, 9008 Tromsø  
Søknadsbeløp: 50 000 
Formål: Driftstilskudd til regionale møter mellom fylkeslagene 
Kommentar: Viktig å støtte slikt samarbeid mellom fylkeslagene.  
Innvilges kr 15 000 
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Arkivnr. 200200006 – 23 
Foreningen for Kroniske smertepasienter, p. boks 2216, 9268 Tromsø 
Søknadsbeløp: kr 15 000 
Formål: To tiltak: Samarbeid med UNN om ”Smerteskolen” – kr 10 000, og weekendsamling 
i regi av sentralforeningen/ organisasjonskurs – kr 5000  
Kommentar: Samarbeidstiltaket med ”Smerteskolen” på UNN er arbeidskrevende for 
foreningen. Nærmere opplysninger i søknaden.  
Innvilges kr 10 000 
 
FFO Troms, p. boks 271, 9253 Tromsø 
Søknadsbeløp: kr 30 000 
Formål: Tilskudd til ledersamling for medlemsorganisasjonene, skolering av 
brukerrepresentanter og regionale møter med FFO-ene i Finnmark og Nordland   
Kommentar: Tiltakene vil ha ringvirkninger for en rekke medlemsorganisasjoner. 
Innvilges kr 20 000 
 
Døves fylkeslag Troms, p. boks 994, 9260 Tromsø   
Søknadssum: kr 7000  
Formål: Dekning av tolkeutgifter m.v. i forbindelse med deltakelse på katastrofeøvelse  
Kommentar: Formålet er å teste hvordan helsepersonell takler situasjonen når pasienten er 
døv, og å gi tilbakemelding til sykehus og andre deltakere om erfaringene 
Innvilges kr 5000 
 
LKB-Troms v/ leder Anneli Wiik, Storgata 142/144, 9008 Tromsø 
Søknadssum:  
Formål: LKB-Troms er et lokallag i Landsforeningen for Kvinner med bekkenløsningsplager.   
Søknaden gjelder tilskudd til foreningens drift – blant annet likemannsarbeid, informasjon om 
hjelpemidler, smertelindring m.m. 
Kommentar: Aktiv forening. Svak økonomi (dekker blant annet ikke telefon og 
kjøregodtgjørelse) 
Innvilges kr 10 000 
 
Landsforeningen for slagrammede i Troms, postboks 5274, 9285 Tromsø  
Søknadssum: kr 66 500 
Formål: Årlig tur for medlemmer, utgifter medlemsmøter og informasjonsmateriell  
Innvilges kr 10 000 
 
Underlivskreftforeningen for Troms og Finnmark, ragnhsan@online.no 
Søknadsbeløp: kr 20 000 
Formål: Prosjekt Vanntrening med instruktør  
Kommentar: Det mangler tilrettelagte rehabiliteringstilbud for kreftpasienter som strir med 
seinskader etter behandling. Lymfødem i bein og underkropp og en rekke andre plager er 
vanlig og har store konsekvenser for helsetilstanden. Rammer mange yngre mennesker.    
Treningen skal ledes av fysioterapeuter ved UNN. 
Innvilges kr 5 000 
 
Landsforeningen for Trafikkskadde, Troms fylkeslag, boks 223, 9189 Skjervøy 
Søknadsbeløp: kr 33 400  
Formål: Flere: Sosialpolitisk kurs, regionskonferanse, organisasjonskurs   
Innvilges kr 5 000 
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Troms fylkeslag av Norsk Hypothyreoseforening v/ Margrethe Esaiassen, Ringselveien 15, 
9100 Kvaløysletta 
Søknadsbeløp: kr 7500  
Formål: Kombinert seminardag og likemannstreff for medlemmene  
Kommentar: Solid faglig program 
Innvilges kr 5000  
 
Troms fylkeslag av NAAF, boks 227, 9144 Samuelsberg 
Søknadsbeløp: kr 154 000 
Formål: Matlagingskurs - rettet mot ungdom: kr 124 000, og kr 30 000 til deltakelse i 
brukerforum og samarbeidsmøter med fylkeslagene til NAAF i Nordland og Finnmark   
Innvilges kr 5 000 
 
