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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD, DEN 13. MARS 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

torsdag, den 13. mars 2003 – kl. 09.00 til kl. 13.00 
på Rica Ishavshotell i Tromsø. 

 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, styresekretær / adm. leder 
Karin Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
         
 
VEDLEGG  

 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 22-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøtet, den 13. mars 2003: 
 
Sak 22-2003 Godkjenning av saksliste. Side 2 
Sak 23-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2003. Side 3 
Sak 24-2003 Høring – behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten. Side 7 
Sak 25-2003 Beslutningsstruktur for etablering av kollektive avtaler i 

helseforetakene. 
Side 25 

Sak 26-2003 Foreløpig kostpris for anleggsmidler og egenkapitalinnskudd. Side 29 
Sak 27-2003 Rapport: Aktivitetsbaserte poliklinikktakster i psykisk 

helsevern - mellom visjon og virkelighet. 
Side 34 

Sak 28-2003 Orienteringssaker Side 36 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig.   
 3. Helse Nord RHF – forsikringsordning. Forebyggende 

sikkerhetsarbeid. 
  

 4. Prosjektporteføljen i Helse Nord RHF – gjennomgang.   
 5. Inntektspolitisk samarbeid – lederlønninger.   
 6. Lønnsoppgjøret 2002 / 2003 – status.   
Sak 29-2003 Referatsaker Side 59 
 1. Prosjekter ad. organisering akuttkirurgisk beredskap og 

fødselsomsorg – uttalelser fra politiske organer. 
  

Sak 30-2003 Eventuelt Side 61 
 
 
Bodø, den 6. mars 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 22-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE  
 24. FEBRUAR 2003 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. FEBRUAR 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHFs lokaler i 
Bodø, den 24. februar 2003 – fra kl. 08.30 til kl. 12.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe, Daniel Haga, Ellen Inga O. Hætta, 
Johan Petter Barlindhaug, Lisbeth Flågeng, Stig Arild Stenersen, Kari. B. Sandnes og Aud 
Lillian Utstrand. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, 
informasjonssjef Kristian I. Fanghol og fagdirektør Einar Hannisdal. Organisasjonsdirektør 
Anita Eriksen deltok under behandling av sak 19-2003. Økonomidirektør Jann-Georg Falch 
deltok under behandling av sak 20-2003/3. 
 
Observatører: 
Trude Gjernes, Nordlandsforskning. 
 
 
STYRESAK 16-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 16-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 17-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. januar 2003. 
Sak 18-2003 Organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. 

Oppfølging og videre arbeid. Sakspapirer ettersendes snarest. 
Sak 19-2003 Ansattes representanter i styret 
Sak 20-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
Sak 21-2003 Eventuelt 

 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
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STYRESAK 17-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 29. JANUAR 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. januar 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 18-2003  RAPPORTENE OM KIRURGISK AKUTT 

BEREDSKAP OG FØDSELSOMSORG – VIDERE 
ARBEID OG OPPFØLGING 

 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vurderer de avgitte rapporter om organisering av kirurgisk 

akuttberedskap og fødselsomsorg som relevante og nyttige premisser for det videre arbeid 
med disse problemstillinger. I tråd med reformens forutsetninger forutsettes et helhetlig 
regionalt perspektiv lagt til grunn i det videre arbeid med denne saken. 

 
2. Fordi saker av denne karakter har allmenn interesse, legges det opp til en god og åpen 

prosess som gir offentligheten innsyn, både i forhold til saklig innhold og videre 
håndtering fram til beslutning. Det legges til rette for at ytringer om disse saksforhold skal 
få komme til uttrykk og inngå som del av beslutningsunderlaget. For å skaffe et bredest 
mulig grunnlag for den endelige beslutning om hvordan tjenestene skal organiseres i 
Helse Nord, sendes de avgitte rapporter på høring hos berørte parter. I høringen inviteres 
til å komme med synspunkter og vurderinger både i forhold de faglige premisser og de 
konkrete løsningsalternativer som målbæres i rapportene. I høringsbrevet redegjøres for 
hvordan saken skal håndteres videre både på foretaks- og RHF-nivå. Det inviteres derfor 
til å komme med synspunkter også på håndteringsmåten. Høringsfristen fastsettes til 1. 
april 2003. Styret i Helse Nord RHF vil i etterkant av høringen få seg forelagt en sak der 
materialet fra høringsrunden presenteres og vurderes. Det vil i styresaken også vurderes å 
komme med mer formaliserte føringer for den videre saksgang fram mot beslutning.  

 
3. Parallelt med høringen igangsettes et supplerende utredningsarbeid i de helseforetak som 

– både i følge rapportene og styrets foreløpige vurderinger – er mest aktuelle for 
endringer. Det gjelder Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Dette 
arbeidet igangsettes, ikke for å foregripe konklusjoner, men for å ytterligere kvalifisere 
grunnlaget for framtidige beslutninger. Alternativet med opprettholdelse av dagens tilbud 
innen kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg er kjent og trenger ingen utredning. 
Styret i Helse Nord RHF vil derfor i sin utredningsbestilling til de aktuelle foretak anmode 
om at noen av de alternativer som er skissert i rapportene blir særlig fokusert.  Dette skal 
ikke utelukke noen alternativer i forhold til endelig beslutning. Styret vil likevel anmode 
om at utredning av det mest ytterliggående alternativet – som innebærer å sentralisere 
både akutt kirurgi og fødeavdeling til bare ett sykehus i hvert foretak - blir gitt lavest 
prioritet. Det supplerende utredningsoppdrag som i første omgang ønskes prioritert, bør 
bygge på følgende premisser:   
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a. Tilbudene innen kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg opprettholdes ved 
de sykehusene som allerede ved etableringen av helseforetakene høsten 2001 
ble utpekt som ressurssykehus i de respektive helseforetak. Det gjelder Rana 
sykehus i Helgelandssykehuset HF og Harstad sykehus i Hålogalandssykehuset 
HF. Det forutsettes at disse sykehusene har akutt-tilbud innen både ortopedi og 
bløtdelskirurgi.  

 
b. Enda ett av sykehusene i hvert av foretakene opprettholder full eller delvis 

beredskap (Jfr. modell 2 i kirurgirapporten) innen akutt kirurgi.  
 
c. Det opprettholdes et fødetilbud ved samtlige av de enhetene som i dag har 

fødeavdelinger, men noen av disse vurderes omgjort til jordmorstyrte 
fødestuer.  

 
d. Full kirurgisk akuttberedskap er en forutsetning for at et sykehus kan 

opprettholde en fødeavdeling. 
 
e. Ved forslag om enheter for akutt kirurgisk beredskap forutsettes bl.a. følgende 

hensyn vektlagt: avstander/reisetider, transportindeks, utnyttelse av total 
kapasitet i helseforetaket, driftsutgifter, samt bygningsmessige standarder og 
investeringsbehov.  

 
4. Styrets bestilling om ovennevnte utredning (jfr. punkt 3) utføres av lokale arbeidsgrupper i 

det enkelte helseforetak. Disse arbeidsgruppene forutsettes forsterket med inntil 4 eksterne 
ressurspersoner oppnevnt av Helse Nord RHF. Administrasjonen i Helse Nord RHF vil, i 
samråd med de to berørte helseforetakene, sørge for at den nødvendige analyse- og 
økonomikompetanse tilføres de lokale arbeidsgrupper.  

 
5. Styrene i Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF skal innen 20. mai ta 

stilling til forslag til løsninger innen det enkelte helseforetak. 
 
6. Nasjonalt skjer det endringer i måten spesialisthelsetjenesten organiseres på. Styret ber 

administrasjonen ta problemstillingen opp med nasjonale myndigheter med sikte på å 
utvikle utdanningsmodeller som er fleksible i forhold til nye organisasjonsmodeller for 
spesialisthelsetjenesten. Styret ber administrasjonen kartlegge konsekvensene og mulige 
løsningsmodeller for utdanningsvirksomheten av alternative modeller for organisering av 
kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. Dette gjelder både i forhold til 
spesialistutdanning for leger og utdanning av enkelte spesialsykepleiere. 

 
7. Styret i Helse Nord sluttbehandler denne saken i møte den 19.juni d.å. Denne 

styrebeslutning skal gjøres på grunnlag av en samlet og bred vurdering, der lokale 
styrevedtak, fagrapporter, høringsuttalelser og arbeidet i lokale arbeidsgrupper inngår i 
vurderingsgrunnlaget.   
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STYRESAK 19-2003  ANSATTES REPRESENTANTER I STYRET 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret tar orienteringen om forholdene rundt de ansattes valgte representanter til 

orientering.  
 
2. Helse Nord RHF ber foretakene legge forholdene til rette slik at ansatterepresentantene i 

styret kan skjøtte sitt verv på en god måte..  
 
 
STYRESAK 20-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Møte med Regionalt Brukerutvalg.  
 Møte med Nordland Fylkesting. 

2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 
 Helse Nord RHFs møte med Helsedepartementet ad. samiske spørsmål.  
 Referat fra sist AD-møte, den 19. februar 2003. 
 Helse Finnmark HF – situasjon.  

3. Budsjettgjennomføringen – foreløpig regnskap 2002. Lagt frem muntlig av 
økonomidirektør Jann-Georg Falch. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 21-2002   EVENTUELT 
 
Ingen saker ble fremmet. 
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STYRESAK 24-2003  HØRING – BEHOVSBASERT FINANSIERING  
 AV SPESIALISTHELSETJENESTEN. 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Formål og sammendrag 
Finansieringsutvalget har avgitt en innstilling som er et meget grundig og godt 
gjennomarbeidet dokument. Innstillingen beskriver, drøfter og analyserer de fleste elementene 
innenfor finansiering av spesialisthelsetjenesten og har utviklet en rekke modeller til endring 
av dagens finansieringsmåter. Det er et omfattende dokument innenfor et saksområde som har 
avgjørende betydning for hvilke styringsmuligheter de regionale helseforetak har, og som 
også i sterk grad påvirker styringsstrukturen mellom helseforetakene og RHF.  
 
Helseforetakene har vært invitert til å avgi uttalelser og det er avholdt et internseminar for 
helseforetakene og RHF, hvor to av utvalgsmedlemmene deltok. 
 
Høringsuttalelsen følger samme mal som innstillingens 3 hovedprinsipp og de 28 forslagene 
med vurdering og konklusjon. 
 
Nedenfor følger en oppsummering av hvilke forslag Helse Nord gir sin tilslutning til: 
 
- RHF blir avtalepartner med offentlige og private aktører 
- RHF stilles fritt i valg av avtale- og kontraktstyper i forhold til tilbydere av 

helsetjenester 
- RHF stilles fritt til fastsetting av enhetspriser og eventuelle stykkprissatser  
- Aktivitetsbasert finansiering der behandlingen finansieres etter diagnose, 

behandlingsprogram eller behandlingsforløp 
- Alle som yter spesialisthelsetjeneste med offentlig finansiering benytter DRG-systemet 
- Statlig ansvar, på sentralt nivå, å videreutvikle pasientklassifiseringssystemer  
- Oppdatering av kostnadsvektene i DRG-systemet 
- Et enhetlig, diagnosebasert klassifiseringssystem for all somatisk spesialisthelsetjeneste 

som inkluderer medisinske prosedyrer og all aktivitet ved poliklinikker og hos private 
spesialister 

- Diagnosebasert, aktivitetsavhengig finansiering for rehabilitering 
- Utvikle og kostnadsberegne behandlingsprogrammer for habiliteringstjenestene 
- Et pasientklassifiseringssystem som kan danne grunnlag for aktivitetsbasert finansiering 

av poliklinisk virksomhet og dag- og døgnbehandling innen psykisk helsevern og 
rusomsorg 

- Finansieringen av spesialisthelsetjenesten må stimulere til at tjenesten utøves nær 
pasienten og til at samfunnet utnytter sine ressurser på en best mulig måte for pasientene 

- Bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenester 
- Betaling for utskrivningsklare pasienter 
- Staten definerer og tildeler lands- og flerregionale funksjoner, som i dag. 
- Høyspesialiserte funksjoner innarbeides i statens generelle finansiering av RHF 
- Høyspesialisert behandling inkluderes i DRG-systemet 
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- RHF inngår avtaler om bruk av lands- og flerregionale funksjoner, herunder fastsetting 

av pris og volum. Ved uenighet mellom partene, fastsetter staten normerte priser og 
minstevolum 

- Avtale med private inngås av RHF 
- Direkte henvisning fra primærhelsetjenesten til private som har avtale med RHF 
- Langsiktige avtaler med private 
- Private sykehus med avtale utløser refusjon 
- Ordningen med trygdeetatens kjøp av helsetjenester avvikles 
- Ordningen med kjøp av helsetjenester i utlandet avvikles 
- Et organ utenfor RHF finner alternative behandlingssteder ved ”garanti”brudd 
- Helse Nord støtter mindretallets forslag om å vente med å kanalisere alle 

pengestrømmene via RHF til et felles kodeverk og klassifiseringssystem er på plass. 
- Sammensetning av samarbeidsorgan og fordeling av forskningsmidler 
- Styret i RHF er ankeinstans ved uenighet i samarbeidsorganet  
- Helse Nord slutter seg til prinsippet om at forskning skal finansieres gjennom en 

kombinasjon av fast tilskudd og resultatbaserte tilskudd. 
- Del av basisbevilgningen til RHF basert på undervisningsaktivitet 
- Ansvaret for skyss av behandlingspersonell overføres til regionale helseforetak 
- Ansvaret for all syketransport overføres til regionale helseforetak med garantier 
- Investeringer overføres som en del av den behovsjusterte rammen (befolkning og alder) 
- Videreføring av dagens finansieringsmodell (Blandingsmodellen) 
- Opprettelse av eget beregningsutvalg 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
I samsvar med direktørens forslag avgir styret vedlagte høringsuttalelse til 
finansieringsutvalgets innstilling ”Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten”.  
 
 
Bodø, den 6. mars 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Høringsuttalelse  
Utrykt vedlegg:  Høringsuttalelse fra Universitetssykehuset i Nord Norge HF  
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Høringsuttalelse til utvalgsinnstilling 
 
BEHOVSBASERT FINANSIERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN 
 
Innhold: 
 
Generelle kommentarer til innstillingen.............................................................................. 10 
Sammendrag. ......................................................................................................................... 10 
1. FINANSIERING AV REGIONALE HELSEFORETAK ............................................. 14 
Hovedprinsipp 1: Samlet avtaleansvar ................................................................................ 14 
Hovedprinsipp 2: Fri prissetting (jf. kapittel 8).................................................................. 14 
Hovedprinsipp 3: Behovsbasert finansiering (jf. kapittel 9) ............................................. 15 
Forslag 1 Kode- og klassifiseringssystem (jf. kapittel 9 og 10) .......................................... 15 
Forslag 2 Pasientklassifiseringssystem (jf. kapittel 9) ........................................................ 15 
Forslag 3 Kostnadsvekter (jf. kapittel 9) ............................................................................. 15 
Forslag 4 Enhetlig klassifiseringssystem (jf. kapittel 9) ..................................................... 15 
Forslag 5 Rehabilitering (jf. kapittel 9) ............................................................................... 15 
Forslag 6 Habilitering (jf. kapittel 9) ................................................................................... 16 
Forslag 7 Pasientklassifiseringssystem Psykiatri og rusomsorg (jf. kapittel 10) ............. 16 
Forslag 8 Samfunnets ressurser (jf. kapittel 9) ................................................................... 16 
Forslag 9 Samhandling primær- og spesialisthelsetjenesten (jf. kapittel 9) ..................... 17 
Forslag 10 Utskrivningsklare pasienter (jf. kapittel 9) ...................................................... 17 
Forslag 11 Lands- og flerregionale funksjoner (jf. kapittel 12) ........................................ 17 
Forslag 12 RHF som avtalepart med private (jf. kapittel 13) ........................................... 17 
Forslag 13 Henvisning til private (jf. kapittel 13) ............................................................... 18 
Forslag 14 Avtaler med private (jf. kapittel 13) ................................................................. 18 
Forslag 15 Private sykehus utløser refusjon (jf. kapittel 13) ............................................. 18 
Forslag 16 Trygdeetatens kjøp av helsetjenester (jf. kapittel 14) ..................................... 18 
Forslag 17 Kjøp av helsetjenester i utlandet (jf. kapittel 14) ............................................ 18 
Forslag 18 Alternative behandlingssteder (jf. kapittel 4 og 14) ........................................ 19 
2. FINANSIERING AV REGIONALE HELSEFORETAK ............................................. 19 
Forslag 19 All finansiering kanaliseres via RHF (jf. kapittel 15) ...................................... 19 
Forslag 20 Fordeling av forskningsmidler – samarbeidsorganer (jf. kapittel 16) ........... 19 
Forslag 21 Samarbeidsorganet - ankeinstans(jf. kapittel 16) ............................................ 20 
Forslag 22 Basisbevilgning – forskning (jf. kapittel 16) ..................................................... 20 
Forslag 23 Basisbevilgning – undervisning (kapittel 16) ................................................... 21 
Forslag 24 Skyss av behandlingspersonell (jf. kapittel 17) ................................................ 21 
Forslag 25 Syketransport (jf. kapittel 17) ........................................................................... 21 
Forslag 26 Investeringer (jf. kapittel 18) ............................................................................. 22 
Forslag 27 Finansiering av RHF (jf. kapittel 19) ................................................................ 22 
Forslag 28 Beregningsutvalg (jf. kapittel 19) ...................................................................... 23 
Oppsummering ...................................................................................................................... 23 
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Generelle kommentarer til innstillingen. 
 
Finansieringsutvalget har avgitt en innstilling som er et meget grundig og godt 
gjennomarbeidet dokument. Innstillingen beskriver, drøfter og analyserer de fleste elementene 
innenfor finansiering av spesialisthelsetjenesten og har utviklet en rekke modeller til endring 
av dagens finansieringsmåter. Det er et omfattende dokument innenfor et saksområde som har 
avgjørende betydning for hvilke styringsmuligheter de regionale helseforetak har, og som 
også i sterk grad påvirker styringsstrukturen mellom helseforetakene og RHF.  
 
