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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD, DEN 7. MAI 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 7. mai 2003 – kl. 14.00 til ca. kl. 18.00 
på Rica Hotel i Karasjok. 

 
 
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 
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STYRESAK 38-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøtet, den 7. mai 2003: 
 
Sak 38-2003 Godkjenning av saksliste. Side 2 
Sak 39-2003  Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte  

10. april 2003. 
Side 3 

Sak 40-2003 Avtaler med private aktører. Side 7 
Sak 41-2003 Nordlandssykehuset HF, Bodø.  Godkjenning av 

skisseprosjekt og bestilling til forprosjektet. 
Side 10 

Sak 42-2003 Etablering av senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Side 35 
Sak 43-2003 Ishavsklinikken AS – Søknad om godkjenning som privat 

sykehus. 
Side 47 

Sak 44-2003 Personalpolicy - ansattes supplerende arbeidsforhold / 
engasjementer / bistillinger. 

Side 49 

Sak 45-2003 Orienteringssaker Side 54 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig.   
 3. Plankalender - Helse Nord RHF.   
 4. Opptrappingsplan for psykisk helse – status og videre 

fremdrift. 
  

 5. Pasientopplevelser i Helse Nord – orientering om 
gjennomført undersøkelse.  

  

 6. Differensiert arbeidsgiveravgift.   
 7. Orienteringssaker – forretningsseksjon.   
 8. Oppgjørsordning for laboratorieprøver mellom 

helseregionene. 
  

Sak 46-2003 Referatsaker Side 92 
 1. Uttalelser fra regionalt brukerutvalg.   
Sak 47-2003 Eventuelt Side 94 
 
 
Bodø, den 30. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 39-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE  
 10. APRIL 2003 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 10. APRIL 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt ekstraordinært styremøte på møterom D707 ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF i Tromsø, den 10. april 2003 – fra kl. 08.30 til kl. 
13.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe, Daniel Haga, Lisbeth Flågeng, 
Johan Petter Barlindhaug, Stig Arild Stenersen, Kari. B. Sandnes og Bente Christensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, 
informasjonssjef Kristian I. Fanghol, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug og 
fagdirektør Einar Hannisdal.  
 
Administrasjonen fratrådte under behandling av sak 37-2003. 
 
Forfall: 
Ellen Inga O. Hætta. 
 
 
STYRESAK 31-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 31-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 32-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mars 2003. 
Sak 33-2003 Framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og 

fødselsomsorg – høring.  
Sak 34-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra Kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
Sak 35-2003 Referatsaker 
 1. Brev fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, 

regionkontor Nord av 2. april 2003 ad. åpne styremøter i 
Helse Nord RHF. 

 2. Brev fra Norges Kvinne- og Familieforbund av 24. mars 
2003 ad. Stortingets ansvar for de fødende. 

Sak 36-2003 Eventuelt 
Sak 37-2003 Ansettelse av ny administrerende direktør. Saken ble 

fremskyndet og behandlet etter sak 32 -2003. 
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Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 32-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 13. MARS 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 13. mars 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 33-2003  FRAMTIDIG ORGANISERING AV KIRURGISK 

AKUTTBEREDSKAP OG FØDSELSOMSORG – 
HØRING.  

 
Styrets vedtak: 
 
A. Styret viser til premisser og vedtak i sak 18-2003, og vil i tråd med vedtakspunkt 2 og  
 3 i forannevnte sak komme med følgende presiseringer for det videre arbeid i de lokale  
 arbeidsgruppene og den etterfølgende behandling i de aktuelle helseforetaksstyrene: 
 

1. For å imøtekomme behovet for mer tid til de lokale prosessene, vedtar styret i Helse 
Nord RHF å utsette fristen for styrebehandling på HF-nivå til 30. mai.  

 
2. Føringen fra styresak 18-2003 i Helse Nord RHF, om at supplerende utredninger 

skulle baseres på forutsetningen om at ett av sykehusene i Hålogalandssykehuset HF 
og Helgelandssykehuset HF skal være helt uten kirurgisk akuttberedskap, oppheves. 
Denne modifiserte forutsetningen om at også den tredje sykehusenheten gis en 
kirurgisk akuttberedskap, der spesifikke lokale hensyn til avstander og 
sykehusstørrelse er vektlagt, bygges inn i det videre utredningsarbeid i de aktuelle 
helseforetakene.  

 
3. For særlig små enheter med relativt kort avstand til alternativt sykehus, bør det 

vurderes alternativer basert på at den kirurgiske akuttberedskapen begrenses til dagtid.    
 
4. Arbeidsgruppene bør utrede hvordan helseforetakene gjennom etableringer av felles 

akuttmottak (FAM), telemedisinske ordninger og eventuelle andre virkemidler kan 
styrke den generelle beredskap for vurdering og stabilisering ved enheter uten full 
kirurgisk beredskap.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF vil understreke betydningen av at både utredninger og 

oppfølgende beslutninger i helseforetakene legger til rette for at den samlede 
kirurgiske kompetanse i de ulike enhetene utnyttes på en god måte.  
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6. Det forutsettes poliklinisk og elektiv kirurgisk virksomhet ved samtlige enheter, men 

omfang og innhold for denne virksomheten må avklares nærmere på grunnlag av en 
systematisk gjennomgang av kompetanse-, kapasitets- og beredskapsmessige 
forutsetninger. De lokale arbeidsgruppene inviteres til å komme med forslag til slike 
løsninger, men det forutsettes ikke at gruppene sluttfører denne gjennomgangen som 
del av sitt arbeid.  

 
7. Ved vurderinger av spørsmålet om fødestue eller fødeavdeling, oppfatter styret i Helse 

Nord det ene av Helsetilsynets kriterier, knyttet til fødselstallet (4-500 fødsler per år), 
som veiledende og ikke som noen absolutt grense. Vesentlige avvik fra disse normtall 
forutsetter en særskilt begrunnelse. 