 
4. Søknader fra foreninger i Nordland 
 
Landsforeningen for Trafikkskadde i Nordland, Risnakken 2, 8520 Ankenesstrand  
Søknadsbeløp: 60 000 
Formål: Regionskonferanse om brukermedvirkning 
Kommentar: Fokus på helsereformen og hvordan organisasjonen best mulig kan drive 
interessepolitisk aktivitet innen Helse Nord  
Innvilges kr 10 000 
 
Norsk Landsforening for Laryngectomerte, avd. Nord-Norge v/ Kristian Heggelund, 
Lekangveien 97, 8450 Stokmarknes 
Søknadsbeløp: kr 43 900 
Formål: Reise og oppholdsutgifter – Nordnorgessamling i Bjerkvik i desember 
Innvilges kr 10 000  
 
Salten Døveforening v/ Kjell R. Hansen, Tranebærveien 10, 8026 Bodø 
Søknadsbeløp: kr 10 000 
Formål: Helgsamling for foreldre med døve barn 
Kommentar: Kommunikasjons/tegnspråkkurs for foreldre, kombinert med sosialt tilbud for 
barna   
Innvilges kr 5 000,- 
 
Nordland Parkinsonforening v/ Elin Bartholdsen, Ankenesveien 125, 8520 Ankenesstrand   
Søknadsbeløp: kr 16 000 
Formål: To dagsseminarer i Sandnessjøen og Stokmarknes/ Svolvær, for parkinsonrammede 
og pårørende.  
Kommentar: Foreningen har arrangert seminarer i ulike deler av fylket tidligere år.  
Innvilges kr 10 000 
 
Norilco, avd. Nordland, boks 512, 8001 Bodø 
Søknadsbeløp: Ikke spesifisert. 
Formål: Kursopplegg for personer som i løpet av året har blitt stomi- eller reservoaroperert, 
og opplæring av egne ”besøkere” tilknyttet organisasjonen (likemannsarbeid).  
Innvilges kr 5 000 
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Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer, avd. Nordland, p. boks 656, 8001 Bodø 
Søknadsbeløp: Uspesifisert. 
Formål:  
- Opplæring av 4 likemannskoordinatorer, som vil starte opp besøkstjenesten høsten i år. 
Disse vil også stå for videre opplæring av nye likemenn.  
- Kurs for pasienter med Morbus Crohn og Ulcerøs kolitt, i samarbeid med 
Nordlandssykehuset/ lærings- og mestringssentret 
Innvilges kr 10 000 
 
Norges Diabetesforbund Nordland, p. boks 1048, 8001 Bodø 
Søknadsbeløp: kr 27575 
Formål: Tilskudd til weekendkurs for barn med diabetes og deres foreldre/ pårørende 
Høy egenandel for deltakerne. 
Kommentar: Kurset arrangeres i samarbeid med Nordlandssykehuset. 
Det er to andre søknader fra NDF Nordland.  
Innvilges kr 10 000 totalt til alle 3 søknadene. NDF Nordland kan prioritere midlene innen de 
enkelte formålene.  
 
Mental Helse Nordland, Sjøgata 15, 8006 Bodø 
Søknadsbeløp: kr 100 000 
Formål: Å styrke interessepolitisk aktivitet i organisasjonen 
Innvilges kr 30 000 
 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Nordland fylkeslag, p. boks 843, 8001 Bodø  
Søknadsbeløp: 30 000 
Formål: Skolering av utviklingshemmede i organisasjonsarbeid 
Høy egenandel for organisasjonen. 
Kommentar: Målsettingen er å få flere utviklingshemmede til å ta tillitsverv i NFU. 
Spennende utviklingsarbeid. 
Innvilges kr 10 000 
 
Nordland MS-forening, v/leder Nils Rosenfors, Haakon 7s gt. 23, 8003 Bodø  
Søknadsbeløp: 35 000 
Formål: Miniseminar i Bodø om MS: kr 15 000, og sosial sammenkomst for medlemmene - 
søknad kr 20 000 
Kommentar: Stort behov blant medlemmene for mer kunnskap og erfaringsutveksling.     
Innvilges kr 15 000 til formålet miniseminar om MS    
 
Nordland fylkeslag av Norsk Revmatikerforbund, Dronningens gt. 57, 6006 Bodø 
Søknadsbeløp: kr 150 000 
Formål: Regional konferanse i Tromsø for de tre fylkeslagene våren 2003 
Kommentar: Planleggingen av konferansen starter i 2002.  
Innvilges kr 10 000  
 