Helseforetakene har vært invitert til å avgi uttalelser og det er avholdt et internseminar for 
helseforetakene og RHF, hvor to av utvalgsmedlemmene deltok. 
 
Etter sammendraget følger høringsuttalelsen samme mal som innstillingens 3 hovedprinsipp 
og 28 forslag med vurdering og konklusjon. 
 

Sammendrag. 
 
Hovedpunkter i utvalgets mandat var: 

 Etablere en enhetlig finansiering som understøtter styringsmodellen 
 Etablere skille mellom oppgavene som bestiller og utfører av sykehustjenester 
 Stimulere til økt bruk av private sykehus og spesialister 
 Pasientenes rettigheter skal styrkes 

o Fritt sykehusvalg i f t private aktører 
o Rett til behandling innen individuelt bestemt tidsfrist 
o Sekundær rett til behandling oppstår ved ”garantibrudd” 

 
De viktigste elementene for Helse Nord i utvalgsinnstillingen, samt Helse Nords tilrådninger 
vedrørende disse er: 
 
All finansiering kanaliseres via RHF fra 2004. 
I dag går flere tilskuddsordninger utenom RHFene, noe som gir RHF mangelfulle 
styringsvirkemidler til å redusere køer og som kan gi uheldige vridningseffekter. Utvalgets 
forslag vil understøtte styringsmodellen og gi RHF bedre styringsmuligheter. Mindretallet i 
utvalget mener at denne styring allerede finnes da tjenesteyterne alt er avhengig av 
finansiering fra RHF i tillegg til RTV refusjon. Det kan da argumenteres for at det ikke er 
grunn til å gjennomføre denne endring alt fra 2004, men at en avventer til et felles 
klassifiseringssystem og kodeverk for poliklinikk og innleggelse er etablert. Helse Nord 
følger denne argumentasjonen og tror de administrative konsekvenser blir store dersom 
forslaget skal gjennomføres fra 2004.  

 
Helse Nord støtter mindretallets forslag om å vente med å kanalisere alle pengestrømmene via 
RHF til et felles kodeverk og klassifiseringssystem er på plass. 
 
Utvikling av pasientklassifikasjonssystemer 
Forslaget innebærer at finansieringssystemene i helsetjenestene inklusive psykiatri og 
rusomsorg skal utvikles bort fra systemer basert på betaling for utførte enkelttjenester og  
 
over til systemer der behandlingen finansieres etter diagnose (for eksempel DRG), 
behandlingsprogram eller behandlingsforløp. 
 
Helse Nords vurdering er at dette gir en positiv effekt i form av samlet finansiering av all 
aktivitet knyttet til pasientbehandling. Innen psykiatrien anbefaler Helse Nord 
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Aktivitetsalternativet som gir sterkest stimulering til direkte pasientbehandling og 
veiledning/kompetanseoverføring, men ingen særskilt stimulering av egen 
kompetanseutvikling. Dette begrunnes med at den største utfordringen ligger i den relativt 
lave produktiviteten ved poliklinisk behandling innen psykiatri. 

 
Behovsbasert finansiering 
Flertallet i utvalget anbefaler aktivitetskravmodellen (aktivitetskrav + toppfinansiering). 
Mindretallet vil videreutvikle dagens modell, blandingsmodellen. 

 
Aktivitetskravmodellen:  
 Stortinget vedtar en samlet ressursramme 
 Fordeles mellom RHFene etter behovsbaserte kriterier (befolkning og alder)  
 Dep. og RHF blir enige om aktivitetsomfang som stykkprisfinansieres 100 % 
 Aktivitet utover avtalt nivå innenfor hvert enkelt aktivitetsmål dekkes 50-60 % 

stykkpris begrenset til 2 % over aktivitetsmål 
 Aktivitet under avtalt nivå innenfor hvert enkelt aktivitetsmål trekkes 50-60 % 

stykkpris  
 Et teknisk beregningsutvalg legger frem kostnads- og aktivitetsdata som Dep. og RHF 

benytter i prosessen 
 
Blandingsmodellen 
 Dagens modell med rammetilskudd (basistilskudd) og delvis stykkprisfinansiering 

videreføres 
 

Aktivitetskravmodellen setter større fokus på aktivitetskrav innen hvert enkelt målområde. 
Den gir lite insitament til økt aktivitet utover avtalt nivå + 2 % grunnet taket på 2 %. Dersom 
mange pasienter av ulike grunner velger behandling utenfor ”sitt” sykehus vil det gi reduserte 
inntekter. Dersom mange pasienter velger behandling utenfor regionen kan det gi reduserte 
inntekter ved at aktivitetskravet ikke oppfylles, samtidig påføres regionen 
gjestepasientutgiftene. Disse forhold kan påvirke sykehusstrukturen. Den sikrer at for 
eksempel psykiatri ”beholder” sin relative andel av ressursene dersom aktivitetskravet oppnås. 
Det er positivt at modellen gir 100 % finansiering dersom målkravene oppfylles. Modellen 
sikrer lik ressursfordeling mellom regionene og stiller store krav til RHF som må sørge for at 
kvaliteten på tilbudet samlet sett er på så høyt nivå at pasientene foretrekker behandling i egen 
region. 

 
Blandingsmodellen viderefører dagens modell med de fordeler og ulemper den har. 
 
Helse Nord vurderer det dit hen at det ikke er dramatiske forskjeller i de to alternative 
modellene og har forståelse for Statens ønske om bedre styring med de totale utgifter til 
spesialisthelsetjenesten. En finansieringsmodell basert på aktivitetskrav og toppfinansiering 
stiller store krav til aktivitets- styring og planlegging, og oppdatert informasjon. Samtidig 
tilsier flere av utvalgets innstillinger, og utviklingen i spesialisthelsetjenesten generelt økende 
pasientrettigheter. Dette gjør utfordringen med å skaffe oppdatert informasjon innenfor de 
ulike områder stadig større.     
 
Vi tror samtidig at en videreføring av dagens modell kan ta inn i seg de elementer av 
aktivitetskrav som aktivitetskravmodellen inneholder. Det vil da gi en modell som ikke øker 
de administrative systemer knyttet til modellen, og som kan inneholde aktivitetskrav. 
 
Etter en samlet vurdering slutter Helse Nord seg til mindretallets forslag om en 
videreutvikling av dagens blandingsmodell, hvor en også legger opp til aktivitetsbasert 
finansiering av psykiatri, rehabilitering m.m. 
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Finansiering av investeringer  
Flertallsforslaget innebærer at midler til investeringer overføres som en del av den 
behovsjusterte rammen til regionale helseforetak. Helse Nord tolker dette til at midler til 
finansiering av investeringer fordeles etter objektive kriterier. Mindretallsforslaget innebærer 
at finansiering av kapitalkostnader til RHF knyttes delvis til etablerte, volumbaserte 
refusjonsordninger. 
 
Mindretallets forslag vil styrke helseregioner med høyt volum og stor pågang av pasienter fra 
andre regioner. Helse Nord har relativt lavt volum (liten befolkningstetthet) og dette vil gi 
lavere aktivitet pr investert krone. Helse Nord støtter flertallsforslaget som i størst grad vil 
sikre at det relative investeringsnivået blir likt mellom regioner.  
 
Finansiering av aktivitetsuavhengige inntekter   
Utvalget drøfter fordeling av dagens aktivitetsuavhengige inntekter og forslår objektive 
kriterier som et fremtidig fordelingsgrunnlag.  

 
Vi ønsker i denne sammenheng å understreke viktigheten av å ta hensyn til de historiske tall 
vedrørende helseutgifter. Helse Nord har overtatt ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra 
kommunesektoren. I det kommunale inntektssystemet ligger det et betydelig Nord-Norge-
tillegg som kompensasjon for geografiske forhold. Særlig Finnmark er avhengig av denne 
vurderingen også i fremtiden dersom aktivitet skal opprettholdes og pasientene i Norge skal 
gis et likeverdig tilbud.     

 
Helse Nord er enig i at på sikt bør kriterier som nevnt i kapitel 20 ligge til grunn for 
inntektsfordeling. Vi påpeker imidlertid viktigheten av at særskilte tillegg på bakgrunn av 
geografiske og demografiske forhold i Nord-Norge også betraktes i fremtiden.   

 
Samlet avtaleansvar 
Dette hovedprinsippet innebærer at RHF blir avtalepartner med alle offentlige og private 
tjenesteleverandører. Helse Nord får alle fullmakter og all myndighet, og samtidig det totale 
ansvar. Som en naturlig konsekvens av dette får HFene mindre mulighet enn i dag til selv å 
velge om en vil organisere tjenestetilbudet gjennom egen drift eller gjennom avtale med 
private.   

 
Forslaget stiller store krav til rolleavklaring og forståelse i forhold til helseforetakene. Helse 
Nord anser hovedprinsippet som en naturlig konsekvens av reformens intensjon og har ingen 
tungtveiende argumenter mot forslaget.  

  
Helse Nord slutter seg til hovedprinsippet. 

 
 

Fri prissetting 
Forslaget medfører at RHF står fritt til å velge avtaletyper og priser ovenfor sine helseforetak 
(for eksempel rammer eller stykkpris, eventuell stykkprisandel, størrelse på enhetsprisen osv). 
Dette gir i prinsippet all ”myndighet” til RHF.  

 
Presset fra HFene vil trolig bli betydelig, dels for å differensiere mellom de ulike HF og dels 
til å behandle de likt etter befolkning og alder. Det kan føre til at det enkleste er å videreføre 
statens finansiering av RHF. Det er vanskelig å fremskaffe tungtveiende argumenter mot 
forslaget som gir Helse Nord RHF muligheter snarere enn begrensninger. 
 
Helse Nord slutter seg til hovedprinsippet. 
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Private sykehus likestilles med offentlige 
Helse Nord er positiv til en utvikling hvor også private helsetilbydere konkurrerer om å tilby 
helsetjenester. Forutsetningen for dette er at det skjer på like vilkår. Dette vil innebære at det 
må etableres mekanismer som hindrer at private institusjoner selekterer bort krevende 
pasienter. En mulighet kan være at de private foretakene må ha avtaler med regionssykehus 
og selv må bekoste behandling for pasienter de ikke har kompetanse eller kapasitet til å 
behandle.  
 
Forslagene 13-15 innebærer blant annet at regionalt helseforetak bør legge til rette for direkte 
henvisning fra primærhelsetjenesten til private sykehus og spesialister som regionale helse-
foretak har avtale med.  Helse Nord vil understreke viktigheten av at volumet av den direkte 
henvisningen kan kontrolleres. Dersom det ikke skjer vil det kunne etableres en åpen 
rekvisisjonsøkonomi som fratar helseforetak grunnleggende forutsetninger for en 
tilfredsstillende økonomistyring.  
 
Helse Nord gir sin tilslutning til utvalgets forslag med de nevnte bemerkninger. 
 
Finansiering av forskning  
Utvalgets forslag innebærer at en del av basisbevilgningen fordeles dels som et fast tilskudd 
som er likt for alle regionale helseforetak, og dels etter forskningsresultater i form av antall 
doktorgrader og publikasjonspoeng (jf. mulig fordelingsnøkkel i tabell 16.10) 
 
Med utgangspunkt i anslag over hvor store midler som brukes til forskning ved sykehusene, 
antyder utvalget at 25 % av den totale forskningsbevilgning gis som fast tilskudd og det 
øvrige basert på forskningsresultater. I forhold til de forskningsmulighetene det gir oss på kort 
sikt, vil det være uheldig og det kan føre til at det bygges opp store forskjeller mellom 
regionene. Vi skal ikke unndra oss sunne faglige krav, men resultatet av å ta utgangspunkt i 
dagens situasjon - med små faglige miljøer - og færre publikasjoner – kan være uheldig for 
Helse Nord. Finansieringsandelen på 75 % som skal baseres på resultater synes derfor 
foreslått for høy. Helse Nord foreslår en lavere andel (50 %) slik at regioner gis et likeverdig 
utgangspunkt.  
 
Helse Nord slutter seg til prinsippet om at forskning skal finansieres gjennom en kombinasjon 
av fast tilskudd og resultatbaserte tilskudd, men kan ikke slutte seg til forslaget slik det 
foreligger. 

Syketransport  
Flertallsforslaget innebærer at ansvaret for all syketransport overføres til regionale 
helseforetak. 
 
Ut fra en modelltenking er det riktig å se kostnadene til transport som en del av de totale 
kostnadene ved spesialisthelsetjenesten. Det må være riktig å ta med transportkostnader når 
funksjonsdeling og valg av tilbyder skal vurderes. Basert på de senere år viser utgiftene til 
syketransport en relativt sterk økning. Dette er en utvikling som særlig må tas hensyn til 
dersom Helse Nord skal overta finansieringsansvaret for denne tjenesten.  
  
Dersom vi skal kunne få til bedre ressursbruk med å overta syketransporten, må vi utvikle 
våre administrative og styringsmessige rutiner slik at vi kan foreta reelle avveininger mellom 
lokal produksjon og lave utgifter til syketransport opp mot sentral produksjon og høyere 
transportutgifter. Da trenger vi lengre tid, dvs. oppstart må utsettes til tidligst 1. januar 2005 
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Helse Nord slutter seg i prinsippet til utvalgets forslag med de presiseringer som er nevnt. 
 

Finansiering av laboratorie- og røntgenvirksomhet.  
Helse Nord vil understreke at det anses som lite hensiktsmessig at regionalt helseforetak har 
ansvaret for utbetaling til laboratorier og røntgenvirksomhet relatert til primærhelsetjenesten. 
Kostnader som genereres av primærhelsetjenesten påføres helseforetakene som i for liten grad 
har mulighet til å påvirke disse. Helse Nord vil derfor tilråde at det snarest etableres et eget 
system for finansiering av prøver rekvirert fra primærhelsetjenesten dersom dagens RTV-
refusjon ikke dekker kostnaden.  
 
Særskilte forhold  
Hagenutvalget har vært nødt å utelate en del mer spesifikke forhold ved finansiering av 
spesialisthelsetjenester. Helse Nord har et særskilt ansvar for ivaretakelsen av pasienter med 
samisk bakgrunn/språk. Fra 01.01.02 falt spesialisthelsetjenesten ut av ordningen med statlige 
tospråklighetsmidler, og det må etableres en ordning til erstatning for dette.   
 
Helse Nord har store utfordringer tilknyttet rekruttering av personell, stor utstrømming av 
personell som er utdannet innen Helse Nord, og lange reiseavstander. Helse Nord 
understreker viktigheten av å utvikle kostnadsnøkler som ivaretar særskilte geografiske og 
demografiske forhold.   

1. FINANSIERING AV REGIONALE HELSEFORETAK 

Hovedprinsipp 1: Samlet avtaleansvar 
Sørge for-ansvaret innebærer at regionale helseforetak som hovedregel blir avtalepartner 

med offentlige og private aktører som leverer offentlig finansierte spesialisthelsetjenester 
til befolkningen. 

 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord får alle fullmakter og all myndighet, og samtidig det totale ansvar. Dette stiller 
store krav til rolleavklaring og forståelse i forhold til helseforetakene. Hovedprinsippet kan 
sees på som en naturlig konsekvens av reformens intensjon. Ingen avgjørende argumenter mot 
prinsippet. 
 
Helse Nord slutter seg til hovedprinsippet. 
 

Hovedprinsipp 2: Fri prissetting (jf. kapittel 8) 
Regionale helseforetak stilles fritt i valg av avtale- og kontraktstyper i forhold til tilbydere av 

helsetjenester og andre ytelser og tjenester som inngår i ansvarsområdet til regionale 
helseforetak. De stilles videre fritt i fastsetting av enhetspriser og eventuelle 
stykkprissatser for disse tjenestene. 

 
Helse Nords vurdering: 
RHF står i prinsippet fritt til å velge sin egen finansieringsmodell overfor HFene. Kan velge 
ren rammefinansiering, ren stykkpris basert på egne priser osv. Samtidig vil trolig presset fra 
HF’ene bli betydelig, dels for å differensiere mellom de ulike HF og dels til å behandle de likt 
etter befolkning og alder. Det kan føre til at det enkleste er å videreføre statens finansiering av 
RHF. Det er vanskelig å fremskaffe tungtveiende argumenter mot forslaget, da Helse Nord i 
prinsippet vil stå helt fritt til å velge sin egen modell overfor de enkelte HF. 
 
Helse Nord slutter seg til hovedprinsipp 2. 
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Hovedprinsipp 3: Behovsbasert finansiering (jf. kapittel 9) 
Finansieringssystemene i helsetjenestene skal utvikles bort fra systemer basert på betaling for 

utførte enkelttjenester og over til systemer der behandlingen finansieres etter diagnose (for 
eksempel DRG), behandlingsprogram eller behandlingsforløp. 

 
Helse Nords vurdering: 
En riktig endring som åpner for en samlet finansiering av all aktivitet knyttet til 
pasientbehandling. Eksempelvis kan et slikt system bake inn de deler av pasientbehandlingen 
som i dag hevdes ikke å gi inntekter som for eksempel undervisning og informasjon til 
pasienter og pårørende, opplæring og informasjon til primærhelsetjenesten osv.  
 
Helse Nord slutter seg til hovedprinsipp 3. 

Forslag 1 Kode- og klassifiseringssystem (jf. kapittel 9 og 10) 
Alle som yter spesialisthelsetjeneste med offentlig finansiering benytter DRG-systemet eller 

det eller de kode- og klassifiseringssystem som staten til enhver tid har bestemt skal gjelde 
for sektoren. 

 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 2 Pasientklassifiseringssystem (jf. kapittel 9) 
Det skal fortsatt være et statlig ansvar, på sentralt nivå, å videreutvikle 

pasientklassifiseringssystemer (som DRG-systemet) i tråd med den medisinske og 
kostnadsmessige utviklingen, bl.a. gjennom oppdatering av kostnadsvektene i systemet. 

 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 3 Kostnadsvekter (jf. kapittel 9) 
Oppdatering av kostnadsvektene i DRG-systemet og eventuelt andre liknende systemer bør 

skje jevnlig. Kostnadsvektene og tilhørende priser må være kjent for helseforetakene i god 
tid og senest seks måneder før nytt budsjettår. Kostnadsvekter og enhetspriser bør ikke 
endres i løpet av budsjettåret. 