 
B. Styret i Helse Nord RHF ber administrasjonen i det regionale helseforetaket i styresaken i 

juni 2003 skissere de regionale og mer helhetlige forutsetninger som den akuttmedisinske 
organiseringen skal inngå i. 

 
 
STYRESAK 34-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Reoppnevning av styret i Helse Nord RHF til sommeren. 
 Referat fra styreledermøte, den 9. april 2003.  
 Kunes-saken – informasjon om saken mellom Helse Finnmark HF og Lebesby 

Kommune. 
2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 

 Referat fra AD-møte i Oslo, den 9. april 2003. 
 Bistillinger for leger – policy. 
 Økonomirapport pr. februar 2003.  
 Arbeidsplanprosjekt – økonomiske konsekvenser for 2004. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 35-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, regionkontor Nord av 2. april 2003 

ad. åpne styremøter i Helse Nord RHF.   
2. Brev fra Norges Kvinne- og Familieforbund av 24. mars 2003 ad. Stortingets ansvar for 

de fødende.   
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
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STYRESAK 36-2003  EVENTUELT 
 
Ingen saker ble fremmet. 
 
 
STYRESAK 37-2003  ANSETTELSE AV NY ADM. DIREKTØR 

 Saken ble fremskyndet og behandlet etter sak 32 -2003. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret har enstemmig vedtatt å tilby stillingen som adm. direktør til Lars Harry Vorland, 

divisjonsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt. 
 
2. Styrets leder og nestleder får i oppdrag å forhandle frem lønns- og arbeidsvilkår. 
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STYRESAK 40-2003  AVTALER MED PRIVATE AKTØRER. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Formål og sammendrag 
Formålet med denne saken er å starte arbeidet med å inngå avtaler på RHF-nivå med private 
aktører i spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer overtakelse av de eksisterende avtalene som 
helseforetakene i dag har med private aktører, samt inngåelse av nye avtaler med private 
aktører. De eksisterende avtalene er hovedsakelig driftsavtalene med praktiserende 
legespesialister og psykologer, og noen er avtaler med institusjoner eller innebærer levering 
av tjenester som helseforetakene har benyttet seg av i lang tid og som er overtatt fra 
fylkeskommunene. 
 
Helse Nord RHF har pr. i dag ikke avtaler med private sykehus. Det fremmes forslag om å 
inngå avtaler med private sykehus.  
 
Bakgrunn/fakta 
I statens styringsdokument til oss og i styringsdokumentet til HFene er det varslet at avtaler 
med private aktører som inngår i å oppfylle vårt ”sørge for”- ansvar skal ligge på RHF-nivå.  
 
Omfanget av å være avtalepart og forvalte avtalene vil for Helse Nord RHF innebære:  
 
1. Overtakelse av eksisterende avtaler med private aktører.  

Helseforetakene har i dag om lag 100 avtaler (20 – 100% driftsavtale) med lege- og 
psykologspesialister. I tillegg kommer avtaler med enkelte andre private aktører. Disse 
innebærer eksempelvis både avtaler med private institusjoner, et privat røntgeninstitutt og 
avtale med privat laboratorium om analyse av patologiprøver.  
Etter hvert må det vurderes å inngå avtaler med nye lege- og psykologspesialister hvis det 
foreligger behov og muligheter. 

2. Inngåelse av avtaler med private sykehus. 
3. Utarbeide policy for bruken av de private aktørene. 
 
Vurdering 
1. Overtakelse av eksisterende avtaler: 
Det vises til eget styringsdokument og kapitlet om private aktører - driftsavtalene med de 
praktiserende spesialistene og andre private skal overtas av det regionale helseforetaket. Det 
er administrasjonens vurdering at dette arbeidet må påbegynnes. Det innebærer et forarbeid 
for å håndtere alle sidene ved avtalene i punkt 1 før overdragelse. Helse Nord RHF må gå 
gjennom de ulike typer krav det stiller til oss å forvalte disse avtalene med hensyn til 
kompetanse. Denne delen av saken har ingen policysider, all den tid det er snakk om å overta 
som avtalepart for eksisterende avtaler med de private aktørene. Dagens ordning med 
helseforetakene som avtalepart er hjemlet i styrevedtak i styresak 35/01.  
 
I statens styringsdokument står det at: De regionale helseforetakene skal inngå avtaler med 
private aktører når de aktuelle helsetjenestene inngår i det samlede opplegget for oppfyllelsen 
av ”sørge for”-ansvaret. Dette er ikke til hinder for at forvaltningen av avtalen utføres av 
helseforetakene. 

  side 7 



 
 
Administrasjonen vil komme tilbake til styret med en referatsak av hvilke avtaler som 
forberedes overført i tillegg til driftsavtalene. 
 
2. Inngåelse av avtaler med private sykehus: 
Inngåelse av avtaler med private sykehus er et nytt felt for Helse Nord RHF. Alle øvrige RHF 
har avtaler med private sykehus. Styringsdokumentet fra departementet legger til rette for 
inngåelse av avtaler med private sykehus, særlig sett opp mot områder der det er lange 
ventelister. Dette knyttes også opp mot pasientrettighetsloven, der den foreslåtte utvidelsen av 
denne innebærer rett til behandling ved private sykehus som har avtale med det regionale 
helseforetaket. De foreslåtte lovendringene kommer opp i Stortinget i løpet av 
våren/sommeren. Hvis ikke Helse Nord RHF har avtaler med private sykehus, vil nordnorske 
pasienter i praksis ha dårligere pasientrettigheter enn pasienter i andre helseregioner fordi de 
andre regionale helseforetakene har inngått avtaler om behandling. 
 
I forbindelse med både punkt 1 og 2 kan det – fra 2002 - også kjøpes dagkirurgisk behandling 
mot ISF-refusjon hos spesialister som har avtale med HF/RHF. Det er i dag 3 slike avtaler 
med våre legespesialister. Administrasjonen vil også se på muligheten for å utvide dette til 
flere avtaler på de områdene der ventelistene tilsier det.  
 