Norges Handikapforbund Nordland 
Søknadsbeløp: 30 000 
Formål: Samlivs-/mestringskurs for funksjonshemmede og deres pårørende 
Mottatt 15 000 fra Barne- og familiedep. 
Kommentar: Vil arrangere kurset i samarbeid med Lærings- og Mestringssentret ved 
Nordlandssykehuset 
Innvilges kr 15 000 
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Nordland fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund, p. boks 396, 8001 Bodø 
Søknadsbeløp: 15 000 
Formål: ”Hudskole” 4. – 6.oktober for foreldre med barn som har atopisk eksem og psoriasis 
og som er bosatt i Salten. Er arrangert lignende kurs i Mosjøen (2000) og Narvik (2001) 
Trenger 15000 for å kunne øke fra 15 til 25 deltakere, noe det er behov for.   
Kommentar: Slike pasientskoler dekker svært viktige behov for mange personer med kroniske 
lidelser. 
Innvilges kr 10 000 
 
Nordland fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund, p. boks 396, 8001 Bodø 
Søknadsbeløp: kr 10 000 
Formål: Opplysningskampanje til potensielle brukere av lysbehandlingssentret i Mosjøen.  
Innvilges kr 5 000 
 
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i Nordland/ Ytre Salten, p. boks 507, 8001 
Bodø 
Søknadsbeløp: Uspesifisert 
Formål: Kontor med faste telefontider, oppfølging av lokallag, deltakelse i brukermedvirkning 
og møter/ interessepolitisk aktivitet. 
Kommentar: Foreningen vil være berettiget til støtte også via Opptrappingsplanen for 
psykiatri, og også fra fylkeskommunens råd for funksjonshemmede.  Psykiatri er 
satsingsområde, bør også gjenspeiles i støtte til brukerorganisasjonene. 
Innvilges kr 25 000 
 
Porfyriforeningen i Nordland, p. boks 26, 8250 Rognan 
Søknadsbeløp: Ikke spesifisert. 
Formål: Videreføre foreningens samarbeid med sykehusene i Nordland, bl.a. temadag på 
Rana sykehus i høst. 
Kommentar: Liten organisasjon som er ”i startgropa”. Er aktive og har nært samarbeid med 
fagmiljøene på sykehusene.    
Porfyri er en arvelig sykdom. Typiske symptomer er anfallsvise magesmerter. Smerter og 
svakhet i muskulaturen, hjertebank og psykiatriske symptomer er også vanlig. Høy forekomst 
i Saltdal kommune og Nordland fylke.  
Innvilges kr 10 000 
 
Støtteforeningen for kreftsyke Barn i Nordland v/ Finn Willumsen, Jordbruksveien 40 B, 
8008 Bodø    
Søknadsbeløp: Uspesifisert 
Formål: Prosjekt ”Ferie med mening”. Er et samarbeidsprosjekt mellom fylkesforeningene i 
regionen. Årets samling var 5. – 9.august på Sommarøy i Troms.  
Innvilges kr 5000,- 
 
Foreningen for brystkreftopererte Bodø og omegn, v/ leder Eli Holmen, Breidablikkveien 11, 
8009 Bodø  
Søknadsbeløp: kr 62 000 
Formål: Prosjekt – utvikle tilbud for barn som pårørende til brystkreftrammede  
Innvilges kr 20 000 
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Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Nordland fylkeslag, v/ Leif Tore 
Lorentzen, Ankerveien 1, 8013 Bodø 
Søknadsbeløp: kr 17 400 
Formål: Informasjonsbrosjyre om foreningen og likemannstjenesten  
Kommentar: Har nylig gjennomført et 2-årig prosjekt hvor det er etablert et likemannsapparat 
med 20 likemenn rundt om i Nordland.   
Innvilges kr 5 000 
 
Foreningen for Hjertesyke Barn i Nordland v/N Atle Lund, Joveien 20, 8104 Bodø 
Søknadsbeløp: kr 60 000 
Formål: Familiesamling for medlemmene i foreningen. Sosialt og faglig program 
Kommentar: Samlingen er i Sulis 13. – 15.sept.har stor verdi for medlemmene/ familiene. 
Innvilgede midler vil redusere egenandelen (kr 1000 – 60 deltakere) 
Innvilges kr 10 000 
 