 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 4 Enhetlig klassifiseringssystem (jf. kapittel 9) 
Det må utarbeides et enhetlig, diagnosebasert klassifiseringssystem for all somatisk 

spesialisthelsetjeneste som inkluderer medisinske prosedyrer og all aktivitet ved 
poliklinikker og hos private spesialister. 

 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 5 Rehabilitering (jf. kapittel 9) 
Det utvikles en diagnosebasert, aktivitetsavhengig finansiering for rehabilitering. 
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Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 6 Habilitering (jf. kapittel 9) 
Det settes i gang arbeid med å utvikle og kostnadsberegne behandlingsprogrammer for 

habiliteringstjenestene. 
 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 7 Pasientklassifiseringssystem Psykiatri og rusomsorg (jf. kapittel 10) 
Det utvikles snarest mulig et pasientklassifiseringssystem som kan danne grunnlag for 

aktivitetsbasert finansiering av både poliklinisk virksomhet og dag- og døgnbehandling 
innen psykisk helsevern og rusomsorg. 

 
 
Forslag 7 bør også sees i sammenheng med SINTEF Unimed's rapport til Shdir. av 06.01.03 
”Aktivitetsbaserte poliklinikktakster i psykisk helsevern – mellom visjon og virkelighet”. 
Denne rapporten er sendt ut på høring med høringsfrist 15.mars 2003 og Helse Nord viser til 
særskilt høringsuttalelse. 
 I rapporten oppsummeres poliklinikkenes 3 hovedoppgaver slik 
 direkte pasientbehandling  
 veiledning og kompetanseoverføring til førstelinjetjenesten 
 egen kompetanseutvikling 
 
Rapporten beskriver 3 alternative refusjonsordninger. Aktivitetsalternativet som gir sterkest 
stimulering til direkte pasientbehandling og veiledning/kompetanseoverføring, men ingen 
særskilt stimulering av egen kompetanseutvikling. Årsverksalternativet prioriterer alle tre 
hovedoppgavene likt. Mellomalternativet balanserer disse to gjennom aktivitets og 
timeverkstakster. Rapporten anbefaler mellomalternativet. 
  
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord er av den oppfatning at den største utfordringen ligger i den relativt lave 
produktiviteten ved poliklinisk behandling innen psykiatri. Det vil derfor være viktig å finne 
frem til en finansieringsløsning som stimulerer til økt pasientbehandling.  
Selv om mellomalternativet også stimulerer direkte pasientbehandling, vil 
aktivitetsalternativet stimulere denne oppgaven enda sterkere. Med bakgrunn i Helse Nords 
satsing på økt pasientbehandlingen innen psykiatri foretrekkes aktivitetsalternativet. 
 
Helse Nord vil derfor anbefale at aktivitetsalternativet legges til grunn for endring av dagens 
refusjonsordning for psykiatriske poliklinikker. 
 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag 7 om å utvikle et pasientklassifiseringssystem som 
kan danne grunnlag for aktivitetsbasert finansiering av både poliklinisk virksomhet og dag- og 
døgnbehandling innen psykisk helsevern og rusomsorg. 

Forslag 8 Samfunnets ressurser (jf. kapittel 9) 
Finansieringen av spesialisthelsetjenesten må stimulere til at tjenesten utøves nær pasienten 

og til at samfunnet utnytter sine ressurser på en best mulig måte for pasientene. 
 
Helse Nords vurdering: 
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Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 9 Samhandling primær- og spesialisthelsetjenesten (jf. kapittel 9) 
Det etableres forsøksordninger for å prøve ut samarbeidsmodeller og nye organisatoriske 

løsninger for bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenester. 
 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord gir sterk tilslutning til utvalgets forslag. 

Forslag 10 Utskrivningsklare pasienter (jf. kapittel 9) 
Det regionale helseforetaket må, dersom annet ikke er avtalt med kommunen, kunne ta betalt 

for utskrivningsklare pasienter som oppholder seg i sykehus i påvente av et kommunalt 
tilbud. 

 
Helse Nords vurdering. 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 11 Lands- og flerregionale funksjoner (jf. kapittel 12) 
1. Staten definerer og tildeler lands- og flerregionale funksjoner, som i dag. 
2. Midlene til høyspesialiserte funksjoner innarbeides i statens generelle finansiering av 

regionale helseforetak. 
3. Så langt som mulig inkluderes høyspesialisert behandling i DRG-systemet, og DRG-priser 

benyttes mellom regionale helseforetak der ikke annet avtales. Utvikling av DRG-prisene 
må skje i lys av kostnader som påløper ved sammenliknbare funksjoner i andre land. Der 
DRG-finansiering ikke er mulig, kan det utvikles priser for behandlingsprogrammer, eller 
utgiftene til funksjonene fordeles etter innbyggertall. 

4. Regionale helseforetak inngår avtaler om bruk av lands- og flerregionale funksjoner, 
herunder fastsetting av pris og volum. Ved uenighet mellom partene, fastsetter staten 
normerte priser og minstevolum. 

 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 12 RHF som avtalepart med private (jf. kapittel 13) 
Private helsetilbydere inngår avtaler med regionale helseforetak, og ikke med de enkelte 

helseforetak. 
 
Helse Nords vurdering: 
Dette forslaget gir RHF en styrket mulighet til en overordnet styring av det samlede 
tjenestetilbud i hele regionen. Det vil forenkle muligheten for å etablere private tilbud på tvers 
av helseforetakene. Samtidig fratas helseforetakene muligheten til selv å vurdere ulike 
alternative måter å organisere sitt tjenestetilbud. Dette vil kunne være viktig i valget mellom 
en egen løsning eller som driftsavtale med privatspesialist. For eksempel vil helseforetakene 
være avhengig av RHF for å inngå driftsavtale for privat spesialistpraksis som alternativ til 
egen poliklinikk. Så langt er erfaringene med at disse avtalene inngås med det enkelte 
helseforetak delte. Flere oppfatter situasjonen som å sitte og forhandle med konkurrenten, og 
sånn sett ikke vært fornøyd med å være avtalepart. 
 
Etter en samlet vurdering med spesiell vekt på Helse Nords sørge for-ansvar slutter Helse 
Nord seg til utvalgets forslag.  
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Forslag 13 Henvisning til private (jf. kapittel 13) 
Regionale helseforetak bør legge til rette for direkte henvisning fra primærhelsetjenesten til 

private sykehusene og spesialister som regionale helseforetak har avtale med. 
 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord er positiv til en utvikling hvor private helsetilbydere i større grad konkurrerer om 
å tilby helsetjenester. Forutsetningen for dette er at det skjer på like vilkår. Vi vil understreke 
viktigheten av at volumet på direkte henvisningen kan kontrolleres. Dersom det ikke etableres 
avtaler som kontrollerer dette vil det kunne skapes en åpen rekvisisjonsøkonomi som fratar 
helseforetak grunnleggende forutsetninger for en tilfredsstillende økonomistyring.  
 
Helse Nord gir sin tilslutning til utvalgets forslag med de nevnte bemerkninger. 

Forslag 14 Avtaler med private (jf. kapittel 13) 
Regionale helseforetak må utvikle avtaler som gir nødvendig langsiktighet i samarbeidet med 

private helsetilbydere. 
 
Helse Nords vurdering: 
Vi vil i denne sammenhengen understreke risikoen for at private selekterer bort de mest 
krevende pasientene. Avtaler med private helsetilbydere må derfor inneholde mekanismer 
som hindrer at denne seleksjonen inntreffer. En mulighet kan være at de private foretakene må 
ha avtaler med regionssykehus og selv må bekoste behandling for pasienter de ikke har 
kompetanse eller kapasitet til å behandle.  
 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag med nevnte bemerkninger. 

Forslag 15 Private sykehus utløser refusjon (jf. kapittel 13) 
Private sykehus som har avtale med regionale helseforetak kan, på lik linje med offentlige 

sykehus, utløse refusjoner for poliklinisk virksomhet. 
 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord har ingen tungtveiende argumenter mot dette og slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 16 Trygdeetatens kjøp av helsetjenester (jf. kapittel 14) 
Ordningen med kjøp av helsetjenester for sykemeldte videreføres i regi av trygdeetaten. 
 
Helse Nords vurdering: 
Denne ordningen har fungert noen år og konklusjonen er at den har fungert positivt. Imidlertid 
er det fortsatt mange innvendinger mot en særskilt ordning på siden av de ordinære 
pasientrettighetene. Endringene i lov om pasientrettigheter skulle tilsi at denne ordningen 
langt på vei fanges opp av pasientrettighetsloven og at disse midlene heller burde tilføres de 
regionale helseforetakene. 
 
Helse Nord kan derfor ikke støtte forslaget og anbefaler at ordningen med trygdeetatens kjøp 
av helsetjenester avvikles og at midlene tilføres RHF 

Forslag 17 Kjøp av helsetjenester i utlandet (jf. kapittel 14) 
1. Ordningen med bidrag for behandling i utlandet avvikles i sin nåværende form. Ressursene 

overføres regionale helseforetak 
2. Ordningen med prosjekt Kjøp av helsetjenester i utlandet avvikles i sin nåværende form. 

Ressursene overføres regionale helseforetak 
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3. Finansieringsansvaret for ordningen med behandlingsreiser til utlandet overføres til 
regionale helseforetak. 

 
Mindretallets forslag (alternativ til forslag 17) 
Etablerte ordninger for kjøp av behandling i utlandet opprettholdes i sin nåværende form. 
 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets flertallsforslag. 

Forslag 18 Alternative behandlingssteder (jf. kapittel 4 og 14) 
Et organ utenfor regionale helseforetak får ansvar for å finne alternative behandlingssteder når 

pasienten ikke får tilbud om behandling innenfor den fastsatte tidsfristen. 
 
Helse Nords vurdering: 
I utgangspunktet burde et slikt organ ikke være nødvendig, da kravene og fokus rundt tidsfrist 
for behandling skulle tilsi at RHFene sørget for at slike brudd ikke fant sted. Imidlertid vet en 
av erfaring at det kan og trolig vil finne sted slike brudd, og ordninger for å sikre 
pasientrettighetene på dette punkt må etableres.  
Et sentralt organ vil kunne løse denne oppgaven, og Helse Nord har ingen tungtveiende 
argumenter mot en slik ordning  
 
Helse Nord støtter forslaget om at et organ utenfor RHF finner alternative behandlingssteder 
ved ”garantibrudd”.  

2. FINANSIERING AV REGIONALE HELSEFORETAK 

Forslag 19 All finansiering kanaliseres via RHF (jf. kapittel 15) 
Tilskudd og overføringer fra staten til spesialisthelsetjenesten må innrettes slik at regionale 

helseforetak sikres overordnet styring og prioritering i sektoren. Dette innebærer at all 
finansiering fra staten til spesialisthelsetjenesten kanaliseres via regionale helseforetak fra 
2004. 

 
Helse Nords vurdering: 
Mindretallet mener at denne styring allerede finnes da tjenesteyterne alt er avhengig av 
finansiering fra RHF i tillegg til RTV refusjon. Det er da ikke grunn til å gjennomføre denne 
endring alt fra 2004, men at en kan vente til en har på plass et felles klassifiseringssystem og 
kodeverk for poliklinikk og innleggelse. Helse Nord deler mindretallets syn og er bekymret 
for de administrative kostnadene dersom forslaget skal gjennomføres fra 2004. 
 
Helse Nord støtter mindretallets forslag om å vente med å kanalisere alle pengestrømmene via 
RHF til et felles kodeverk og klassifiseringssystem er på plass. 
 
Laboratorietjenester utløser RTV-takst. I den forbindelse ønsker Helse Nord å understreke at 
det anses som lite hensiktsmessig at regionalt helseforetak har ansvaret for utbetaling til 
laboratorier og røntgenvirksomhet relatert til primærhelsetjenesten. Kostnader som genereres 
av primærhelsetjenesten påføres helseforetakene som i for liten grad har mulighet til å påvirke 
disse. Helse Nord vil derfor tilråde at det snarest etableres et eget system for finansiering av 
prøver rekvirert fra primærhelsetjenesten dersom dagens RTV-refusjon ikke dekker 
kostnaden.  
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Forslag 20 Fordeling av forskningsmidler – samarbeidsorganer (jf. kapittel 16) 
Følgende skal gjelde for samarbeidsorganene når organet fordeler forskningsmidler: 
Samarbeidsorganet ledes av administrerende direktør for regionalt helseforetak der 

samarbeidsorganet ikke blir enig om noe annet. 
Regionalt helseforetak og universitet utnevner selv sine representanter til samarbeidsorganet, 

og deltakerne i organet sitter som representanter for hhv. regionalt helseforetak og 
universitet. 

Samarbeidsorganet forventes både å kunne vedta fordeling av prosjektmidler og selv initiere 
forskning. 

Beslutninger krever konsensus mellom universitet og regionalt helseforetak. 
 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 21 Samarbeidsorganet - ankeinstans(jf. kapittel 16) 
Dersom det ikke oppnås enighet i samarbeidsorganet innen rimelig tid, får styret i det 

regionale helseforetaket saken til avgjørelse. 
 
Utvalgets mindretall, medlemmet Moe Skarstein, foreslår: 
 
Alternativ til forslag 21 (jf. kapittel 16) 
Dersom det ikke oppnås enighet i samarbeidsorganet innen rimelig tid, får foretaksmøtet 

saken til avgjørelse. 
 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets flertallsforslag. 

Forslag 22 Basisbevilgning – forskning (jf. kapittel 16) 
En del av basisbevilgningen fordeles på følgende måte: 
Dels som et fast tilskudd som er likt for alle regionale helseforetak, 
Dels etter forskningsresultater i form av antall doktorgrader og publikasjonspoeng (jf. mulig 

fordelingsnøkkel i tabell 16.10) 
 
Helse Nords vurdering: 
Med utgangspunkt i anslag over hvor store midler som brukes til forskning ved sykehusene, 
antyder utvalget at 25 % av den totale forskningsbevilgning gis som fast tilskudd og det 
øvrige basert på forskningsresultater. I forslaget overlates det til staten gjennom det årlige 
tildelingsbrevet å fastsette hvor stor andel som skal gis som fast tilskudd.  
Dette kan føre til liten forutsigbarhet som vanskeliggjør god planlegging. Det er derfor viktig 
dersom forslaget skal gjennomføres at denne andelen fastsettes for mer enn et år av gangen 
slik at forutsigbarhet oppnås.  
Dersom en ser på fordelingen i tabellen, blir en usikker på om dette kan føre til en redusert 
forskningsandel til Helse Nord. I forhold til de forskningsmulighetene det gir oss på kort sikt, 
vil det være svært uheldig og det kan føre til at det bygges opp forskjeller mellom regionene. 
Vi skal ikke unndra oss faglige krav, men resultatet av å ta utgangspunkt i dagens situasjon - 
med små faglige miljøer - og færre publikasjoner – kan være uheldig for regionsfordelingen.  
 
Finansieringsandelen på 75 % som skal baseres på resultater synes derfor foreslått for høy. 
Helse Nord foreslår en lavere andel (50 %) slik at regioner gis et likeverdig utgangspunkt.  
 
Helse Nord slutter seg til prinsippet om at forskning skal finansieres gjennom en kombinasjon 
av fast tilskudd og resultatbaserte tilskudd, men kan ikke slutte seg til forslaget slik det 
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foreligger. Forslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til at vi har små fagmiljø, færre 
publikasjoner og forslaget vil ”fryse” forskjellene mellom regionene. 

Forslag 23 Basisbevilgning – undervisning (kapittel 16) 
Staten fordeler en del av basisbevilgningen til regionale helseforetak basert på 

undervisningsaktivitet (jf. mulig fordelingsnøkkel i tabell 16.11). 
 
Helse Nords vurdering: 
Finansiering av undervisning etter aktivitet basert på årsverk og praksisuker synes å være en 
riktig løsning.  
 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 24 Skyss av behandlingspersonell (jf. kapittel 17) 
Ansvaret for skyss av behandlingspersonell i spesialisthelsetjenesten overføres til regionale 

helseforetak, og ansvaret for skyss av behandlingspersonell i primærhelsetjenesten 
overføres til kommunene. 

 
Helse Nords vurdering: 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag. 

Forslag 25 Syketransport (jf. kapittel 17) 
Ansvaret for all syketransport overføres til regionale helseforetak. 
 
Alternativ til forslag 25 Syketransport (jf. kapittel 17) 
Ansvaret for syketransport utløst av spesialisthelsetjenesten overføres til regionale helse-

foretak. 
 
Helse Nords vurdering: 
Ut fra en modelltenking er det riktig å se kostnadene til transport som en del av de totale 
kostnadene ved spesialisthelsetjenesten. Det må være riktig å ta med transportkostnader når 
funksjonsdeling og valg av tilbyder skal vurderes. Det vil kunne få betydning internt og 
mellom de enkelte helseforetak, men trolig ikke for Helse Nord samlet. Forutsetningen er 
imidlertid at den forventede økning i kostnadene knyttet til syketransport bakes inn i 
beregningen av basistilskudd. Basert på de senere år viser utgiftene til syketransport en 
relativt sterk økning. Dette er en utvikling som særlig må tas hensyn til dersom Helse Nord 
skal overta finansieringsansvaret for denne tjenesten.  
 
Syketransport er en rettighetsordning, vi kan ikke se at en rammefinansiert drift også kan ha 
ansvaret for en ren rettighetsordning. Det må derfor legges til rette for at det i finansiering av 
syketransport legges inn en aktivitetsavhengig variabel hvor reisetid, spesialisttetthet og 
lignende inngår. 
 
For at vi skal kunne påta oss ansvaret for syketransport må vi få en eller annen form for 
garanti om at vår andel av syketransporten ikke vil bli redusert i løpet av de kommende årene. 
  