Administrasjonen må i forhold til både kjøp av dagkirurgisk behandling hos praktiserende 
spesialister og avtaler med private sykehus forholde seg til lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. Styringsdokumentet fra staten presiserer at arbeidsdelingen mellom egne foretak 
og private aktører skal skje innenfor gjeldende konkurranseregler. I den grad regelverket 
tillater det, vurderer administrasjonen å gå til direkte innkjøp av enkelte 
spesialisthelsetjenester i et begrenset omfang for 2003. Avtalenes innhold skal knyttes opp til 
behandlingsområder der behovet er størst, dvs. særlig ut fra ventetider. Områder som særlig 
peker seg ut for avtaler med private pga. lang ventetid er pr. dato øre/nese/hals, ortopedi og 
nevrologi. 
 
3. Utarbeide policy for bruken av de private aktørene: 
En policy må inneholde hvilken rolle de private sykehusene og øvrige private aktører skal ha i 
spesialisthelsetjenesten. Det foreslås at administrasjonen til høsten presenterer et forslag for 
styret til inngåelse av noen langsiktige avtaler med private sykehus. 
 
Sentralt i styringsdokumentet er avveiningen mellom private aktører og egne helseforetak. 
Styringsdokumentet slår fast at oppgaver skal plasseres der de gir best realisering av de 
helsepolitiske mål, både i forhold til pasientbehandling, forsknings-, utdannings- og 
beredskapsoppgaver.  Plassering av oppgaver hos egne helseforetak eller hos private aktører 
må skje på grunnlag av en grundig vurdering både i forhold til ovenstående forhold, 
ventelister og de økonomiske kostnadene i avtalene, samt eventuelle konsekvenser for egne 
helseforetak. Eksempelvis kan det inngås avtaler om kjøp av behandling for 60 % ISF-
refusjon hos private sykehus som ikke vil koste RHF noe. Hvis ISF-refusjonen forhandles 
fram til mindre enn 60 %, tjener vi på avtalen, mens alt over 60 % koster RHF noe. Øvrige 
RHF i landet har inngått avtaler med ulike ISF-satser, der rammene fra RHF-styrene har vært 
enten i form av et gitt kostnadsbeløp eller uten et bestemt kostnadsbeløp, men med et klart 
mål om at avtaler skal inngås for å få ned ventelistene der det er størst behov. 
 
Konklusjon 
RHF overtar de eksisterende avtalene med private aktører. Administrasjonen får fullmakt til å 
gjøre dette arbeidet som har en ren driftsside i første omgang. 
 
RHF bør også starte arbeidet med å inngå avtaler med private sykehus, i første omgang i et 
begrenset omfang. 
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Det foreslås at styret starter en diskusjon om policy for bruken av private aktører i vår 
helseregion, men at administrasjonen kommer tilbake i senere styremøte med en egen sak om 
dette.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. RHF overtar eksisterende avtaler med praktiserende spesialister som i dag ligger på HF-

nivå. Avtalene overtas senest 01.01.04. Andre avtaler med private aktører overføres i 
henhold til statens styringsdokument og styringsdokumentet for helseforetakene. Dette 
omfatter ikke avtaler om prehospitale tjenester.  

 
2. Administrasjonen i RHF får fullmakt til å inngå avtaler med godkjente private sykehus i et 

begrenset omfang. 
 
3. Styret ber administrasjonen forberede en sak til styremøte til høsten om langsiktige avtaler 

med private sykehus fra 2004. 
 
 
Bodø, den 30. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
  
 
 
Utrykte vedlegg: Styringsdokumentet fra departementet for 2003 
 Styringsdokumentet til helseforetakene for 2003 
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STYRESAK 41-2003  NORDLANDSSYKEHUSET HF, BODØ.  
 GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG  
 BESTILLING TIL FORPROSJEKTET. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Kort historikk og bakgrunn 
Nordlandssykehuset HF (NLSH), Bodø er ført opp i flere byggeetapper siden den 
opprinnelige gammelfløya fra 1927. Siste større utbygging skjedde i 1973.  
 
Sykehuset i Bodø er sammen med sykehuset i Lofoten lokalsykehus for rundt 100.000 
innbyggere. I tillegg ivaretas rollen som sentralsykehus for Nordland Fylke med sine 240.000 
innbyggere. Sykehuset skal sammen med Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø ha 
spesialiserte funksjoner i helseforetaksgruppen, herunder undervisning. 
 
Prosjektets hoveddeler 
Moderniseringsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø består i prinsippet av tre 
delprosjekter som hver for seg må kunne stå på egne ben i forhold til finansiering: 
 

 Forsømt vedlikehold 
 Ny kapasitet, nødvendig standardhevning og mer effektiv logistikk 
 Ny virksomhet 

 
Saksbehandling hittil 
I 2002 ble det i styresak 68-2002 vedtatt å arbeide videre med et skisseprosjekt og forprosjekt 
basert på det som ble kalt Hovedalternativet, det vil si en modernisering av eksisterende 
anlegg, pluss utvidelse med noen nye funksjoner basert på fremtidige behov i regionen. Dette 
var basert på en forutsetning om at regionen kunne klare å løfte prosjektet rent økonomisk. I 
styrets vedtak ble det da også bedt om en godkjenning av prosjektet med tilhørende planer i 
Helsedepartementet. De signaler vi senere har fått, går ut på at det er opp til Helse Nord selv å 
vurdere økonomien i prosjektet og løfte det innenfor ordinære økonomiske rammer. Disse 
rammene er ennå ikke fastlagt, og i mellomtiden er det ønskelig at vi presenterer alternative 
løsninger, tilpasset alternative økonomiske rammer. Slike alternative løsninger er viktige for å 
skape samsvar med de økonomiske rammene. Måten å håndtere store investeringsprosjekter 
på ble presentert for de regionale helseforetakene i brev fra Helsedepartementet 31.12.2002. 
 