Foreningen for brystkreftopererte, Lokalforeningen i Lofoten v/ Gunn-Lotte Fredriksen, 
Buksnesveien 539, 8372 Gravdal  
Søknadsbeløp: kr 10 000 
Formål: Utgifter reise og opphold for lege – orienteringsmøte om nye metoder for 
rekonstruksjon av bryst 
Kommentar: Bør vurderes, selv om søknaden kommer fra en lokalforening. UNN bør primært 
forespørres om de kan stille opp uten kostnader for foreningen. 
Innvilges kr 5 000  
 
Foreningen for brystkreftopererte i Narvik v/ Irene Skillingstad, Lomveien 2, 8516 Narvik   
Søknadsbeløp: kr 8560 
Formål: Kurs om forebygging/ selvbehandling av lymfødem  
Innvilges kr 5 000 
 
 
Noen eksempler på søknader som fikk avslag: 
 
Norges Blindeforbund, Troms postboks 1168, 9262 Tromsø 
Søknadssum: kr 88 000 
Formål: Kurs for ansatte i kommunehelsetjenesten i Troms, slik at de blir bedre i stand til å 
forholde seg til og bistå synshemmede 
Kommentar: Satser på å få med en deltaker fra hver kommune. Er et stort problem for 
synshemmede at førstelinjetjenesten mangler nødvendig kompetanse til å oppdage 
synshemming og gi riktig veiledning.   
Svært bra tiltak, men vanskelig å finne rom for det innen denne støtteordningen. 
Avslag 
 
 
LHLs Hjerte- og Lungesenter, Mellomveien 50, 9007 Tromsø 
Søknadsbeløp: Uspesifisert beløp 
Formål: Styrke tilbud til gruppen som kalles ”nysyke”, fasen fra utskriving av sykehus til 
innkalling til første rutinekontroll.  
Kommentar: Konkret beskrivelse av tiltaket, som baseres på et nært samarbeid med UNN. 
Virker interessant, men vil sikkert kreve betydelig mer ressurser enn det som vil være mulig å 
prioritere i denne sammenhengen.  
Avslag 
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LHL/ Elisabeth-senteret, Mellomveien 50, 9007 Tromsø 
Søknadssum: Ikke spesifisert 
Formål: Midler til forprosjekt - Utvikle ”Elisabeth-senteret” med ulike tilbud rettet mot 
rehabilitering, læring og mestring   
Kommentar: Planene er omfattende, langsiktige og bør primært ses i sammenheng med øvrig 
planlegging i helseregionen innen rehabilitering.            
Avslag 
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Tilskudd til brukerorganisasjoner 
 
Helse Nord vil fordele tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Tilskuddet skal 
fremme organisasjonenes arbeid for et bedre helsetilbud til sine medlemmer. Det tas sikte på 
behandling av søknadene på Regionalt brukerutvalgs møte 27.august 2002. Samlet sum til 
fordeling er cirka kr 700 000.  
 
Både funksjonshemmedes organisasjoner og frivillige/ humanitære organisasjoner har 
anledning til å søke. Det kan søkes både til prosjekter, arrangementer eller til å styrke driften 
av organisasjonene for å ivareta bestemte helseoppgaver.  
 
Eksempler på formål som er aktuelle er:  
 
o Tiltak som gjelder pasienters behov for informasjon og støtte til egen mestring  
o Møter og annen interessepolitisk aktivitet som gjelder pasienters situasjon og behov i 

forhold til helsetjenesten  
o Tiltak som fremmer organisasjonenes mulighet til å representere sine medlemmer innen 

helseregionen, som reise/ oppholdsutgifter i forbindelse med regionale fora m.v.  
o Tiltak som fremmer samarbeid mellom brukerorganisasjonene  
o Kurs/ opplæring for brukerrepresentanter  

 
Det forutsettes at tiltakene kan starte opp i løpet av 2002.  
 
Følgende opplysninger må foreligge i søknaden:  
Navn på søkerorganisasjon, adresse, e-post, telefonnr. og bankkontonr.  
Kontaktperson  
Beskrivelse av tiltaket/ hva det søkes om midler til, og formål/ hvilket resultat skal oppnås  
Er det søkt andre instanser til samme formål?  
 
Det vil bli krevd rapport og regnskap vedrørende bruk av midlene.  
 
Søknadsfrist er 20.august 2002.  
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