Dersom vi skal kunne få til bedre ressursbruk med å overta syketransporten, må vi utvikle 
våre administrative og styringsmessige rutiner slik at vi kan foreta reelle avveininger mellom 
lokal produksjon og lave utgifter til syketransport opp mot sentral produksjon og høyere 
transportutgifter. Da trenger vi lengre tid, dvs oppstart må utsettes til tidligst 1. januar 2005 
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Helse Nord slutter seg i prinsippet til utvalgets forslag, men med de garantier og presiseringer 
som er nevnt. 

Forslag 26 Investeringer (jf. kapittel 18) 
Midler til investeringer overføres som en del av den behovsjusterte rammen til regionale 

helseforetak. 
 
Alternativ til forslag 26 Investeringer (jf. kapittel 18) 
Finansiering av kapitalkostnader til regionale helseforetak knyttes delvis til etablerte, 

volumbaserte refusjonsordninger. 
 
Helse Nords vurdering: 
Dagens kapitalnivå kan ikke vedlikeholdes, og det vil måtte føre til en gradvis nedbygging av 
kapitalnivået og høyere utnyttelse av kapitalen. En følge av dette kan være endringer i 
tjenestestruktur internt og mellom helseforetakene.  
Utvalgets flertallsforslag vil uansett nivå på investeringene, gi en fordeling basert på 
befolkning og alder, uten hensyn til dagens kapitalstruktur. Mindretallets forslag vil gi en 
fordeling av midler til investering basert på aktivitetsvolum. Dette vil styrke helseregioner 
med høyt volum og stor pågang av pasienter fra andre regioner. I en slik vurdering vil Helse 
Nord trolig komme dårligere ut, da lange avstander og relativt lavt volum (liten 
befolkningstetthet) vil gi lavere aktivitet pr investert krone. Flertallets forslag vil sikre 
investeringsnivået i Helse Nord på samme relative nivå som de øvrige regioner.  
 
Helse Nord slutter seg til utvalgets flertallsforslag. 

Forslag 27 Finansiering av RHF (jf. kapittel 19) 
Staten finansierer regionale helseforetak ved en finansieringsmodell basert på aktivitetskrav 

og toppfinansiering. 
 
Alternativ til forslag 27 Finansiering av RHF (jf. kapittel 19) 
Staten benytter en blandingsmodell for finansiering av regionale helseforetak der en som en 

videreutvikling av dagens ordning lar stykkprisgrunnlaget gradvis utvides til å omfatte alle 
hovedaktiviteter. 

 
Helse Nords vurdering: 
Aktivitetskravmodellen setter større fokus på aktivitetskrav innen hvert enkelt målområde. 
Den gir lite insitament til økt aktivitet utover avtalt nivå + 2 % grunnet taket på 2 %. Dersom 
mange pasienter av ulike grunner velger behandling utenfor ”sitt” sykehus vil det gi reduserte 
inntekter. Dersom mange pasienter velger behandling utenfor regionen kan det gi reduserte 
inntekter ved at aktivitetskravet ikke oppfylles, samtidig påføres regionen 
gjestepasientutgiftene. Disse forhold kan påvirke sykehusstrukturen. Forslaget vil gi Helse 
Nord økte ressurser til psykiatri og mindre ressurser til somatikk sammenlignet med dagens 
ordning. Nettoeffekten vil være negativ være negativ for Helse Nord.  
 
Modellen sikrer at psykiatri ”beholder” sin relative andel av ressursene dersom 
aktivitetskravet oppnås. Det er også positivt at modellen gir 100 % finansiering dersom 
målkravene oppfylles. Modellen sikrer lik relativ ressursfordeling mellom regionene. Den 
stiller store krav til RHF som må sørge for at kvaliteten på tilbudet samlet sett er på så høyt 
nivå, at pasientene foretrekker behandling i regionen. 
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Svakheten i flertallsforslaget er at i et system med sterke pasientrettigheter vil det ikke være 
ønskelig å legge ”lokk” på aktiviteten. Dette blir resultatet når det kreves at alle aktivitetskrav 
må være oppfylt før aktivitetsvekst gir økonomisk uttelling, i tillegg til begrensningen på 2 %.     
 
En finansieringsmodell basert på aktivitetskrav og toppfinansiering stiller store krav til 
aktivitets- styring og planlegging, og oppdatert informasjon. Samtidig tilsier utviklingen i 
spesialisthelsetjenesten generelt, og flere av utvalgets innstillinger økende pasientrettigheter 
som gjør utfordringen med å skaffe informasjon større.     
 
Det som videre gjør utvalgets forslag problematisk er at uavhengig av tilbud fra egne HF og 
private tilbydere som har avtale med RHF kan pasienter velge behandling utenfor regionen, 
og sende regningen til RHF. Andelen pasienter som vil velge bort egen region er trolig svært 
liten sammenlignet med den totale aktivitet i Helse Nord, slik at dette ikke vil gi for store 
økonomiske utslag. Men det stiller helseforetakene overfor store utfordringer ved å bli så 
”gode” at pasientene foretrekker behandling innen regionen. 
 
Blandingsmodellen viderefører dagens modell med de fordeler og ulemper den har.  
 
Helse Nord vurderer det dit hen at det ikke er dramatiske forskjeller i de to alternative 
modellene og har forståelse for Statens ønske om bedre styring med de totale utgifter til 
spesialisthelsetjenesten. En marginalkostnad som er lavere enn stykkprisbetalingen kan gi en 
overproduksjon av helsetjenester som ikke er ønskelig. Slik modellene foreligger i dag er det 
trolig aktivitetskravmodellen som gir best styringsmuligheter i så måte.  
 
Vi tror imidlertid at en videreføring av dagens modell kan ta inn i seg de elementer av 
aktivitetskrav som aktivitetskravmodellen inneholder. Det vil da gi en modell som ikke øker 
de administrative systemer knyttet til modellen, og som kan inneholde aktivitetskrav som 
begrenser den totale produksjon og forbruk av helsetjenester. 
 
I utgangspunktet vil derfor Helse Nord tilråde en videreutvikling av dagens blandingsmodell, 
hvor en også legger opp til aktivitetsbasert finansiering av psykiatri, rehabilitering m.m. Helse 
Nord slutter seg dermed til mindretallets forslag.  

Forslag 28 Beregningsutvalg (jf. kapittel 19) 
Det opprettes et eget beregningsutvalg for spesialisthelsetjenesten med hovedoppgave å 

klargjøre regionspesifikke aktivitets- og kostnadskrav. 
 
Helse Nords vurdering: 
Opprettelsen av et beregningsutvalg bygger på finansieringsmodellen basert på aktivitetskrav 
og toppfinansiering. Som nevnt innledningsvis og ovenfor tilrår Helse Nord at dagens modell 
videreføres og et beregningsutvalg har da tilsynelatende ingen funksjon. Helse Nord tror 
likevel at et slikt utvalg kan ha en misjon når kostnadsutvikling skal analyseres og 
kostnadsvekter revideres.  
 
Helse Nord slutter seg til utvalgets forslag med ovennevnte presisering. 

Oppsummering 
Nedenfor følger en oppsummering av hvilke forslag Helse Nord har gitt sin tilslutning til: 
 
- RHF blir avtalepartner med offentlige og private aktører 
- RHF stilles fritt i valg av avtale- og kontraktstyper i forhold til tilbydere av 

helsetjenester 
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- RHF stilles fritt til fastsetting av enhetspriser og eventuelle stykkprissatser  
- Aktivitetsbasert finansiering der behandlingen finansieres etter diagnose, 

behandlingsprogram eller behandlingsforløp 
- Alle som yter spesialisthelsetjeneste med offentlig finansiering benytter DRG-systemet 
- Statlig ansvar, på sentralt nivå, å videreutvikle pasientklassifiseringssystemer  
- Oppdatering av kostnadsvektene i DRG-systemet 
- Et enhetlig, diagnosebasert klassifiseringssystem for all somatisk spesialisthelsetjeneste 

som inkluderer medisinske prosedyrer og all aktivitet ved poliklinikker og hos private 
spesialister 

- Diagnosebasert, aktivitetsavhengig finansiering for rehabilitering 
- Utvikle og kostnadsberegne behandlingsprogrammer for habiliteringstjenestene 
- Et pasientklassifiseringssystem som kan danne grunnlag for aktivitetsbasert finansiering 

av poliklinisk virksomhet og dag- og døgnbehandling innen psykisk helsevern og 
rusomsorg 

- Finansieringen av spesialisthelsetjenesten må stimulere til at tjenesten utøves nær 
pasienten og til at samfunnet utnytter sine ressurser på en best mulig måte for pasientene 

- Bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenester 
- Betaling for utskrivningsklare pasienter 
- Staten definerer og tildeler lands- og flerregionale funksjoner, som i dag. 
- Høyspesialiserte funksjoner innarbeides i statens generelle finansiering av RHF 
- Høyspesialisert behandling inkluderes i DRG-systemet 
- RHF inngår avtaler om bruk av lands- og flerregionale funksjoner, herunder fastsetting 

av pris og volum. Ved uenighet mellom partene, fastsetter staten normerte priser og 
minstevolum 

- Avtale med private inngås av RHF 
- Direkte henvisning fra primærhelsetjenesten til private som har avtale med RHF 
- Langsiktige avtaler med private 
- Private sykehus med avtale utløser refusjon 
- Ordningen med trygdeetatens kjøp av helsetjenester avvikles 
- Ordningen med kjøp av helsetjenester i utlandet avvikles 
- Et organ utenfor RHF finner alternative behandlingssteder ved ”garanti”brudd 
- Helse Nord støtter mindretallets forslag om å vente med å kanalisere alle 

pengestrømmene via RHF til et felles kodeverk og klassifiseringssystem er på plass. 
- Sammensetning av samarbeidsorgan og fordeling av forskningsmidler 
- Styret i RHF er ankeinstans ved uenighet i samarbeidsorganet  
- Helse Nord slutter seg til prinsippet om at forskning skal finansieres gjennom en 

kombinasjon av fast tilskudd og resultatbaserte tilskudd. 
- Del av basisbevilgningen til RHF basert på undervisningsaktivitet 
- Ansvaret for skyss av behandlingspersonell overføres til regionale helseforetak 
- Ansvaret for all syketransport overføres til regionale helseforetak med garantier 
- Investeringer overføres som en del av den behovsjusterte rammen (befolkning og alder) 
- Videreføring av dagens finansieringsmodell (Blandingsmodellen) 
- Opprettelse av eget beregningsutvalg 
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STYRESAK 25-2003  BESLUTNINGSSTRUKTUR FOR  
 ETABLERING AV KOLLEKTIVE AVTALER I  
 HELSEFORETAKENE 
 
Møtedato: 13. mars 2003 

 
Formål og sammendrag 
Denne saken legges frem for å få styrets tilslutning til beslutningsstruktur for etablering av 
kollektive avtaler i helseforetakene innenfor Arbeidsgiverforeningen NAVOs vedtekter.  
 
Bakgrunn/fakta 
Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Helseforetaksloven i juni 2001, at alle 
helseforetakene skulle være tilknyttet den samme arbeidsgiverorganisasjonen. I juli samme år 
vedtok Regjeringen at Arbeidsgiverforeningen NAVO skulle ha denne oppgaven.  
 
Som alle andre arbeidsgiverforeninger, har NAVO i sine vedtekter bestemmelser som 
innebærer at det er arbeidsgiverforeningen som skal føre forhandlinger med arbeidstakernes 
organisasjoner om kollektive avtaler. Vedtektene bestemmer videre at NAVO kan overlate til 
medlemmene å føre deler av forhandlingene.  
 
I praksis innebærer hovedmodellen for forhandlinger i NAVO-området at forhandlinger om 
overenskomstenes generelle del (heretter kalt A 1) føres mellom NAVO og 
hovedorganisasjonene/-sammenslutningene, mens det enkelte NAVO-medlem selv fører 
forhandlinger om den virksomhetsvise delen av overenskomsten, den såkalte B-delen, med 
foreningen/klubben i bedriften.  
 
Modellen innebærer at hvert enkelt medlem ved innmeldingen i arbeidsgiverforeningen, 
overlot forhandlingsansvaret til NAVO, mens NAVO i forbindelse med forhandlinger om den 
spesielle delen av overenskomsten, har delegert myndigheten tilbake til medlemmet. 
Styret i NAVO vedtar retningslinjer for forhandlinger om hovedavtale og overenskomst etter 
at spørsmålet har vært forelagt berørte medlemmer på medlemsmøter og konferanser.  
 
I de midlertidige hovedavtaleløsningene som gjelder for helseforetakene, ble den todelte 
strukturen utfordret ved at helseforetakene sammen inngår avtaler med forbundene som 
binder helseforetakene som gruppe.  Etableringen av dette mellomliggende nivået innebærer 
at forhandlingene i helseområdet føres på tre nivåer, ikke bare på to som er hovedmodellen, 
jfr. over.  
 
Vurdering 
 
Dagens situasjon 
I forbindelse med at det i de midlertidige hovedavtalene ble fastsatt en tredelt  
forhandlings- og avtalestruktur for helseforetakene, ble det forutsatt at forhandlinger om de 
landsomfattende og forbundsvise avtalene, skulle føres mellom det enkelte forbund og de fem 
regionale helseforetakene. Dette nivået benevnes A 2 i det følgende. 
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Det ble etablert et forhandlingsutvalg på 10 personer som med bistand fra NAVO førte 
forhandlinger og bandt foretakene ved utvalgslederens underskrift. Utvalget måtte 
kontinuerlig hente sitt mandat og sine fullmakter fra hver av de fem administrerende 
direktørene for de regionale helseforetakene, og resultatet måtte få sin tilslutning fra hver av 
disse.  
 
Erfaringene viser at det er behov for å sikre et stabilt, enhetlig og forutsigbart system for å 
treffe beslutninger når det gjelder de nasjonale forbundsvise avtalene. 
 
Fremtidig situasjon 
Styret for Arbeidsgiverforeningen NAVO har i møte i januar i år vedtatt å overlate til de 
regionale helseforetakene å føre forhandlinger om overenskomstens del A 2. Beslutningen ble 
tatt med utgangspunkt i en juridisk vurdering fra advokat Gudmund Knudsen i advokatfirmaet 
BAHR. Vurderingen er utrykt vedlagt denne styresaken. 
Det ble samtidig lagt til grunn at det etableres et felles beslutningsorgan bestående av en 
representant for hvert av de fem regionale helseforetakene som skal vedta nødvendige rammer 
og fullmakter for forhandlingene.  Beslutningsorganets oppgaver blir videre å fastsette 
retningslinjer for forhandlingene samt å treffe de beslutninger som er nødvendige for 
gjennomføring av forhandlinger og eventuell megling. Det er forutsetning at 
beslutningsorganet kan treffe vedtak med simpelt flertall, og at vedtak binder helseforetakene.  
Dette kan sikres ved en avtale mellom NAVO og de regionale helseforetakene som 
”konsernselskap” for helseforetakene.  
 
I NAVO vil det være den administrative enheten NAVO-Helse som står for den praktiske 
gjennomføringen av forhandlingene. Enheten må ha fullmakt til å forplikte helseforetakene 
innenfor de rammene som beslutningsorganet trekker opp. Det vil være administrerende 
direktør i NAVO som vil ivareta denne fullmakten, eventuelt ved å delegere den videre til 
lederen for NAVO-Helse i NAVOs administrasjon. 
 
Det forutsettes at det i tillegg etableres et ”faglig råd” av 15 representanter for de regionale 
helseforetakene og helseforetakene som har en rådgivende funksjon overfor 
beslutningsorganet og som i tillegg gjennomfører forhandlingene sammen med NAVO-Helse. 
Et parallelt faglig råd er etablert for forhandlingene på nivå A 1 (overenskomstenes generelle 
del). Dette rådet er sammensatt av representanter fra NAVOs medlemsbedrifter, er rådgivende 
overfor NAVOs administrerende direktør og deltar i forhandlingene sammen med NAVO. 
Dersom et av det faglige rådets medlemmer er uenig med administrerende direktør i spørsmål 
som ligger under direktørens fullmakter, kan vedkommende medlem kreve å få brakt 
uenigheten inn for styret i NAVO.  
 
Tilsvarende mekanisme skal gjelde for medlemmene av faglig råd for NAVO-Helse, men da 
slik at hvert medlem av et oppnevnt forhandlingsutvalg kan kreve at en uenighet blir lagt frem 
for det etablerte beslutningsorganet for helseforetakene.  
 
Helse Nord vil få 3 medlemmer i dette faglige råd. I forhold til rådets sentrale rolle i det 
videre arbeidet med lønnsoppgjørene fremover er det vesentlig at det ved oppnevnelsen sikres 
representasjon fra ledelsen i to av helseforetakene. Det er også naturlig at regionalt 
helseforetak i sin konsernrolle har en plass i rådet. Det anbefales imidlertid at endelig 
oppnevnelse av medlemmene til faglig råd delegeres til administrerende direktør i Helse Nord 
RHF. 

 
 

26 



 
  
Konklusjon 
 
Forslag til løsning 
De daglige lederne for de fem regionale helseforetakene har i fellesskap anbefalt at det inngås 
en avtale mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og de fem regionale helseforetakene som 
har slikt innhold: 
 
1. Administrerende direktører i de regionale helseforetakene utgjør beslutningsorganet i  

NAVO-Helse. 
 
2. Beslutningsorganet i NAVO-Helse treffer retningslinjer for forhandlingene om del A2 og 

de øvrige beslutninger som er nødvendig for å gjennomføre disse forhandlingene og 
megling, og om et forhandlings- eller meglingsresultat skal sendes til avstemning.  

 
Beslutningene treffes ved simpelt flertall hvor hver representant har en stemme. 
 
De regionale helseforetakene og tilhørende helseforetak er forpliktet til å akseptere de 
beslutninger flertallet kommer frem til. 
 

3. Det opprettes et faglig råd med 15 representanter fra de regionale helseforetakene og 
helseforetakene som er rådgivende for beslutningsorganet og som skal gjennomføre 
forhandlingene sammen med administrasjonen i NAVO-Helse. 