I styresak 68-2002 ble det også lagt til grunn at Nordlandssykehuset HF sammen med UNN 
HF har utarbeidet en omforent plan for sykehusets universitetsfunksjon. Endelig er det 
forutsatt at prosjektet skal inneholde en satellittenhet for strålebehandling. 
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Behandling av store prosjekter. Krav fra Helsedepartementet 
I brevet fra Helsedepartementet av 31.12.2002, ble det fra og med inneværende år presentert 
et nytt beslutnings- og styringssystem for investeringsprosjekter. Hovedelementene i dette er: 
 
 Hovedregelen er at de regionale helseforetakene har fullmakt til å beslutte og 

gjennomføre investeringsprosjekter 
 I det årlige plan- og meldingsdokumentet (ref.  helseforetakslovens § 34) skal det 

presenteres en samlet vurdering av planlagte investeringer i de kommende årene, inklusiv 
at det belyses hvordan prosjektene er planlagt realisert innenfor tilgjengelige ressurser. 

 Det forutsettes at det regionale helseforetaket ut fra de generelle styringskravene som 
følger av helseforetakslov, regnskapslov, vedtekter og styringsdokument har nødvendig 
kvalitet på beslutningsprosesser og gjennomføring av prosjektene. 

 
Når prosjekter skal fremlegges for departementet, legger man vekt på at følgende elementer er 
med i konseptfasen (det vi har kalt skisseprosjekt): 
 
 Prosjektets ”plassering” i forhold til det regionale helseforetakets totale tilbud, inklusiv 

avgrensning til andre sykehus, spesialiteter og funksjoner 
 Vurdering av alternative investeringer, med begrunnelse for valgt alternativ, lokalisering, 

lønnsomhetsanalyse inklusiv økonomiske konsekvenser 
 Plan for forprosjektet (tidsplan, kostnadsramme, organisering mv) 
 
I etterkant av ovenfor nevnte brev, er det avholdt møter der departementet har lagt særlig vekt 
på å frem ulike alternativer med tilhørende konsekvenser før beslutning tas. Et annet viktig 
moment er å sørge for kvalitetssikring i prosjektet, slik at den valgte løsning vil holde 
budsjettmessig når prosjektet står ferdig. 
 
Skisseprosjektet 
Hovedelementene i foreliggende skisseprosjekt er: 
 
 Flytting av laboratorievirksomheten fra høyblokka til eget laboratoriebygg. 
 Etablering av høyblokka som sengeområde og ny tilstøtende fløy som behandlings- og 

stabsfløy, slik at sengeområde og behandlings-/stabsfunksjoner kommer på samme plan 
 Ny adkomstakse nord-syd med ny hovedinngang mot syd og en tversgående glassgate 

parallelt med den opprinnelige sykehusfløyen for trafikkfordeling inn i sykehuset 
 
Pågående moderniseringsarbeid ved Radiologisk avdeling inngår som en del av 
moderniseringsprosjektet. 
 
Etablering av nytt laboratoriebygg og ny behandlingsfløy er en forutsetning for realisering av 
prosjektet slik det nå foreligger.  
 
Skisseprosjektet viser at hovedfunksjonsprogrammet kan løses og de forskjellige funksjoner 
er plassert i en funksjonell sammenheng. I skisseprosjektet er de overordnede målsetninger 
om forenklet adkomst med bedret trafikksegregering utendørs, gjennomføring av en 
klinikkstruktur med senger, behandling og stab på samme plan for hver spesialitet videreført 
og styrket. 
 
Videre er intern logistikk søkt ryddet og forbedret med hensyn til oversiktlighet, 
framkommelighet og segregering av trafikk tilhørende forsyning, pasienter og besøkende samt 
sengetransporter og ansatte.  
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Vurderinger Helse Nord 
Helse Nord har vurdert skisseprosjektet og er godt fornøyd med grunnprinsippet for 
funksjonsplassering og pasientbehandling med gjennomføring av en klinikkstruktur der 
senger, dagbehandling, poliklinikker, spesialrom og legekontorer søkes samlet på samme plan 
innenfor klare revirområder. Prosjektet er imidlertid samlet for omfattende med den foreslåtte 
totale løsning og den økonomiske bæreevne Helse Nord har. 
 
Prinsippet med sengeavdelinger i høyblokka (kalt AB-fløyen) og egen behandlingsblokk (K-
fløyen) inntil denne, samt å flytte hovedinngangen til sørdelen av K-fløyen foreslås å ligge 
som forutsetning i det videre arbeid. Dette medfører at man i første byggetrinn må flytte ut 
annen virksomhet fra AB-fløyen. Det viktigste er å flytte ut laboratorievirksomheten i eget 
bygg, flytte sentrallagret og tilrettelegge teknisk infrastruktur. For laboratoriedelen vil dette gi 
et helt nytt og mer rasjonelt grep med bedre logistikk og en bedre samordning av de ulike 
laboratoriefunksjonene. 
 
Neste fase i prosjektet vil vi derfor bestå av et forprosjekt med detaljplanlegging av 
byggetrinn 1 og en forlengelse av skisseprosjektet, der påfølgende byggetrinn suppleres med 
alternative løsninger for dimensjonering som er mindre i omfang enn foreliggende 
skisseprosjekt, men som vil ivareta den funksjonsordeling det regionale nivået ønsker skal 
ivaretas av NLSH. I utarbeidelsen av det nye skisseprosjektet må det således være en tett 
dialog mellom prosjektet og Helse Nord om ulike løsninger. 
 
Skisseprosjektet er inndelt i fem byggetrinn. De viktigste elementene i hvert byggetrinn vil 
være: 
 
 Nytt laboratoriebygg med stråleterapi 
 Ny behandlings- og stabsfløy og ny hovedinngang 
 Utvidelse og ombygging av høyblokk 
 Utvidelse og oppussing av den eldste bygningsmassen, herunder universitetsfunksjon 
 Ombygging av vestre fløyer (kan frigjøres eller utnyttes til pasienthotell) 
 
I forprosjektet kan det klargjøres for byggetrinn 1, men med enkelte presiseringer. Det første 
byggetrinnet er planlagt å pågå fra 2004 til 3.kvartal 2006 og omfatter: 
 
 Nytt laboratoriebygg med stråleterapi 
 Etablering av nytt sentrallager med varemottak 
 Oppussing og modernisering av eksisterende kjøkken 
 Ombygging av laboratorier til sengeområder i AB-fløyen 
 Ny forbindelse fra N til AB-fløy i 3 etasjer 
 Omlegging av teknisk infrastruktur 
 1. byggetrinn av nytt parkeringsanlegg 
 
I den forbindelse må det foretas en gjennomgang av innholdet i laboratoriebygget, herunder 
en avstemming mot UNN HF om fordeling av felles oppgaver innenfor Helse Nords 
helseforetaksgruppe.  Dette vil danne grunnlag for eventuelle justeringer av dette byggets 
dimensjonering. Helse Nord legger til grunn at det skal bygges strålebunkers under 
laboratoriebygget, slik det ble vedtatt i styresak 68-2002. 
 
Vi ber NLSH se nærmere på om det er elementer i byggetrinn 1 som kan forenkles eller 
utsettes til senere trinn. Dette kan gjelde parkeringsanlegg, kjøkken, lager og ombygging i 
AB-fløyen til sengeområder.  
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På begge disse områdene ber vi om alternative løsninger og konsekvenser av dette, både 
praktisk og i forhold til økonomi. Når det gjelder parkeringsanlegg, ser vi at det vil være 
behov for å legge til rette for dette mot sør når hovedinngangen flyttes (foreslått i byggetrinn 
2 i skisseprosjektet). 
 
For byggetrinn 1 vil vi derfor at det i forprosjektet presenteres detaljerte løsninger med 
tilhørende funksjonelle og økonomiske konsekvenser. Siktemålet er å få frem et 
beslutningsgrunnlag for endelig beslutning om byggetrinn 1 i 1.kvartal 2004 og byggestart 
høsten 2004. 
 
Skisseprosjektet foreslår et Hovedalternativ med en kostnadsramme på vel 2 mrd kroner. De 
økonomiske rammene for Helse Nord tilsier at det fremlegges alternative løsninger for 
byggetrinnene 2 til 5, slik at prosjektets totale ramme kommer innenfor en kostnadsramme 
som Helse Nord som foretaksgruppe kan bære.  
 
Nordlandssykehuset HF vil ikke på egen hånd være i stand til å håndtere kapitalkostnadene og 
avskrivningene med det totalomfang som foreligger på nåværende tidspunkt. Foretaksgruppen 
kan heller ikke omfordele tilstrekkelige midler til å gjennomføre prosjektet i sin nåværende 
form. Vi er av departementet bedt om å belyse hvordan investeringsprosjekter er planlagt 
realisert innenfor tilgjengelige ressurser. 
 
Derfor ber vi om at neste fase deles i et forprosjekt som detaljerer byggetrinn 1, og et revidert 
skisseprosjekt som gir alternative løsninger for byggetrinnene 2-5. På denne måten vil det 
samlede prosjektet havne innenfor økonomiske rammer vi samlet kan bære. Vi er særlig 
opptatt av at dimensjoneringen av den nye K-fløyen gjennomgås kritisk. Men samtidig 
understreker vi at prinsippet med K-fløyen som behandlingsfløy og A/B-fløyen som sengefløy 
opprettholdes. I tillegg vil vi at NLSH klargjør hvilke arealer som kan frigjøres ved 
ombygging av AB-fløy, bygging av ny K-fløy og når det er gjort alternative løsninger for 
byggetrinn 1. Vi tenker her særlig på arealer i R- og S-fløy. Etter det vi kan se vil det her bli 
ledige arealer som kan leies ut til andre, gi utvidelser av pasienthotell med mer. Det siste vil 
danne grunnlag for tilpasning av sengekapasitet som etter vår mening kan reduseres og 
dermed gi et positivt økonomisk bidrag i forhold til drift. 
 
Gjennom skisseprosjektet har vi fått et kostnadsoverslag for de fem byggetrinnene på vel 2 
mrd kroner. Vi vil at Nordlandssykehuset (NLSH) derfor skal utrede alternative 
utbyggingsmønstre for Hovedalternativet som tar hensyn til at Helse Nord ikke alene har 
økonomisk bæreevne til å finansiere et så stort prosjekt. Forprosjektet og det reviderte 
skisseprosjektet må derfor i tillegg til foreliggende skisseprosjekt, gi svar på hvilke alternative 
løsninger NLSH finner forsvarlig innenfor en strammere økonomisk ramme.  
 
Dersom det ligger inne kostnadskomponenter i skisseprosjektet som allerede er tatt, vil det 
være hensiktsmessig å ta disse ut av prosjektet. Dette kan gjelde kostnader knyttet til røntgen 
og annet kjøp av utstyr som måtte være foretatt og som ennå ligger inne i fremtidige 
budsjetter. 
 
Vi ber om at det i forprosjektet gjøres en vurdering av pasientgrunnlaget som grunnlag for 
dimensjonering av sykehuset, herunder særlig en vurdering av konkurranseforholdet og 
arbeidsfordeling i forhold til andre helseforetak. 
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Helse Nord har i styrevedtak 68-2002 forutsatt at Nordlandssykehuset HF selv står som 
byggherre og administrerer prosjektet. Helse Nord og NLSH er imidlertid enige om at Helse 
Nord som eier skal gå gjennom organiseringen av prosjektet. Vi foreslår å oppnevne en egen 
styringsgruppe der ledelsen for NLSH og ledelsen for Helse Nord, samt ekstern kompetanse 
på gjennomføring av store investeringsprosjekter, primært sykehus, er representert. Den 
eksterne kompetansen tilføres for å sikre god prosjektkvalitet. I tillegg til prosjektkvalitet i 
styringsgruppen, vil vi benytte eksternt kompetent prosjektmiljø for å få en uavhengig 
prosjektrevisjon. Hensikten er å sikre god kommunikasjon mellom de ulike nivåer og å sikre 
at de krav som de ulike beslutningstakere har i forhold til prosjektet blir godt ivaretatt. Dette 
vil også imøtekomme de krav til organisering Helsedepartementet har bedt om. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen med vedlegg og godkjenner det fremlagte skisseprosjektet. 
  