 
4. Innenfor NAVOs administrasjon er det opprettet en administrativ enhet - NAVO-Helse. 

NAVOs administrerende direktør eller den vedkommende bemyndiger har fullmakt til å 
forplikte helseforetakene innenfor de retningslinjer og beslutninger som vedtas av 
beslutningsorganet. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Under henvisning til det som kommer frem foran og i vedlegget, anbefales at styret i Helse 
Nord RHF slutter seg til følgende forslag til vedtak:  

 
1. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at det etableres et beslutningsorgan for 

NAVO-Helse som treffer retningslinjer for forhandlingene om de forbundsvise, nasjonale 
avtalene (A 2) og øvrige beslutninger som er nødvendige for å gjennomføre disse 
forhandlingene og megling, og om et forhandlings- eller meglingsresultat skal sendes til 
avstemming.   

 
Styret er innforstått med at slike beslutninger treffes med simpelt flertall hvor hver 
representant har én stemme. 
 
Styret er videre innforstått med at de regionale helseforetak og tilhørende helseforetak er 
forpliktet til å akseptere de beslutninger flertallet kommer til. 

 
2. Styret for Helse Nord RHF forutsetter at administrerende direktør representerer regionen i 

beslutningsorganet. 

 
 

27 



 
 
3. Styret tar til etterretning at det vil bli etablert et faglig råd med representanter fra de 

regionale helseforetakene/helseforetakene som vil ha en rådgivende funksjon overfor 
beslutningsorganet og NAVO-Helse. 

 
4. Styret tar til etterretning at det er etablert en administrativ enhet i NAVO – NAVO-Helse 

– som vil stå for gjennomføringen av forhandlingene, og som vil ha 
fullmakt til å forplikte NAVO-Helse innenfor de retningslinjer og beslutninger som vedtas 
av beslutningsorganet. 
 

5. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til oppnevnelse av tre 
medlemmer til det faglige råd. Helseforetakene vil bli tildelt 2 av plassene i dette faglige 
rådet. 

 
 
Bodø, den 6. mars 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Juridisk betenkning fra advokatfirmaet BAHR 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003 200300011-10 130  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
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Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 26-2003  FORELØPIG KOSTPRIS FOR ANLEGGS- 
 MIDLER OG EGENKAPITALINNSKUDD. 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Formål og sammendrag 
I denne saken fastsettes foreløpig kostpris for anleggsmidler og egenkapital for 
Helseforetakene som grunnlag for regnskapsavslutningen for 2002. På bakgrunn av brev fra 
Helsedepartementet av 27. februar verdsettes anleggsmidlene foreløpig til 5 milliarder kr. og 
dette blir fordelt mellom Helseforetakene forholdsmessig ut fra taksert verdi av 
anleggsmidlene. På grunn av at verdien av anleggsmidlene er foreløpig verdsatt legges det 
også til grunn et estimert beløp for avskrivninger i 2002. Avskrivningsbeløpet blir fordelt 
mellom Helseforetakene ut fra fordelingen av anleggsmidler. Dette prinsippet er i samsvar 
med fordelingen i budsjett 2003. Det fordeles samtidig basisramme til Helseforetakene, slik at 
dette ikke har netto resultateffekt for 2002.  
 
Bakgrunn / fakta 
I forbindelse med overtakelsen av spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene ble det 
foretatt en taksering av blant annet tomter, bygninger, utstyr og boliger (anleggsmidler) som 
ble overført 1.1.2002. Denne takseringen viser at helseforetakene (i Helse Nord) samlet 
overtok anleggsmidler for 9,6 milliarder kroner. Beregnede årlige avskrivninger av disse 
verdiene er på rundt 600 millioner kroner.  
 
Helseforetakene skal avlegge regnskap etter regnskapsloven, og et viktig moment i denne 
forbindelse er at investeringer for å vedlikeholde anleggsmidlene ikke lenger skulle være et 
eget budsjett og regnskap, men en kostnad som skal vurderes sammen med øvrige 
driftskostnader. Anleggsmidlene er overtatt fra fylkeskommunene, men det er ikke avklart om 
de overtas vederlagsfritt eller om deler av verdiene skal betraktes som gjeld til eier.  
 
Fra Helsedepartementets side er det fremholdt at de takserte verdiene gir høyere årlige 
avskrivninger enn tidligere års investeringsnivå, og at det er behov for å redusere 
kapitalnivået i helseforetakene. For å gi mulighet for balanserte regnskaper for 
helseforetakene må verdien på anleggsmidlene fastsettes slik at årlige avskrivninger blir like 
store som fremtidig økt inntektsnivå. Ved å fordele økte inntekter (til dekning av 
avskrivninger) ut fra avskrivninger på åpningsbalansen kan en komme i den situasjonen av de 
foretakene som har mye kapital (og god bygningsstandard) vil få et bedre grunnlag for nye 
investeringer enn de som har lite kapital (og dårligere standard). Dersom departementet legger 
til grunn Finansieringsutvalgets forslag om å fordele kompensasjon til betjening av 
kapitalkostnadene ut fra ”objektive kriterier” vil ikke verdsettingen av åpningsbalansen bety 
mye for de fremtidige inntekter.  
 
Helsedepartementet har ennå ikke fastlagt hvilke verdier som skal benyttes og om alt skal 
betraktes som egenkapital. I statsbudsjett for 2003 ble det lagt til grunn at helseforetakene i 
årsregnskapet for 2002 skal føre opp anleggsmidler i balansen basert på en foreløpig kostpris, 
og at estimerte avskrivninger i 2002 skal være tilsvarende investeringstilskudd. Endelig verdi 
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på anleggsmidlene og årlige avskrivninger vil bli bestemt i tilknytting til fremleggelsen av 
statsbudsjettet for 2004. 
 
I brev av 27.2.2003 har Helsedepartementet meddelt at foreløpig kostpris som skal legges til 
grunn for regnskapsavslutningen for 2002 for Helse Nord RHF sine anleggsmidler skal være 5 
milliarder kroner. Det blir samtidig presisert at verdien ikke legger noen føringer i forhold til 
den endelige verdsettingen i 2003. De regionale helseforetakene velger selv hvordan vi vil 
fordele den foreløpige kostprisen mellom de enkelte helseforetak og mellom de ulike grupper 
av anleggsmidler. I regnskapet for 2002 skal det legges til grunn at all innskutt kapital, utover 
stiftelseskapitalen, skal behandles som ”annen innskutt egenkapital”. 
 
Helse Nord RHF er tilført investeringsmidler i 2002 med totalt 199,3 mill. kroner. Dette 
beløpet skal inntektsføres i 2002, og tilsvarende beløp skal føres som avskrivninger i 2002. 
Samlet avskrivningsbeløp skal ikke overstige 199,3 mill. kr. og avskrivninger av investeringer 
foretatt i 2002 utgjør 15,7 mill kr. Det gjenstår derfor 183,6 mill kr. som skal avskrives av 
åpningsbalansen. De regionale helseforetakene velger fritt hvordan investeringsmidler og 
avskrivninger skal fordeles mellom helseforetakene. 
 
Vurdering 
Endelig fastsettelse av verdien på overtatte anleggsmidler og i hvilken grad de skal overdras 
med tilhørende gjeld vil påvirke fremtidig investeringsnivå for Helse Nord RHF. Dette er en 
komplisert problemstilling, og Helsedepartementet har derfor signalisert at den må utredes 
videre i 2003. For å kunne avslutte regnskapet for 2002 trenger en imidlertid foreløpige 
verdier.  
 
Selv om det er presisert at de foreløpige verdiene ikke skal legge noen føringer for endelig 
verdsettelse vil de i realiteten virke som en nedre verdi på fremtidig egenkapital. Dette fordi 
reduksjoner i egenkapitalen i 2003 regnskapsmessig vil fremkomme som om eier tar ut et 
utbytte med de formelle krav dette innebærer. Selv om det i denne saken kun foretas en 
foreløpig fordeling av egenkapitalen må det tas hensyn til at nedre verdi for helseforetakene 
nå blir fastlagt.  
 
Den takserte verdien på anleggsmidlene fordeler seg slik: 
 
Utstyr, inventar m.m.  0,8 mrd. kr. 
Tomter    0,3 mrd. kr. 
Boliger   1,2 mrd. kr. 
Bygninger   7,3 mrd. kr. 
 
Posten ”utstyr, inventar m.m.” består av en rekke mindre beløp, og for disse vil det være et 
raskere behov for reinvestering enn de andre postene. For å forenkle regnskapsføringen og for 
å gi klare avskrivningstall for avdelingsledere i helseforetakene, foreslås det at denne 
gruppens verdi blir endelig fastsatt. Gruppens verdi utgjør en liten del av de totale 
anleggsmidlene, og det foreslås derfor at det derfor at verdien på denne gruppen blir endelig 
fastsatt i tråd med takserte verdier.  
 
For postene ”tomter” og ”boliger” er det fortsatt tvist med fylkeskommunene om hva som 
skal overføres slik at takserte verdier på disse ikke kan fastsettes endelig verdi. For å dekke 
eventuell usikkerhet i forbindelse overføringen fra fylkeskommunene, og det forhold at noen 
av de takserte verdiene er satt for høyt ut fra standarden på boligene, foreslås det at verdiene 
på denne gruppen endelig fastsettes til 50 % av taksert verdi.  
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Av den foreløpige verdien vil det da gjenstå 3,5 milliarder kroner som fastsettes som foreløpig 
verdi på gruppen ”bygninger”. Dette vil utgjøre i underkant av halvparten av taksert verdi på 
7,3 mrd. kr. Selv om gruppen har den største verdien består den av relativt få enheter som det 
regnskapsmessig er enkelt å korrigere verdien på ved den endelige fastsettelsen.  
 
Ved å fastsette endelig verdi på alle gruppene utenom bygninger følger en dessuten opp 
realiteten i at det er bygningsmassens reelle verdi for helseforetakene, og dermed nivå på 
mulighet for fremtidig reinvestering, som Helsedepartementet skal vurdere nærmere i 2003.  
 
På bakgrunn av de takserte verdiene på 9,6 milliarder kroner ble det beregnet en årlig 
avskrivning på rundt 600 millioner kroner. I brev av 27.2.2003 gir Helsedepartementet 
føringer om at anleggsmidlene skal verdsettes til 5 milliarder kroner og at de samlede 
avskrivninger skal være 199,3 millioner kroner. Siden investeringene i 2002 skal føres opp til 
virkelig verdi betyr dette at anleggsmidlene i åpningsbalansen bare skal avskrives med 183,6 
millioner kroner. Dette kan være i konflikt med regnskapslovens krav til avskrivning av 
anleggsmidler. Å avlegge regnskapet i tråd med disse føringene kan derfor medføre at revisor 
vil måtte ta forbehold i revisjonsberetningen om at regnskapet er avlagt etter prinsippene i 
regnskapsloven. Til tross for ovennevnte konflikt med regnskapsloven, tilrås det likevel at 
regnskapet for 2002 avlegges i tråd med føringene fra Helsedepartementet. 
 
Konklusjon 
Hensikten med denne saken er å gi føringer for å avslutte regnskapet for 2002. I denne 
forbindelse foreslås det at endelig verdi på anleggsmidlene fastsettes for alle gruppene utenom 
”bygninger”.  
 
Fordelingen mellom helseforetakene bygger på de takserte verdiene selv om dette ikke 
stemmer med fordelingen av investeringer i investeringsbudsjettet for 2003. Dette gjøres fordi 
dette er en foreløpig fordeling, og Helse Nord RHF vil senere ha muligheter til omfordeling 
mellom helseforetakene. Dette kan skje gjennom den endelige fastsettelsen av 
åpningsbalansen (fordeling av en oppskrivning av verdien), gjennom ordinær budsjettprosess 
og fordeling av fremtidige inntekter.  
 
Avskrivninger og basisramme foreslås fordelt forholdsvis mellom helseforetakene på 
bakgrunn av de takserte verdiene, slik det er gjort i budsjett 2003. 
 
Fordeling mellom helseforetakene blir som følger, (jf vedlagte tabell): 
 
    Egenkapital  Avskrivninger  Økt basisramme 
Helse Finnmark     677 mill kr.  25,0 mill kr.  25 mill kr 
Universitetssykehuset  1.801 mill kr.  66,0 mill kr.  66 mill kr. 
Hålogalandssykehuset    855 mill kr.  31,0 mill kr.  31 mill kr. 
Nordlandssykehuset  1.155 mill kr.  42,4 mill kr.  42,4 mill kr. 
Helgelandssykehuset     511 mill kr.  19,0 mill kr.  19 mill kr. 
Sykehusapoteket         1 mill kr.    0,2 mill kr.    0 mill kr 
Totalt    5.000 mill kr.  183,6 mill kr.  183,4 mill kr. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
1. Postene utstyr, inventar m.m., fastsettes i tråd med takserte verdier i helseforetakenes 

regnskaper. 
 
2. Postene tomter og boliger fastsettes til 50 % av takserte verdier i helseforetakenes 

regnskaper. 
 
3. Rest innskutt beløp, kr 3,5 milliarder, legges til gruppen bygninger. 
 
4. Helse Nord RHF skyter inn som annen innskutt kapital følgende beløp: 
 
 Helse Finnmark HF kr.    677 000 000  
 Universitetssykehuset HF kr. 1 801 000 000 
 Hålogalandssykehuset HF kr.    855 000 000 
 Nordlandssykehuset HF kr. 1 155 000 000 
 Helgelandssykehuset HF kr.    511 000 000 
 Sykehusapoteket Nord HF kr.        1 000 000 
 
5. Helseforetakenes basisrammer for 2002 økes med følgende beløp: 
 
 Helse Finnmark HF kr. 25 000 000  
 Universitetssykehuset HF kr. 66 000 000 
 Hålogalandssykehuset HF kr. 31 000 000 
 Nordlandssykehuset HF kr. 42 400 000 
 Helgelandssykehuset HF kr. 19 000 000 
 
6. Helseforetakenes avskrivninger for 2002 vedrørende åpningsbalansen skal utgjøre 

følgende beløp: 
 
 Helse Finnmark HF kr. 25 000 000  
 Universitetssykehuset HF kr. 66 000 000 
 Hålogalandssykehuset HF kr. 31 000 000 
 Nordlandssykehuset HF kr. 42 400 000 
 Helgelandssykehuset HF kr. 19 000 000 
 Sykehusapoteket Nord HF kr.      400 000 
 
 
Bodø, den 6. mars 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Takserte verdier på anleggsmidlene fordelt på Helseforetak 
 Brev fra Helsedepartementet av 27.2.2003 
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FORELØPIG ÅPNINGSBALANSE       
       
TAKSERTE VERDIER PR. 
FORETAK      

 
Utstyr, 
inventar Tomter Boliger Bygninger Sum  

Helse Finnmark 85 440 69 456 317 000 830 822 1 302 718  
Universitetssykehuset 309 488 142 690 406 900 2 603 283 3 462 361  
Hålogalandssykehuset 116 042 29 024 126 878 1 371 133 1 643 077  
Nordlandssykehuset 153 791 56 677 304 362 1 704 529 2 219 359  
Helgelandssykehuset 82 979 15 164 79 195 804 718 982 056  
Sykehusapoteket 1 300    1 300  
TOTALT 749 040 313 011 1 234 335 7 314 485 9 610 871  
       
FASTSATTE 
VERDIER 749 040 156 506 617 168 3 477 287 5 000 000  
Andel 100 % 50 % 50 % Rest   
       
FASTSATTE VERDIER PR 
FORETAK      

 
Utstyr, 
inventar Tomter Boliger Bygninger Sum Avskrivn 

Helse Finnmark 85 440 34 728 158 500 398 332 677 000 25 000 
Universitetssykehuset 309 488 71 345 203 450 1 216 717 1 801 000 66 000 
Hålogalandssykehuset 116 042 14 512 63 439 661 007 855 000 31 000 
Nordlandssykehuset 153 791 28 339 152 181 820 690 1 155 000 42 400 
Helgelandssykehuset 82 979 7 582 39 598 380 842 511 000 19 000 
Sykehusapoteket 1 000 0 0 0 1 000 200 
TOTALT 748 740 156 506 617 168 3 477 587 5 000 000 183 600 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003 200300182-4 100 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Gunnar Sørensen 
 

 

STYRESAK 27-2003  RAPPORT: AKTIVITETSBASERTE  
 POLIKLINIKKTAKSTER I PSYKISK  
 HELSEVERN - MELLOM VISJON OG  
 VIRKELIGHET. 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Formål og sammendrag 
Sosial- og helsedirektoratet har i brev av 4.2.2003 oversendt til høring rapport fra SINTEF 
Unimed ”Aktivitetsbaserte poliklinikktakster i psykisk helsevern – mellom visjon og 
virkelighet”.  
 
Bakgrunn/fakta 
I rapporten oppsummeres poliklinikkenes 3 hovedoppgaver slik 
 
 direkte pasientbehandling  
 veiledning og kompetanseoverføring til førstelinjetjenesten 
 egen kompetanseutvikling 
 
Rapporten beskriver 3 alternative refusjonsordninger som erstatning for dagens ordning.  
 
Aktivitetsalternativet inneholder ingen årsverkstakst, kun aktivitetstakst. Dette alternativet 
gir sterkest stimulering til direkte pasientbehandling og veiledning/kompetanseoverføring, 
men ingen stimulering av egen kompetanseutvikling. Dette alternativ vil lede til økt 
poliklinisk aktivitet. Kan føre til nedprioritering av internt samarbeid og egen 
kompetanseutvikling. Forslaget stimulerer til økt produktivitet. 
 
Årsverksalternativet består av kun årsverkstakst, ingen konsultasjonstakst. Det prioriterer 
alle tre hovedoppgavene likt. Stimulerer til økt poliklinisk aktivitet, men legger ikke føringer 
på poliklinikkenes valg mellom ulike aktiviteter. Forslaget stimulerer isolert sett ikke til økt 
produktivitet. Det er et enkelt system som vil gi mer lik praksis.  
 
Mellomalternativet balanserer disse to gjennom både aktivitets og timeverkstakster. 
Sammenlignet med dagens system innebærer forslaget en oppjustering av aktivitetstakstenes 
betydning.  
Rapporten anbefaler mellomalternativet. 
 
Vurdering 
Helse Nord er av den oppfatning at den største utfordringen ligger i den relativt lave 
produktiviteten ved poliklinisk behandling innen psykiatri; dette gjelder i særlig grad barne- 
og ungdomspsykiatri. Det vil derfor være viktig å finne frem til en finansieringsløsning som 
først og fremst stimulerer til økt pasientbehandling.  