2. Styret konstaterer at den trinnvise gjennomføringsplanen som skisseprosjektet anviser, gir 

prosjektet en fleksibilitet som muliggjør endring med hensyn til tilpasning av funksjon og 
kapasitet, blant annet sengetall og funksjonsendringer, i de første 4-5 år av byggetiden. 

 
3. I neste fase av prosjektet ber styret om å få fremlagt et todelt prosjekt  
 

a. Et forprosjekt med detaljplanlegging av byggetrinn 1  
b. En revisjon av skisseprosjektet, der påfølgende byggetrinn suppleres med alternative 

løsninger for dimensjonering som er mindre i omfang enn foreliggende skisseprosjekt.  
 

4. Forprosjektet for byggetrinn 1 som skal gjennomføres og ferdigstilles innen 31.12.2003, 
skal avklare 

 
a. Kostnader for byggetrinn 1 
b. Vurdere innholdet av byggetrinnet med henblikk på om noe kan utgå eller utsettes 
c. Vurdere konsekvensene av å legge flere funksjoner inn i byggetrinnet 
d. Konsekvensene av ikke å realisere byggetrinn 2-5 synliggjøres 

 
5. Forprosjektet for 1.byggetrinn skal videreføres til et funksjons- og detaljprosjekt med 

henblikk på byggestart i løpet av høsten 2004. Beslutning om realisering av 1.byggetrinn 
fattes innen utgangen av 1.kvartal 2004 på grunnlag av forprosjekt.  

 
6. Parallelt med forprosjektarbeidet igangsettes en revidert, overordnet program- og 

funksjonsanalyse. Et overordnet utkast av det reviderte skisseprosjektet gjennomføres og 
ferdigstilles innen 31.12.2003, mens ferdig revidert skisseprosjekt er ferdig i løpet av 
2004. Følgende forutsetninger skal gjelde for det reviderte skisseprosjektet: 

 
a. Konseptet med klinisk sentermodell der sengedelen ligger i AB-fløyen og 

behandlingsdel ligger i en ny K-fløy skal ligge som grunnlag 
b. Det legges frem ulike alternativer med nedskalering av K-fløyen  
c. Sengetallet vurderes i de ulike alternativene 
d. Utnyttelse av eksisterende bygningsmasse skal inngå i de alternative skissene 
e. De helsepolitiske prioriteringene i form av funksjonsfordeling som Helse Nord legger 

til grunn, skal innarbeides i skisseprosjektet 
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Skisseprosjektet skal inneholde alternative løsninger og konsekvenser av disse. 
Programarbeidet visualiseres med skisser som viser alternative løsninger for de aktuelle 
tiltak som foreslås og konsekvensene av disse.  
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7. Investeringsrammen for 2003 økes med inntil 22 mill. kroner for sluttføring av forprosjekt 

for 1. byggetrinn, revidert skisseprosjekt samt arbeid med funksjons- og detaljprosjekt for 
1. byggetrinn. 

 
8. Styret ber administrasjonen i Helse Nord om å etablere styringsgruppe for prosjektet.  
 
 
Bodø, den 30. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:   
 Nordlandssykehuset HF, Bodø. Godkjenning av skisseprosjekt og bestilling til 

forprosjektet. Bakgrunn for saksfremlegg. 
 
Utrykte vedlegg:   
 Saksframlegg for styret ved Nordlandssykehuset HF – Om og utbygging. Godkjenning av 

Skisseprosjekt.  
 Utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset Somatikk Bodø. Skisseprosjekt 

10.03.2003. Medplan AS. Arkitekter. 
 Styresak 68-2002 med vedlegg. 
 Vedlegg til saksfremlegget for styret ved Nordlandssykehuset HF. 
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1. Bakgrunn og historikk 
 
Nordlandssykehuset HF, Bodø er ført opp i flere byggeetapper siden den opprinnelige 
gammelfløya fra 1927. Den siste større utbygging skjedde ved oppføring av høyblokka i 1973. 
Det ble utarbeidet en generalplan for å løse plassproblemer allerede i 1980. Flere mindre 
kortsiktige tiltak er gjennomført de siste 20 år. Pasienthotell ble åpnet ved nyttår 2003.  
 
Sykehuset i Bodø er sammen med sykehuset i Lofoten lokalsykehus for rundt 100.000 
innbyggere. I tillegg ivaretas rollen som sentralsykehus for Nordland Fylke med sine 240.000 
innbyggere. Sykehuset skal sammen med Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø ha 
spesialiserte funksjoner i helseforetaksgruppen, herunder undervisning. 
 
På flere områder må sykehusets bygninger moderniseres og oppgradering. Bygningsmassen er 
slitt og vedlikeholdet har vært mangelfullt på grunn av andre prioriteringer fra tidligere eier 
og i påvente av utredning om ombygging og nybygging. Sykehuset fremstår i tillegg som lite 
funksjonelt i forhold til en effektiv og moderne pasientbehandling. Plassmangel gjør at flere 
servicefunksjoner er lokalisert i brakkeprovisorier eller i leieforhold utenfor sykehuset. 
 

2. Tidligere styrevedtak i Helse Nord  
 
 
Det er foretatt vurderinger av ulike modeller for modernisering og utbygging av sykehuset. 
Prosjektet ble behandlet i styret for Nordlandssykehuset den 26.august 2002 under sak 
45/2002 og i styret for Helse Nord RHF den 28.august 2002 under sak 68-2002. Helse Nord 
ba om at et skisse- og forprosjekt skulle foreligge 01.01.2004.  
 
Hovedpunkter i vedtaket i styret i Helse Nord var for det første at Nordlandssykehuset HF, 
Bodø skal utvikles til et moderne og kostnadseffektivt sykehus for befolkningen i Salten og 
være en av motorene i den videre utvikling av tjenesten i Helse Nord. 
 
For det andre ba man Helsedepartementet (HD) om vurdering og godkjenning av 
Hovedfunksjonsprogrammet.  
 
Kommentar:  

Dette ble fulgt opp med et brev til HD der to av investeringsprosjektene i Helse Nord 
ble bedt vurdert. HD fulgte opp med et generelt svar den 31.desember 2002 på 
hvordan man ønsker at store investeringsprosjekter skal fremstilles for departementet. 
Dette svarbrevet ble sendt alle de regionale helseforetakene og ble fulgt opp med 
møter i månedsskiftet januar – februar 2003. Hovedmomenter fra dette brevet er 
gjengitt i kapittel 4. 

 
For det andre gikk Helse Nord inn for at man skulle arbeide videre med utgangspunkt i 
Hovedalternativet som grunnlag for forprosjekt og skisseprogram. De tre alternativene som 
forelå var et  

 Nullalternativ der man bare oppgraderer det eksisterende anlegget  
 Nybygg der man bygde opp et nytt sykehus fra grunnen av  
 Hovedalternativet som er Nullalternativet pluss ombygging og etablering av nye 

tjenestetilbud 
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I skisse- og forprosjektet for Hovedalternativet skal man i tillegg ta hensyn til følgende 
punkter i styresak 77-2002: 
 

 Sikre realisering av potensialet i en regional oppgavedeling og realisering av Helse 
Nords strategi 

 Oppfylle krav om 5 % økonomieffektivisering i prosjektet 
 Helseforetaket – dvs. NLSH – skal ivareta ansvaret som byggherre og for 

gjennomføring av prosjektet 
 
Kommentar: 

I den regionale oppgavedelingen må NLSH forutsettes å ivareta vesentlige 
spesialfunksjoner overfor andre sykehusenheter i Nordland. Når det gjelder 
økonomieffektivisering, må det gjelde for omlegging i forhold til pasientflyt og for 
nye tjenestetilbud. Oppdatering av forsømt vedlikehold underlegges 
effektiviseringskrav i den forstand at det skal være lønnsomt å holde realkapitalen ved 
like. I forhold til byggherreansvar har NLSH påtatt seg den oppgaven, men det er 
ønskelig at Helse Nord som eier og som ansvarlig overfor Eieravdelingen i 
Helsedepartementet etablerer en styringsgruppe for prosjektet der ledelsen i NLSH og 
Helse Nord er representert sammen med ekstern kompetanse på håndtering av store 
byggeprosjekter. Det siste er ment som ledd i kvalitetssikring av prosjektet i henhold 
til signaler som er gitt i brevet fra HD av 31.12.2002, der det også er vist til ”Gul Bok” 
- ordningen (se kapittel 3). 

 
I sak 68-2002 ble det for det tredje konstatert at en gjennomføring av prosjektet ville kreve et 
ekstra årlig tilskudd på 120 mill kroner for å kunne finansiere nødvendige kapitalkostnader og 
avskrivninger.  
 
Kommentar: 

Helse Nord har ikke økonomisk bærekraft til å håndtere dette uten ekstra tilførsel av 
midler, med mindre taksert åpningsbalanse for helseforetaksgruppen blir realisert. 
Dette er på nåværende tidspunkt ikke avklart. Helse Nord ønsker derfor at 
byggetrinnene gjennomgås på nytt, slik at vi kan fremme alternative 
utbyggingsmønstre fra og med byggetrinn 2 og at disse kan reduseres og tilpasses de 
økonomiske rammevilkårene vi realistisk sett kan operere innenfor. Byggetrinn 1 kan 
detaljplanlegges i forprosjektet med sikte på byggestart i 2004. 

 
Den fjerde forutsetningen i styrets vedtak var at nødvendig areal for universitetsfunksjon til 
utdanning og annet arealbehov kan vurderes på nytt, forutsatt ekstern finansiering. 
Universitetsfunksjonen skal utredes i samarbeid med UNN HF. 
 
Det femte og siste hovedpunktet i Helse Nords vedtak var en godkjennelse av at det i 
planforutsetningene legges til grunn en satellittenhet for strålebehandling.  
 
 

3. Helsedepartementets brev av 31.12.2003 og virkninger for 
oppfølging av investeringsprosjekter 
 
Helsedepartementet har sitt brev av 31.12.2002 til de regionale helseforetakene om Beslutning 
om og gjennomføring av investeringsprosjekter i de regionale helseforetakene redegjort for 
den beslutningskompetanse som fra 2003 vil ligge i de regionale helseforetakene og hvilken 
styringsdialog det skal være med eier (Helsedepartementet), herunder hvilke beslutninger som 
er tillagt eier. 
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Hovedelementene i beslutnings- og styringssystemet som gjelder fra i år er: 
 

 Hovedregelen er at de regionale helseforetakene har fullmakt til å beslutte og 
gjennomføre investeringsprosjekter 

 I det årlige plan- og meldingsdokumentet (ref. helseforetakslovens § 34) skal det 
presenteres en samlet vurdering av planlagte investeringer i de kommende årene, 
inklusiv at det belyses hvordan prosjektene er planlagt realisert innenfor tilgjengelige 
ressurser. 

 Det forutsettes at det regionale helseforetaket ut fra de generelle styringskravene som 
følger av helseforetakslov, regnskapslov, vedtekter og styringsdokument har 
nødvendig kvalitet på beslutningsprosesser og gjennomføring av prosjektene. 