 
 

34 



 
 
Selv om mellomalternativet også stimulerer direkte pasientbehandling, vil 
aktivitetsalternativet stimulere denne oppgaven enda sterkere. At alternativet kan føre til 
nedprioritering av internt samarbeid og egen kompetanseutvikling vil være av mindre 
betydning i forhold til hovedutfordringen som er å få økt produktivitet. Med bakgrunn i Helse 
Nords beviste satsing på økt pasientbehandlingen innen psykiatri vil aktivitetsalternativet best 
bidra til at denne satsing gir resultater. 
 
Konklusjon 
Helse Nord vil derfor anbefale at aktivitetsalternativet legges til grunn for endring av dagens 
refusjonsordning for psykiatriske poliklinikker. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret viser til sak 24-2003 - Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten og 
utvalgets forslag 7 om å utvikle et pasientklassifiseringssystem som kan danne grunnlag for 
aktivitetsbasert finansiering av både poliklinisk virksomhet og dag- og døgnbehandling innen 
psykisk helsevern og rusomsorg.  
 
Styret anbefaler at aktivitetsalternativet legges til grunn for endring av dagens 
refusjonsordning for psykiatriske poliklinikker. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Rapport fra SINTEF Unimed ”Aktivitetsbaserte poliklinikktakster i psykisk  
 helsevern – mellom visjon og virkelighet” 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 28-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig.   
3. Helse Nord RHF – forsikringsordning. Forebyggende sikkerhetsarbeid.   
4. Prosjektporteføljen i Helse Nord RHF – gjennomgang.   
5. Inntektspolitisk samarbeid – lederlønninger. 
6. Lønnsoppgjøret 2002 / 2003 – status.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Olav Helge Førde, tlf. nr. 901 73 056 
 

 

STYRESAK 28-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 28-2003/2  INFORMASJON FRA KST. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Legges frem muntlig av kst. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003 200300048-2 156  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Asbjørn Elde, tlf. 75 51 29 27 
 

 

STYRESAK 28-2003/3  HELSE NORD– FORSIKRINGSORDNING.  
 FOREBYGGENDE SIKKERHETSARBEID. 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Innledning/bakgrunn 
Factor Insurance Brokers AS ble valgt høsten 2002 som forsikringsmegler for Helse Nord. 
Gjensidige Nor Forsikring ble valgt som forsikringsselskap for både skade og person med 
virkning fra 1.1.2003. Forsikringene er gruppert til 
 

SKADE – premie ca. 13 mill. kr. PERSON – premie ca. 25,5 mill. kr. 
Eiendom 
Maskiner/inventar/løsøre 
Bygg og anlegg 
Ansvar 
Kjøretøy 

Gruppelivsforsikring 
Yrkesskadeforsikring 
Ulykkesforsikring for fritidsskader 
Ulykkesforsikring for ambulansepersonell 
Tjenestereiseforsikring for alle ansatte 
Ulykkesforsikring for skoleelever mv. som er 
pasienter ved sykehusene. 

 
Forsikringene viser en samlet økning på nesten over 50 %. Dette forklares med følgende 
forhold 
 

 En generell kostnadsøkning og prisstigning i forsikringsmarkedet både 
nasjonalt og internasjonalt. 

 Liten konkurranse innen personmarkedet. Flere selskap har trukket seg ut av 
dette markedssegment. Antall anbydere for yrkesskadeforsikring viste seg å 
være langt færre enn ønskelig i og med at det reelt sett var kun en anbyder. 

 Porteføljen er trolig registrert mer komplett enn under tidligere 
forsikringsordninger. For bygg-anlegg-eiendom er lagt til grunn den foreløpige 
åpningsbalansen. Det er registret 543.734 m2 bygg og 11605 ansatte i Helse 
Nord. Volumøkningen gir i seg selv en økning av forsikringspremien. 

 
Innen Helse-Miljø-Sikkerhet kan HN oppnå opptil 25 % rabatt ved å ha tilfredsstille krav om 
diverse prosedyrer. Prosedyrene er i stor grad knyttet til forskriften om internkontroll. Ved 
maksimal uttelling kan rabatten gi ca. 3,4 mill. kr. lavere premie. 
 
Innenfor rammen av den samlede premien mottar forsikringsmegler provisjon. Av denne 
provisjonen er det satt av kr. 750.000 på fond til skadeforebyggende arbeid. 
 
Skadeforebyggende arbeid 
Foruten at skadeforebyggende arbeid skal redusere antall skader, er målet at skader skal 
kunne dokumenteres på en slik måte at dette reduserer premien til forsikringsselskapet. Under 
arbeidet med anbudsgrunnlaget og forhandlingene med forsikringsselskapet ble det tilstrebet å 
få fram nødvendig skadestatistikk for HFene i Helse Nord. Dette viste seg meget 
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vanskelig fordi her kreves fem års skadestatistikk for at denne statistikken skal være grunnlag 
godt nok. Helse Nord vil innarbeide systemer som ivaretar dette for fremtiden. 
 
Factor arbeider med flere samarbeidspartnere (Sintef, Teknologisk Institutt, Arepa Norge 
A/S) i dette arbeidet og tilbyr en bred kompetanse i skadeforebyggende arbeid. 
 
Policy er blant annet å bygge opp en bedre mestring i forhold til dokumentert risikobilde. 
Herunder må HN identifisere, prioritere og organisere risikoprofil og risikoområder.  
 
Arbeidet organiseres som et nettverksarbeid mellom Factor med samarbeidspartnere og med 
den kompetanse vi har i egen organisasjon. Det er oppnevnt to personer ved hvert HF som er 
kontakt- og kompetansepersoner – en for skadesiden og en for personsiden. Factor tilbyr Web 
løsninger for enklere og mer hensiktsmessig kommunikasjon og rapportering. Ansatte ved 
foretak og institusjoner vil gies nødvendig opplæring. 
 
Forankringen for arbeidet er flere lover (brannfarlighetsloven, brannvernloven, lov om 
eksplosive varer, arbeidsmiljøloven (AML), forurensningsloven, produktkontrolloven, lov om 
tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og genteknologiloven) og tilhørende 
forskrifter om Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS), brannforebyggende tiltak og tilsyn samt 
internkontrollforskriften (IK). En rekke risikoområder vil vurderes og herunder nevnes: 
 

 Brann 
 Vannskader 
 Innbrudd 
 Tyveri 
 Avbrudd 

 

 Personskader 
 Belastningslidelser 
 Stressplager 
 Arbeidsmiljøplager 
 Sykefravær 

 
Sikkerhetsarbeidet ved helseinstitusjoner er meget omfattende og det forebyggende arbeid i 
samarbeid med Factor må begrense området noe. Av denne grunn tar vi ikke opp arbeidet 
med datasikkerhet, riktig bruk av medisinsk teknisk utstyr og pasientsikkerhet i dette 
prosjektet.  
 
Arbeidet med brannsikring er igangsatt. Factor organiserer opplæring ved kursing av 
forsikringskontakter og brannvernledere ved HFene og brannvernområder. RHF utarbeider en 
rapport om brannsikringstiltak; med sammenstilling av opplysninger/informasjon fra 
HF/institusjoner i Helse Nord.  
 
 
 
Utrykte vedlegg: Notat/rapport om brannsikringstiltak. Sammenstilling av  
 opplysninger/informasjon fra Helseforetak/institusjoner i Helse Nord. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003    
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: navn, tlf. nr. 75 51 29  
 

 

STYRESAK 28-2003/4  PROSJEKTPORTEFØLJEN I HELSE NORD RHF – 
 GJENNOMGANG. 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Formål og innledning 
Styret har gjennom budsjett i sak 91-2002 og i styresak 101/-2002 blitt forelagt de ulike 
prosjektene som er etablert i Helse Nord RHF. Vi ønsker med denne orienteringen å gi 
ytterligere informasjon om hvordan Helse Nord RHF i fremtiden vil styre og gjennomføre 
hvert enkelt prosjekt, samt håndtere den totale prosjektporteføljen. I tillegg rapporterer denne 
orienteringen til styret de ulike prosjektene som i dag er initiert i Helse Nord RHF, i henhold 
til den nye metodikken.  
 
Å etablere metodikk for Helse Nord RHF er et omfattende arbeid. Vi er i dag noe kortere i 
arbeidet med innfasing av den nye metodikken for alle prosjekter enn hva som kunne vært 
ønskelig. Dette er dog et uttrykk for den trinnvise tilnærmingen vi har til overgangen til ny 
metodikk, der vi ikke har ønsket å forsere fremdriften på måter som går på bekostning av 
kvalitetssikringen.  
 
I forbindelse med innfasingen av metodikken vil opplæring og kompetanseheving være et 
vesentlig satsningsområde. Det stilles krav til at alle regionale prosjekter følger den nye 
metodikken med tilhørende rapporteringskrav. Den regionale prosjektmetodikken vil stilles 
tilgjengelig for helseforetakene, slik at de kan følge samme modell og benytte samme verktøy 
i sine interne prosjekter.  
 
Del én av denne orienteringen er en overordnet beskrivelse av fremtidig prosjektmetodikk og 
del to rapporterer dagens prosjektportefølje i f. t. presentert metodikk. Det gis dessuten en kort 
beskrivelse av de lengst fremskredne prosjektene.   
 
Prosjektmetodikk 
De viktigste forutsetningene for utarbeidelse av metodikk og styringsstrukturer er at alle 
prosjekter i regi av Helse Nord RHF skal: 
 
� Følge samme prosjektmetodikk og rapportere i ensartede maler 
� Ha kjente beslutningspunkter 
� Styres som en enhetlig portefølje 
� Være forankret på relevante nivåer i organisasjonen 
 
Prosjektmetodikken vil være ferdig utarbeidet ultimo mars, og alle prosjekter skal så fases inn 
i f. t. denne metodikken.  
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Faseinndelt gjennomføring 
Prosjektmetodikken for Helse Nord RHF består av fire overordnede faser; 

1. Initiering/igangsetting av prosjektet 
2. Forberedelser knyttet til prosjektet 
3. Gjennomføringen av prosjektet 
4. Avslutningen av prosjektet 

 
Metodikken omfatter to beslutningspunkter; BP1 og BP2. Disse er avgjørende i forhold til om 
prosjektet skal videreføres, eller om det skal endres eller skrinlegges. Det presiseres at 
beslutningspunkt ikke er synonymt med at det avholdes ett møte. Som regel er beslutningen 
om viderefasing av prosjektet så omfattende at det er naturlig at flere nivåer og møtepunkter 
inkluderes i avgjørelsen. Dette vil konkret avhenge av omfanget og kompleksiteten i det 
enkelte prosjekt.  
 
Denne figuren visualiserer faseinndelingen og beslutningspunktene: 
 

 
 
 
Fase 1 – Initiere prosjekt 
Denne fasen skal resultere i et overordnet prosjektforslag. Alle prosjektforslag skal 
rapporteres i samme format, og på bakgrunn av dette forslaget skal det tas en vurdering om 
Helse Nord RHF ønsker videre utvikling av dette prosjektet.  
 
Beslutningspunkt 1 
Beslutningspunkt 1 er første avgjørelse knyttet til prosjektets videreføring. Beslutningen skal 
funderes på prosjektforslaget, kombinert med informasjon om den totale prosjektportefølje i 
Helse Nord RHF, særlig hva angår den totale ressursbelastning ute på foretaksnivå, samt den 
strategiske forankringen av prosjektet. En positiv beslutning på dette punktet innebærer at 
prosjektet går inn i en fase der man forbereder selve gjennomføringen av prosjektet.  
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Fase 2 – Forberede prosjekt 
Metodikkens fase to omfatter å kalkulere og forberede gjennomføringen av prosjektet, og skal 
resultere i en prosjektkontrakt. Denne kontrakten skal blant annet inneholde kost-/ 
nyttevurderinger, risikoanalyser, totale kostnader for prosjektet, behov for ressurser fra 
helseforetakene og overordnet gjennomføringsplan. Prosjektkontrakten skal gi et fullstendig 
bilde av prosjektets økonomiske forpliktelser. Dersom prosjektet er et anskaffelsesprosjekt, 
skal en leverandørvurdering/anbudsvurdering være en del av materialet som skal følge 
prosjektkontrakten til beslutningspunkt 2. 
 
Beslutningspunkt 2 
Beslutningspunkt 2 er det endelige ”go – no go” for prosjektet. Beslutningspunkt 2 omfatter 
også valg av leverandør, dersom prosjektet inkluderer større anskaffelser. Det er viktig å være 
seg bevisst at det ikke er noen selvfølge at et prosjekt blir videreført selv om det har nådd 
beslutningspunkt to. Når et prosjekt når dette beslutningspunktet har man full kjennskap til 
prosjektets totale kostnad og ressursbehov. Videre er man nå i stand til å ta en velfundert 
avgjørelse om videreføring, basert på en vurdering av prosjektets totale konsekvens. 
Avgjørelsen skal tas på bakgrunn av prosjektkontraktens innhold, samt informasjon knyttet til 
totalporteføljens beslagleggelse av ressurser på RHF- og HF-nivå, total kostnad for 
prosjektporteføljen, samt en gjennomgang av prosjektets strategiske forankring.  
 
Et annet vesentlig moment knyttet til beslutningspunkt 2, er kravet til forankring av denne 
beslutningen på relevante nivåer i organisasjonen.  
 
Fase 3 – Gjennomføring av prosjekt 
Fasen for gjennomføring av et prosjekt er en særs omfattende fase. For denne fasen plikter 
prosjektleder å følge krav til planlegging, styring og rapportering som følger metodikken til 
Helse Nord RHF.  
 
Fase 4 – Avslutte prosjektet 
Vesentlig for denne fasen er å sikre overlevering av ansvar for eierskap og oppfølging til 
organisasjonen.  
 
Kort oppsummert er fasene en og to grunnlag for gode prosjektbeslutninger, og de er en 
forutsetning for å ha tilstrekkelig styring over prosjektets fase tre og fire.  
 
Porteføljestyring og forankring 
Hva angår prosjektforvaltning er porteføljestyring og forankring av vesentlig betydning, slik 
det er skissert i avsnittene om beslutningspunkt.  
 
Med porteføljestyring menes at et prosjekt alltid skal ses i forhold til øvrige igangsatte 
prosjekter ved prosjektenes beslutningspunkt. Et prosjekt kan isolert sett være et fornuftig 
tiltak, men sett i forhold til øvrige forpliktelser kan det være lite hensiktsmessig å 
gjennomføre. En prosjektbeslutning skal derfor alltid være nært knyttet til den totale 
prosjektportefølje, særlig hva angår behov for ressurser fra både RHF og HF-nivå, da dette 
bare kan avgjøres med kunnskap om total belastning som alle prosjekter utgjør. 
 
Det legges i prosjektforvaltningen opp til at alle prosjekter gjennom beslutningspunkt 1 og 2 
skal forankres i alle nødvendige nivåer i organisasjonen, og at prosjektet gjennom disse 
punktene har fått den nødvendige tilslutning som sikrer vellykket gjennomføring. Det 
innebærer også at det er tydelighet omkring de forpliktelser og ansvar som det enkelte  
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prosjekt innebærer for de ulike foretakene. Et vesentlig moment i prosjektforvaltningen er 
muligheten for differensiel innfasing av prosjekter i helseforetakene.    
 
Statusrapportering til styret 
I det videre følger en rapportering av dagens prosjektportefølje knyttet til den nye 
metodikken. Fremtidig informasjon til styret vil bestå i statustabellen nedenfor, samt 
informasjon om de prosjekter som eventuelt ikke følger vedtatt fremdrift, samt presisering av 
de prosjektene som har forsert beslutningspunkt siden forrige rapportering.  
 
Generell rapportering av prosjektporteføljen i Helse Nord RHF vil følge flere nivåer. 
Informasjonen til styret er på ”øverst aggregert” nivå, og er et utsnitt av informasjonen om 
prosjektporteføljen på administrativt nivå i organisasjonen. Dersom styret har ønsker om 
annen informasjon enn den som presenteres i denne orienteringen, vil signaler om dette fra 
styret bli hensyntatt i videre statusrapportering.  
 
Alle prosjekter vil rapporteres som at de følger ønsket fremdrift, frem til de fases over i den 
nye metodikk. Flere av prosjektene som tidligere er igangsatt har naturlig nok ikke fulgt 
beslutningspunktene slik angitt i prosjektmetodikken, selv om de i praksis har gått videre til 
metodikkens neste fase.  
 
Som det fremgår av tabellen nedenfor, har Helse Nord RHF en omfattende prosjektportefølje. 
Ved innfasing av metodikken vil det stilles krav til at alle prosjekter i porteføljen benytter den 
nye metodikken, noe som betyr at prosjekter fra nå av ikke kan forsere beslutningspunkt 1 og 
beslutningspunkt 2 uten å følge de rutinene som er fastsatt for dette.  
 
Innfasing av ny metodikk vil kunne medføre at noen av dagens prosjekter tilbakeføres som 
linjeansvar. Enkelte prosjekters omfang og innhold er av en slik art at det ikke vil være behov 
for at de behandles innenfor totale prosjektporteføljen. Dersom så skjer, vil eventuell 
ressursbeslag på HF-nivå for disse oppgavene være en del av informasjonen som ligger til 
grunn for forvaltningen av prosjektporteføljen. Enkelte prosjekter nevnt i porteføljen vil også 
være av en slik art at de har et kort prosjektforløp i den hensikt å etablere noe nytt, for i 
etterhånd å bli forvaltet som ordinær linjeoppgave. Avgrensningen på hva som er å definere 
som et prosjekt er ikke gjort absolutt. 
 
Når det gjelder prosjekter rapportert i sak 110-2002, er noen av disse fjernet fra listen over 
prosjekter, da disse prosjektene har karakter av ren bestilling av rapporter og oppgaver fra 
eksterne miljøer. For informasjon om hvilke prosjekter som per dags dato har økonomiske 
bevilgninger, henvises til sak 110-2002.  
 
Statusrapport  
Tabellen nedenfor gir et oversiktsbilde over prosjektene og deres fremdrift. Følgende 
fargekoder vil fremover benyttes for å angi prosjektenes status: 
 

 Hvit fremdriftsangivelse betyr at prosjektets fremdrift og ressursbruk er som planlagt.  
 Grå fremdriftsangivelsen betyr at prosjektets fremdrift og/eller ressursbruk ikke er 

som planlagt, men at dette ikke får konsekvenser for gjennomføringen av prosjektet 
 Svart fremdriftsangivelse innebærer at prosjektet ikke går som planlagt i forhold til 

fremdrift og/eller ressursbruk, og at dette vil få konsekvenser for gjennomføringen av 
prosjektet.  

 
Fremdriftsangivelsen følger primo – medio – ultimo for den fasen prosjektet befinner seg i.  
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I fremtiden vil prosjekter som angis med grå eller svart status, rapporteres spesielt, hva angår 
hva i prosjektet som ikke går etter prosjektplanen, hvorfor, hvilke konsekvenser dette får, og 
hvilke tiltak som skal iverksettes.  
 
Vi gjør oppmerksom på at påløpne kostnader per prosjekt vil bli en del av 
statusrapporteringen til styret. Videre at en kort beskrivelse av alle prosjekter er vedlagt denne 
saken.  
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Tabell: statusrapport styret pr. mars 2003 
 

Fase
Prosjekter F1 F2 F3 F4

Initiere Forberede Gj.føre Avslutte
Generelle prosjekter

1 Organisering av kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord
2 Organisering av fødselsomsorgen i Helse Nord
3 Regionalt kvalitetsregister for kreft
4 Internasjonal konferanse
5 Utvikling av samisk helsetjeneste
6 Spørreundersøkelse - Pasienttilfredshet
7 Prehospital trombolyse Nord-Norge
8 Digitalisering 113-sentral
9 Kvalitets- og rapporteringsverktøy (ambulanse/nødmelde)

10 Infrastruktur Helseradionettet (HE-nettet)
11 Nasjonalt lederutviklingsprogram
12 Regionalt lederutviklingsprogram
13 Coaching
14 Medarbeidertilfredshetsmåling
15 Masterstudie i sykehusledelse
16 Analyse av elektiv kirurgisk virksomhet
17 Behandlingshjelpemidler
18 Det indremedisinske sykehus - et utvidet DPS?
19 Etablering av Senter for evaluering og klinisk forskning
20 Fødestue indre Finnmark - behovsutredning
21 Handlingsplan geriatri
22 Handlingsplan rehabilitering
23 Organisering av lab.fag
24 Organisering av ortopedi
25 Overtakelse og etablering av private spesialistavtaler
26 Regional beredskapsplan
27 Rusreform 1
28 Sykestuepilot - Samhandling PH
29 To motorer (UNN - NLSH)
30 Analyse og effektivisering av stab- og støttefunksjoner
31 Ventetider/pasientinformasjon

IT HANDLINGSPLAN
Felles kliniske kjernesystemer

32 EPJ/PAS forstudie
33 EPJ/PAS innføring
34 RIS
35 PACS
36 Booking
37 Cytostatica

Samhandling
38 Basisanalyse
39 Samarbeid med primærhelsetjenesten
40 IT-tjenester ift funksjonsdeling

Felles merkantile/adm systemer
41 Nytt økonomisystem
42 AIM fakturasvcanning, pilotprosjekt (delprosj. økonomi)
43 Reiseregning, inklusive pilot web RHF (delprosj. Økonmi)
44 Arbeidsplan
45 Kvalitetssystem
46 Lønn og Personal / IBM Felles
47 Portal for Helse Nord RHF
48 Ledelsesinformasjonssystem - forstudie
49 Innkjøpssystem
50 Vedlikeholdssystem anlegg
51 sak-/arkivsystem

IT-organisasjon og arkitektur
52 It-organisasjon og styring
53 Felles integrasjonsløsninger og arkitektur
54 TI-infrastruktur og basistjenester
55 IT-sikkerhet
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Prosjekter i fase 2 og 3 
Siden denne rapporten inkluderer faseplassering av prosjekter som ikke har fulgt fremtidig 
metodikk, vil vi i dette avsnittet gi styret en kort beskrivelse av fremdrift, forankring og 
ressursavklaring for de prosjekter som har passert fremtidig metodikks beslutningspunkt 1 og 
2.  
 
Prosjekter som har passert beslutningspunkt 1 
4. Internasjonal konferanse – Recruitment and Retention in Remote Areas 
Planleggingen er i rute i forhold til avholdelse av seminar 4.-6. september. RHF har initiert og 
deltar i hovedkomiteen. En representant fra hvert foretak deltar i referansegruppen.  
 
13. Coaching 
I disse dager skrives kontrakt med ekstern leverandør, og man starter opplæring av ledere i 
foretaksgruppen i juni måned. Prosjektet er forankret gjennom direktørkollegiet for 
helseforetakene. Videre prosess med coaching igangsettes fra høsten av.  
 
16. Analyse av elektiv kirurgisk virksomhet 
Analyse som gjennomføres av Helse Nord RHF for å understøtte arbeidsgruppene som 
arbeider med prosjekter innen funksjonsfordeling.  
 
27. Rusreform 1 
Prosjektet med overtakelse av enheter innen rusreformen følger ønsket fremdrift. I 
prosjektgruppa deltar representanter fra Hålogalandssykehuset og Universitetssykehuset. Det 
vil bli avholdt egne informasjonsmøter for de berørte foretakene.  
 
36. Booking 
Her foreligger det en prosjektplan utarbeidet ved UNN. Denne planen er tatt videre som ett av 
de prosjekter det er søkt om tilleggsfinansiering til fra SHdir, og det vil ikke bli tatt videre 
beslutninger eller gjort innsats i prosjektet før svar fra SHdir foreligger. 
 
44. Arbeidsplan 
Prosjekt arbeidsplan er innfaset i f. t. ny metodikk, og det arbeides i disse dager med 
dokumentasjon for beslutningspunkt to. Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset har 
begge sagt seg villig til å være pilot, samt at de har utnevnt prosjektledere på foretaksnivå. 
Helgelandssykehuset har utnevnt koordinator for prosjektet, og vil starte implementering av 
systemet etter godkjent pilot.  
 
Alle foretak var representert i den funksjonelle vurderingen av aktuelle leverandører av 
systemet.  Prosjektkontrakt og leverandørvalg skal godkjennes av forum bestående av 
foretaksdirektørene før endelig avgjørelse.  
 
45. Kvalitetssystem 
I samarbeid med foretakene er det etablert en kravspesifikasjon for kvalitetssystem i Helse 
Nord. I forbindelse med gjennomgang av disse spesifikasjonene relatert til ny 
prosjektrammeverk i Helse Nord, har man valgt å ta en ny runde med foretakene for å sikre så 
vel kvalitet som forankring i foretakene. Beslutning om å gå ut på anbud for kvalitetssystem 
vil fattes i løpet av få uker. 
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Prosjekter som har passert beslutningspunkt 1 og 2 
1. Organisering av kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord 
Styrebehandlet og beskrives derfor ikke nærmere her.  
 
2. Organisering av fødselsomsorg i Helse Nord 
Styrebehandlet og beskrives derfor ikke nærmere her.  
 
3. Regionalt kvalitetsregister for kreft 
Et prosjekt som er foretaksinitiert, og har medlemmer fra alle foretak. Er per i dag noe 
forsinket.  
 
6. Spørreundersøkelse pasienttilfredshet 
Nasjonalt prosjekt, der vi er ansvarlig for fremdrift og kommunikasjon. Første 
spørreskjemarunde ble utsendt i november, og rapport ferdigstilles i slutten av inneværende 
måned. Gjennomføres av ekstern leverandør. Vi kan stå i fare for å måtte bytte leverandør, da 
signaler fra departementet er at alle regioner pga sammenligningsmuligheter skal benytte 
samme leverandør. Vi benytter i dag samme leverandør som Helse Vest og Helse Midt.  
 
8. Digitalisering 113-sentralen 
Teknisk oppgradering av medisinsk nødmeldetjeneste/113. Skal skje i 2003, og ses i 
sammenheng med initiert prosess for 113-struktur. Styret i RHF skal vedta prinsippene for 
113-strukturen i Nord-Norge.  
 
9. Kvalitets- og rapporteringsverktøy (ambulanse/nødmelde) 
Kvalitetsutvikling av ambulanse- og nødmeldetjenesten. Regional forankring av 
nettverkssamarbeidet med operativ og medisinsk systemansvarlig i helseforetakene.  
 
10. Infrastruktur Helseradionettet (HE-nettet) 
RHF har overordnet systemansvar for helseradionettet mens operativ systemansvarlig 
(ambulansesjef) i helseforetakene har et systemansvar i eget område. Drift og 
service/vedlikehold kjøpes eksternt.  
 
11. Nasjonalt lederutviklingsprogram 
30 Personer fra Helse Nord vil delta i dette programmet. Deltakerne er valgt ut på 
foretaksnivå, av foretaksledelsen. Følger nasjonal satsning på lederskap i sektoren. Oppstart 
av første modul er satt til april 2003. Helse Nord RHF sitter i den nasjonale styringsgruppen.  
 
19. Etablering av Senter for evaluering og klinisk forskning 
Igangsatt etter initiativ fra Helse Nord RHF. Gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom 
Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset og Helse Nord RHF. Følger ønsket 
fremdriftsplan.  
 
27. Regional beredskapsplan 
Alle foretak i Helse Nord arbeider med å sammenstille sine beredskapsplaner fra å gjelde for 
hvert enkelt sykehus, til å være samlet på foretaksnivå. Vil bestå som en del av regional 
beredskapsplan for Helse Nord RHF. Nasjonal pålagt oppgave som skal være ferdigstilt innen 
juli 2003.  
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31. Ventetid/Pasientlister 
Webbasert pasientinformasjon er styrket. For tiden ryddes og saneres ventelister, og man satse 
r på arbeid innen prioriterte områder (Ortopedi/ØNH/mm). Samarbeider med det nasjonale 
prosjektet for fritt sykehusvalg. Prosjektet forutsettes avsluttet i løpet av inneværende år. 
 
35. PACS 
Innføring av arkiveringssystemer for røntgenbilder (PACS) er prosjekter som styres av og 
utføres i de ulike foretakene. I tillegg legger Helse Nord RHF til rette for at investeringer som 
gjøres nå passer inn i strategier som er lagt slik at man skal kunne dra framtidig 
synergieffekter av lik/felles infrastruktur.  
 
41. Nytt økonomisystem 
Økonomisystemet er implementert for Helse Nord RHF, Helse Finnmark, 
Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset. Trinn to for implementering har startet med 
implementering ved de øvrige foretakene. Prosjektet har fulgt fremdriftsplan og er innenfor 
budsjett. Helseforetakene har vært representert i prosjektgruppene. Opplæring er gjennomført 
for alle personer som skal benytte systemet.  
 
42. AIM fakturascanning, pilotprosjekt 
Pilot er implementert på Helse Nord RHF og for Hålogalandssykehuset. Denne skal evalueres 
i løpet av høsten. Et prosjekt som følger økonomiprosjektet. Gjennomført innenfor budsjett.  
 
43. Reiseregning, inklusive web RHF 
Denne er implementert for Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset. Det har vært problemer 
med denne modulen, særlig med webgrensesnittet. Leverandøren har tatt det fulle og hele 
ansvaret for feil, mangler og forsinkelse.   
 
46. Lønn og personalsystem / IBM felles 
Som en mellomløsning er det foretatt reforhandling av felles avtale for lønn- og 
personalsystem for alle foretakene. Målsetningen er at innen 1.5.2003 skal alle foretakene 
være over på webbasert brukergrensesnitt. Egne prosjektledere er oppnevnt per foretak. 
Prosjektet er under innføring med tilhørende opplæring.  
 
54. IT-sikkerhet 
Prosjektet har som mål sammen med helseforetakene å etablere en i størst mulig grad enhetlig 
informasjonssikkerhetspolicy innen regionen som ivaretar de krav som stilles i relevante lover 
og forskrifter.  Planen for 2003 var at helseforetakene i løpet av 1. kvartal skulle være langt i 
forhold til gjennomføring av opplæring knyttet til nøkkelpersonell og brukere samt at 
sikkerhetsorganisasjonen ved helseforetakene skulle være etablert.  Imidlertid medfører de 
organisasjonsmessige prosesser som gjennomføres ved helseforetakene utfordringer knyttet til 
implementering av sikkerhetsorganisasjonen.  Dette vil for enkelte helseforetak medføre 
forsinkelser.  Datatilsynet er i brevs form orientert omkring fremdriften på prosjektet samt de 
utfordringene organisasjonsendringene ved helseforetakene medfører.   
Implementering av sikkerhetsorganisasjonen samt opplæring av nøkkelpersonell/brukere må 
for de foretakene dette gjelder, derfor fases inn i forhold til helseforetakenes etablering av ny 
organisasjonsstruktur 
 
Øvrige prosjekter 
De øvrige 31 prosjektene i porteføljen vil innfases i forhold til beskrevne prosjektmetodikk, 
og realitetsbehandles gjennom beslutningspunktene 1 og 2 før eventuelt gjennomføringsfase 
påbegynnes.  
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Helse Nord RHF vil komme tilbake med ny og oppdatert gjennomgang av prosjektporteføljen 
før sommeren. Under denne gjennomgangen vil det gjøres en samlet vurdering og prioritering 
av hvilke prosjekter som vil bli igangsatt i 2003 hensyntatt budsjettrammer, ressurstilgang og 
strategisk forankring. Det innebærer at flere av prosjektene må vurderes i forhold til fremdrift, 
med den sannsynlige følge at noen av prosjektene vil skyves inn i 2004, eventuelt avkortes 
eller stoppes. Prioritering av prosjekter vil skje fortløpende, og nye prosjekter vil kunne 
påvirke fremdrift i og eksistens av eksisterende prosjekter.  
 
Avslutning 
Helse Nord RHF får gjennom beskrevne metodikk en enhetlig og hensiktsmessig styring av 
den totale prosjektporteføljen. Organiseringen av prosjektarbeidet sikrer at man kan igangsette 
riktige prosjekter til riktig tid.  
 
Styret vil motta oppdatert prosjektrapportering til møtet i juni.  
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Vedlegg 
 
1. Organisering av kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord  

Gjennomgang av faglige prinsipp for, og organiseringen av kirurgiske akutt-tjenester i 
Helse Nord. 

2. Organisering av fødselsomsorgen i Helse Nord  
Gjennomgang av faglige prinsipp for, og organiseringen av fødselsomsorgen i Helse 
Nord.  

3. Regionalt kvalitetsregister for kreft  
Frembringe oversikt og kunnskap om kreftbehandlingen i Helseregion Nord, samt bidra 
til kvalitetsforbedringer og samordning av kreftbehandlingen.  

4. Internasjonal konferanse 
Konferanse omhandlende rekruttering og stabilisering i utkantstrøk.  

5. Utvikling av samisk helsetjeneste 
Kartlegge behovet for særskilte tiltak for den samiske befolkningen i regionen i bruken av 
spesialisthelsetjenester.  Kartlegge behov og merkostnader ved tospråklighet og -kultur. 

6. Spørreundersøkelse - pasienttilfredshet 
Spørreundersøkelse i regi av Heltef. Gjennomføres for flere helseregioner. 

7. Prehospital trombolyse (PHT) Nord-Norge  
Den akuttmedisinske kjeden (akuttmottak i sykehus, ambulansetjenesten og legevakt i 
primærhelsetjenesten) skal i løpet av 2003 ha kompetanse, teknologisk utstyr og 
nødvendige systemer/prosedyrer for moderne prehospital trombolysebehandling. 

8. Digitalisering 113-sentral (se infrastruktur HE-nett)  
Tekniske oppgraderinger slik at hele Nord-Norge har tilgang til 113-tjenester av nasjonal 
kvalitet, AMIS, digitale kartsystemer i sentral m.m. 

9. Kvalitets og rapporteringsverktøy 
Regional kvalitetsutvikling av ambulanse- og nødmeldetjenesten. 

10. Infrastruktur helseradionett (HE-nettet) 
Helseradionettet er det eneste godkjente kommunikasjonsnettet for utalarmering og 
utskiftninger/"hulltetting" (dekningsforbedring) er nødvendig for en forsvarlig tjeneste. 

11. Nasjonalt lederutviklingsprogram 
Helsedepartement har tatt initiativ til opprettelsen av et Nasjonalt program for 
ledelsesutvikling i sykehus.  

12. Regionalt lederutviklingsprogram 
Tiltaket retter seg mot de utfordringene som er knyttet til samhandlingen mellom det 
regionale nivået og HFene i den nye foretaksmodellen.  

13. Coaching 
Utvikle coachere som skal styrke de enkelte ledere i deres ledelsesutøvelse. 

14. Medarbeidertilfredshetsmåling 
Måle medarbeidernes tilfredshet. Avventer nasjonalt arbeid.  

15. Masterstudie i sykehusledelse 
Målsetning er å igangsette masterstudium som et samarbeid mellom Universitetet i 
Tromsø og Høgskolen i Bodø.  

16. Analyse av elektiv kirurgisk virksomhet 
Frekvens av ulike operasjoner per sykehus.  

17. Behandlingshjelpemidler 
Overtakelse fra rikstrygdeverket. Stipulert beløp på 45 millioner skal fordeles mellom 
foretakenes avdelinger. Prosjektet skal se på hvordan fordeling av oppgaver kan 
gjennomføres.  

18. Det indremedisinske sykehus – et utvidet DIPS 
Endelt sykehus uten kirurgisk akuttberedskap og anestesi – hva må til? 
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19. Etablering av Senter for evaluering og klinisk forskning 

Etablering av regional analyse- og forskningsenhet i samarbeid med Universitetet i 
Tromsø.  

20. Fødestue i indre Finnmark – behovsutredning 
Utredning som skal vurdere behov for fødestuer i indre Finnmark. 

21. Handlingsplan geriatri 
Utarbeide handlingsplan for geriatri. 

22. Handlingsplan rehabilitering 
Utvikle handlingsplan for rehabilitering.  

23. Organisering av lab. fag 
Skal se på organisering av lab. fag. Aktualisert i f. m. utbygging på Nordlandssykehuset.  

24. Organisering av ortopedi 
Vurdere ulike måter å øke kapasiteten på ortopediske operasjoner (skjermet virksomhet).  

25. Overtakelse og etablering av private spesialistavtaler 
Formelt avtaleansvar for private spesialister skal i fremtiden være Helse Nord RHF, og 
ikke foretakene som tidligere. Pålagt oppgave gjennom statlig styringsdokument.   

26. Regional beredskapsplan 
Sammenkobling av fylkesberedskapsplanene på regionalt nivå, samt på 
helseforetaksnivå. Lovpålagt oppgave.  

27. Rusreform 1 
Statlig overtakelse av rusbehandlingstilbud. Statlig initiert.  

28. Sykestuepilot – samhandling PH 
I kjølvann av utredning om samhandling med primærhelsetjenesten blir det igangsatt pilot 
angående sykestue. De øvrige prosjektene knyttet til rapporten følger IT-prosjektet 
”samhandling med Primærhelsetjenesten” 

29. To motorer (UNN – NLSH) 
Gjennomgang av funksjonsfordeling mellom UNN og Nordlandssykehuset.  

30. Analyse og effektivisering av stab- og støttefunksjoner 
Konsernovergripende effektivisering. Styrepålagt.  

31. Ventetider og pasientinformasjon 
Redusere ventetider gjennom bedre kapasitetsutnyttelse.  

 
Felles kliniske kjernesystemer 
32. EPJ/PAS forstudie 

Forstudie for innføring av felles løsninger knyttet til elektronisk pasientjournalsystem i 
regionen. 

33. EPJ/PAS innføring 
Innføring av felles løsninger knyttet til elektronisk pasientjournalsystem i regionen 

34. RIS (radiologisk informasjonssystem) 
Implementere felles system som skal håndtere hele arbeidsflyten ved røntgenavdelingene 
i regionen.  

35. PACS (Picture Achieving and Communication System) 
Implementering av bildearkiverings- og kommunikasjonssystem ved resterende sykehus i 
regionen. 

36. Booking 
Videreføring av pilotprosjekt ved UNN, med tanke på storskalaimplementering for Helse 
Nord av system for booking av ressurser i sykehus 

37. Cytostatica 
Dosering av medikamenter i kreftbehandling.  
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Samhandling 
38. Basisanalyse 

Analyse av basistjenester og –behov i samhandling 
39. Samarbeid med primærhelsetjenesten 

Ulike prosjekter for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialistleddet 
40. IT-tjenester i f. t. funksjonsdeling 

Systemer og tjenester for å støtte funksjonsdeling innen foretaksgruppen 
 
Felles merkantile og administrative systemer 
41. Nytt økonomisystem  

Erstatter dagens 6 ulike økonomisystemer med ett felles integrert økonomisystem. 
Realisere effektiviseringsgevinster ved å samle funksjoner. 

42. AIM Fakturascanning, pilotprosjekt  
Nytt felles økonomisystem gir muligheter for å ta i bruk nye forsystemer som vil forenkle 
fakturabehandling og regnskapsrutiner 

43. Reiseregning, inklusive pilot web RHF  
Elektronisk reiseregningssystem skal erstatte dagens system for Nordlandssykehusene og 
vil gi nye muligheter til RHF og de øvrige helseforetakene. 

44. Arbeidsplansystem 
Anskaffe og implementere nytt arbeidsplansystem for Universitetssykehuset, 
Nordlandssykehuset og Helgeland.   

45. Kvalitetssystem for Helse Nord  
Etablere et kvalitetssystem for hele regionen, som beskriver den formelle organisasjonen 
med styrende dokument, struktur, prosesser, rapporter og avvikssystem. 

46. Lønn og personal / felles IBM 
Overgang til webbasert grensesnitt med oppdaterte moduler for det lønn- og 
personalsystem som brukes av samtlige helseforetak med unntak av UNN Somatikk.   

47. Portal for Helse Nord RHF 
 Informasjonsportal for Helse Nord RHF 
48. Ledelsesinformasjonssystemer forstudie  

Forstudie av system for ledelsesinformasjon (Lis) i foretaksgruppen 
49. Innkjøpssystem 

Vurdere innføring av nytt felles innkjøpssystem 
50. Vedlikeholdssystem anlegg 
51. Sak- / arkivsystem 

Vurdering av felles sak- / arkivsystem for hele regionen.  
 
IT-organisasjon og arkitektur 
52. IT-organisasjon og styring 

Organisasjonsutviklingsprosjekt for å bedre ressursutnyttelsen på IT-siden i 
foretaksgruppen 

53. Felles integrasjonsløsninger og arkitektur 
Infrastruktur for utveksling av informasjon mellom systemer i Helse Nord 

54. IT-infrastruktur og basistjenester 
Sett av prosjekter for å føre fram en felles basis av infrastruktur og basistjenester i 
regionen 

55. IT-sikkerhet 
Samordning og etablering av felles regime for IT-sikkerhet 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003 200300229-2 230  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 
 

 

STYRESAK 28-2003/5  INNTEKTSPOLITISK SAMARBEID – LEDERLØNNINGER. 
 
Møtedato: 13. mars 2003 

 
Formål og sammendrag 
Regjeringens kontaktutvalg har arbeidet med å få til et inntektspolitisk samarbeid for 
gjennomføringen av mellomoppgjøret i 2003. Samarbeidet er etablert mellom partene i 
arbeidslivet gjennom en felles uttalelse som partene har sluttet seg til. Denne viser til en felles 
forståelse av en del av de sentrale problemer og utfordringer i norsk økonomi. Det er videre 
en felles målsetning at den samlede lønnskostnadsveksten i 2003 må tilpasses utfordringene i 
konkurranseutsatt næringsliv og arbeidet for full sysselsetting. Lederlønn er et av flere forhold 
som har betydning for hva som er mulig å oppnå i det inntektspolitiske samarbeidet. Forholdet 
lederlønn forplikter særling arbeidsgiversiden.  
 
Bakgrunn/fakta 
Partene i arbeidslivet har blitt forelagt et konkret opplegg som de har sluttet seg til og er enige 
i en felles uttalelse. Uttalelse i sin helhet følger denne sak som trykt vedlegg.  
 
Konkret har en samlet arbeidsgiverside akseptert følgende forpliktelse vedrørende lederlønn: 
 

”Arbeidsgiversiden i privat og offentlig sektor vil aktivt arbeide for en lønnsvekst hos 
lederne i virksomhetene som ligger innenfor rammene for det øvrige arbeidslivet”. 

 
NAVOs styre har behandlet kontaktutvalgets uttalelse og besluttet å følge opp saken med brev 
til medlemsvirksomhetene der en oppfordrer styrene virksomhetene til å bidra til at 
forpliktelsen vedrørende lederlønn kan realiseres. Brevet følger som trykt vedlegg. 
 
Det er styrene i foretakene som har ansvar og myndighet til å fastsette toppleders lønn. I 
brevet fra NAVOs styre presiseres det at det ikke er en oppfordring verken til å fryse 
lønninger, eller til at hver leder får regulert med samme prosent. 
 
Vurdering 
En skal ikke undervurdere signaleffekten som fastsettelse av topplederlønn kan gi 
arbeidstakersiden og som videre kan bli lagt som et bakteppe til overenskomstforhandlingene. 
NAVO definerer forpliktelsen til; ”… å arbeide for at lønnsveksten for ledere ligger innenfor 
den inntektspolitiske normen som vil utvikles for det øvrige arbeidsliv”. Rammen for 
mellomoppgjøret vil sannsynligvis være kjent tidlig i april. 
 
For styret i Helse Nord vil utfordringen være å følge opp forpliktelsene knyttet til at 
lederlønningene for 2003 skal fastsettes innenfor målet eller normen av mellomoppgjøret for 
2003 når dette vil være kjent i april måned.  
 
De enkelte helseforetak er tilsendt likelydene brev fra NAVO. Det må forutsettes at styrene i 
helseforetakene orienteres tilsvarende styret til Helse Nord RHF. 
 
Trykte vedlegg:  Kontaktutvalgets uttalelse datert 22.01.03 / Brev fra NAVO datert 30.01.03 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003 200300236-4 231  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25 
 

 

STYRESAK 28-2003/6  LØNNSOPPGJØRET 2002 / 2003 – STATUS 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Formål og sammendrag 
Styret gis nedenfor en status for lønnsoppgjøret pr dato – med spesielt fokus på oppgjøret for 
legene.  
 
Bakgrunn/fakta 
Lønnsoppgjøret for 2002 har vært basert på forutsetningene i Ot. prp. nr 66 i forhold til 
arbeidsgiverrollen: 
 
� Reformen skal gi bedre mulighet for organisering som sikrer målrettet og effektiv bruk av 

personalressursene 
� Foretaksorganisering skal styrke ledelsesmessig autoritet slik at det politisk styrte 

offentlige oppdraget kan følges opp 
� Rammebetingelser som styrker ledelsesautoriteten innad i foretaket 
 
Lønnsoppgjøret ble det også bygd på forutsetningene i vedtatt strategi fra 
Forhandlingsutvalget for NAVO – Helse høsten 2001, som blant annet hadde klare 
ambisjoner knyttet til større grad av desentralisert lønnsdannelse.  
 
For de ulike gruppene av arbeidstakerorganisasjoner har gjennomføringen av oppgjøret hatt 
ulikt utfall – også i forhold til det som var strategien for oppgjøret. Dette resulterte i følgende 
hovedvarianter: 
 
Generelt  Felles sosiale bestemmelser for alle  
LO Felles regler om noen arbeidstidsbestemmelser og 

ulempetillegg med YS og UHO 
Megling – avstemning 

YS Felles regler om noen arbeidstidsbestemmelser og 
ulempetillegg med LO og UHO 

Megling – avstemning 

UHO Felles regler om noen arbeidstidsbestemmelser og 
ulempetillegg med YS og LO 
4 ulike avtaler sentralt  

Megling – avstemning 

SAN Avtaler direkte i de enkelte foretakene (B-del) Enighet i de enkelte 
helseforetak 

Akademi
kerne 

Avtaler direkte i de enkelte foretakene 
(B-del) 
Legeoppgjøret 

Øvrige akademikerne 
oppgjør pr 1.4. 2002 
Legeoppgjør pr 
1.1.2003, dvs 0% 2002 

 
Konsekvensen av oppgjøret for 2002 har blitt en større grad av sentral lønnsdannelse enn 
forutsatt i de opprinnelige strategiene. Det er blant annet etablert nye minimumslønnssatser 
for de ulike gruppene. Dette har gitt seg ulike utslag i helseforetakene knyttet til det som har 
vært lønnsnivået før oppgjøret. 
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Videre har erfaringene med desentralisert lønnsdannelse for gruppene SAN og Akademikerne 
(unntatt legeforeningen som har vært gjennom både sentralt og lokalt løp) vært positive; det 
gjelder både i forhold til faktisk gjennomføring av oppgjøret og til dels i forhold til løsninger 
tilpasset de enkelte foretak.  
 
Selve gjennomføringen av forhandlingene har vært utfordrende både for arbeidsgiver og 
arbeidstakersiden. Dette gjelder både i forhold til den kompetansemessige utfordring det er å 
innta en annen og mer aktiv arbeidsgiverrolle, samtidig som det har vært til dels kompliserte 
og langvarige prosesser frem til enighet mellom partene.  
 
Lønnsveksten slik den er beregnet på makronivå for 2002 for NAVO Helse er følgende:  
 
Overheng fra 2001   1,40 % 
Generelt tillegg kr. 6000 1.5  1,52 % 
Nytt minstelønnssystem  2,47 % 
Lokale justeringer 0,5 % pr 1.5  0,33 % 
Ulempetillegg    0,17 % 
Forventet lønnsglidning  0,15 % 
Oppgjørets ramme  6,04 % 
Justert for legenes 0-oppgjør  5,30 %  

 
Det ble for legene avtalt et 0-oppgjør for 2002 noe som bidro til at lønnsveksten totalt sett ble 
beregnet til 5,30 %. 
 
 
I forhold til forutsetningene i statsbudsjettet og videre Helse Nord RHF sitt styringsdokument 
for 2002 til helseforetakene ble det lagt inn en ramme på 4,25 %. I tilleggsbevilgning i  
st.prp. 26 ble det gitt 0,70 % i tillegg. Dette innebærer at det kan sies å være et 
resultatproblem på 0,35 % (se nedenfor) for 2002. 

 
Budsjett 2002 4,25 % 
Justert lønnsbudsjett st. prp 26 0,70 % 
Resultat 5,30 % 
”Resultatproblem” 0,35 % 

 
 
Legeoppgjøret ble gjennomført i en meget tidkrevende prosess som innledningsvis førte til 
enighet på A2-nivå om overenskomst mellom NAVO-Helse og Den norske lægeforening 
4.9.2002. I det enkelte helseforetak forelå det ikke enighet mellom samtlige lokale parter før 
31.1.2003, noe som også førte til undertegnelse av sentral protokoll for hele 
akademikergruppen samme dag.  
 
2003 vil være et mellomoppgjør for øvrige grupper i sektoren. 
 
Legeoppgjøret særskilt 
For legeoppgjøret var målsettingen ikke bare et legeoppgjør men også å håndtere følgende 
forhold:  
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• Komme ut av gammel struktur og tenkning 
• Omfordeling av lønnsmidler 
• Mer fleksibilitet 
• Løsninger for fremtidige muligheter 
• Målet var ikke lønnsreduksjon - de økonomiske gevinstene skulle komme med ny 

løsning 
 
Det har vært en forutsetning både nasjonalt og gjennom regional oppfølging at oppgjøret for 
legene skulle holdes innenfor en netto ramme på 9,5 %. Slik overenskomstene og 
protokollene foreligger, stiller det krav til oppfølging av legeoppgjøret i forhold til konkret 
kjøp av legetimer ut over normalarbeidstid. Det ligger som en intensjon og forutsetning for 
oppgjørene at netto kostnader holdes nede gjennom arbeidet med tjenesteplanene.  
 
Det er viktig å understreke at det er de enkelte helseforetak som er arbeidsgiver og part i 
forhandlingene. Ansvaret for oppfølging av legeavtalen spesielt tillegger derfor 
helseforetakene. Status for helseforetakene er at dette krevende arbeidet pågår og at 
helseforetakene er kommet ulikt langt i prosessen. 
 
På regionalt nivå foregår det i Helse Nord RHF et koordineringsarbeid med telefonmøter og 
andre møtearenaer der status og konkret utfordringer orienteres og drøftes. Dette arbeidet 
skjer i nært samarbeid med NAVO. De økonomiske og eventuelle andre konsekvenser av 
legeoppgjøret er fremdeles uavklarte i påvente av at de pågående prosesser i helseforetakene 
blir sluttførte.  
 
Produktivitetsavtalen for sykepleierne særskilt 
Det ble inngått en sentral særavtale om produktivitet med sykepleierforbundet våren 2002. 
Denne avtalen har som konsekvens at det uavhengig av inngåtte lokale produktivitetsavtaler 
vil påløpe en kostnad på et årlig tillegg på kr 15.000 for alle spesialsykepleiere fra 1.1.2003. 
Disse kostnadene vil helseforetakene måtte dekke innenfor eget budsjett hvis de ikke kommer 
frem til egne effektiviseringstiltak. Arbeidet med produktivitetsavtaler i foretakene har dels 
ikke resultert i konkrete avtaler og til dels ikke vært prioritert.  
 
Vurdering 
Lønnsoppgjøret 2002 har vært det første oppgjøret med ny arbeidsgiverorganisasjon og ny 
struktur for selve gjennomføringen av oppgjøret. Det har også vært en læreprosess i forhold til 
å bygge fundamentet og grunnlaget for fremtidige løsninger.   
 
På kort sikt er utfordringene størst knyttet til oppfølgingene i de enkelte foretak rundt kjøp av 
legetimer ut over normalarbeidstid. 
  
På lengre sikt er utfordringene knyttet til fortsatt utvikling av det som skal bli fremtidige 
løsninger for gjennomføring av lønnsoppgjørene.  Det trenges også en generelt økt bevissthet 
og fokus på innhold og utøvelse av arbeidsgiverrollen. For å trekke lærdom av prosessene 
hittil, er kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom foretakene, RHF og NAVO vesentlig. 
Evaluering kombinert med sammenligning av de ulike løsningene i helseforetakene vil være 
en måte å sikre videre utvikling. 
 
Oppsummering 
Det forutsettes at de enkelte helseforetak forholder seg iht. vedtatt totalbudsjett og til de 
økonomiske rammer som er vedtatt. Ansvaret for oppfølgingen av legeoppgjøret og 
produktivitetsavtalen for sykepleierne ligger på helseforetakene. 
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Konsekvensene ved manglende oppnåelse av intensjonene i forhandlingene ville kunne bli 
betydelige for Helse Nord RHF. Det er derfor behov for en samlet rapportering av dette i 
regionen. Det foreslås derfor at administrerende direktør i Helse Nord RHF i samråd med 
foretaksdirektørene etablerer egnede rutiner for rapportering av lønnsoppgjøret generelt og for 
legene spesielt. Dette gjelder særskilt forholdet mellom brutto kostnader for legeoppgjøret og 
de identifiserte effektiviseringstiltak som er nødvendig for oppnåelse av netto kostnadsramme. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.3.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 29-2003  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Det vil bli referert fra følgende saker: 
 
1. Prosjekter ad. organisering akuttkirurgisk beredskap og fødselsomsorg – uttalelser fra 

politiske organer. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Den framlagte saken taes til etterretning. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
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 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: navn, tlf. 75 51 29  
 

 

STYRESAK 29-2003/1  PROSJEKTER AD. ORGANISERING  
 AKUTTKIRURGISK BEREDSKAP OG  
 FØDSELSOMSORG – UTTALELSER FRA  
 POLITISKE ORGANER. 
 

Møtedato: 13. mars 2003 

 
Se vedlagte kopier. 
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STYRESAK 30-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 13. mars 2003 
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