 
For alle prosjekter med en samlet kostnadsramme over 500 mill. kroner, skal det være et 
særskilt punkt i det regionale helseforetakets vedtak om igangsetting av prosjektet. Dette skal 
bekrefte at det er gjennomført kvalitetssikringstiltak som gir minst like god effekt for 
sikkerhet i forhold til økonomiske rammer som ”Gul Bok” - ordningen.  
 
Den nevnte ”Gul Bok” - ordningen refererer seg til Statsbudsjettet, St.prp. nr.1 (1999-2000) 
Kvalitetssikring av investeringsprosjekter, kapittel 7.4 Styring av statlige investeringer. 
 
Der stilles det krav om at det for alle prosjekter utarbeides en liste som spesifiserer hvordan 
en kan redusere kostnadene dersom det skulle vise seg at den fastsatte kostnadsrammen ikke 
er tilstrekkelig. I tillegg må kostnadsrammen inneholde en avsetning som skal kunne dekke 
uforutsette kostnader. Denne posten skal ikke brukes til programutvidelser. Det skal innføres 
en modell for faseinndeling i prosjektstyringen, behovs og alternativvurderinger og forankring 
i overordnede målsettinger. Samlet betyr dette at man vil vektlegge prosjektenes tidlige faser, 
noe som vil kunne medføre noe større utgifter til planlegging. Disse merutgiftene forventes å 
bli mer enn oppveid av besparelser i prosjektenes senere faser. Og den økte vekten på 
planlegging vil medføre økt nytte av investeringene når de står ferdige. 
 
Helsedepartementet inndeler i sitt brev prosjektarbeidet i ulike faser: 
 

 Idéfasen 
 Konseptfasen 
 Forprosjektfasen 

 
I forhold til NLSH og utbygging er idéfasen et tilbakelagt stadium, mens konseptfasen er i 
ferd med å nå sin avslutning og forprosjektfasen er påbegynt. 
 
Vi har tidligere benevnt overgangen mellom konseptfase og forprosjektfase for et 
skisseprosjekt. Elementer som Helsedepartementet ønsker skal inngå i konseptfasen er: 
 

 Prosjektets ”plassering” i forhold til det regionale helseforetakets totale tilbud, 
inklusiv avgrensning til andre sykehus, spesialiteter og funksjoner 

 Vurdering av alternative investeringer, med begrunnelse for valgt alternativ, 
lokalisering, lønnsomhetsanalyse inklusiv økonomiske konsekvenser 

 Plan for forprosjektet (tidsplan, kostnadsramme, organisering mv) 
 
I oppfølgende samtaler med departementet, har det kommet frem at man særlig vektlegger å 
få frem alternative investeringer, slik det er nevnt i midterste kulepunkt ovenfor. 
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Helse Nord mener det er gjennomført mye i forhold til konseptfasen, men ikke alt er 
tilstrekkelig gjennomdrøftet. Vi vil i avsnitt 4 og 5 klargjøre hva vi mener er besvart og hva vi 
ønsker ytterligere dokumentert.  
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Forprosjektet må i følge departementet inneholde detaljert informasjon om prosjektet slik 
som: 
 

 Innretning/plassering i forhold til regionens totale funksjons- og oppgavefordeling 
 Dimensjonerende forutsetninger, funksjoner, driftsformer og organisering, aktivitets- 

og produksjonsdata 
 Oppdaterte/reviderte lønnsomhetsanalyser inkludert analyser av alle 

kostnadselementer som inngår i prosjektet, herunder investeringskalkyle 
(kapitalkostnader) inkludert usikkerhetsanalyse, framtidige FDVU kostnader, 
driftsanalyser knyttet blant annet til pasientbehandling, herunder kost/nytte 
vurderinger og organisatoriske konsekvenser 

 Økonomiske forutsetninger (reviderte) for realisering av prosjektet 
 
Fra departementet kreves ikke noen generell foreleggelsesplikt for enkeltstående prosjekter. 
Men når det for store prosjekter er gjennomført konseptfase, skal resultatene av det regionale 
helseforetakets vurderinger legges frem for departementet når prosjektet har en ramme på mer 
enn en milliard kroner.  
 
Helse Nord har derfor til hensikt å legge frem om- og utbyggingsprosjektet ved 
Nordlandssykehuset for departementet. Det er derfor viktig at den fremstillingen som gjøres 
gjennom forprosjektet er grundig behandlet både i Nordlandssykehuset HF, i Helse Nord RHF 
og at prosjektbeslutningene er godt kommunisert med eier, slik at det endelige prosjektet er 
godt forankret på alle beslutningsnivåer. 
 
 

4. Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord og NLSH 
 
Det er i ettertid ført samtaler mellom Helse Nord og Nordlandssykehuset om presisering av 
den bestilling som skal fremkomme gjennom skisse- og forprosjekt. Det er blant annet gitt 
tilsagn om bevilgning til skisseprosjekt med kr 15 mill kroner i 2003 og ytterligere stilt til 
utsikt en bevilgning på 22 mill kroner til ferdigstillelse av forprosjekt, dersom styret finner å 
godkjenne skisseprosjekt og anbefale ferdigstillelse av forprosjektet. 
 
I brev fra Helse Nord til NLSH av 31.10.2002 ble det vist til styresak 68-2002. Det ble 
understreket at NLSH gjorde de nødvendige tilleggsutredninger som vedtakene forutsatte og 
at man særskilt laget en utredning vedrørende strålebehandling. Videre ble det bedt om en 
oppdatert fremdriftsplan som tar hensyn til nødvendig tid til kvalitetssikring, administrativ 
behandling og styrebehandling etter henholdsvis utkast til skisseprosjekt og utkast til 
forprosjekt. Helse Nord ba om at oppdaterte investeringskostnader og driftsøkonomiske 
konsekvenser ble fremlagt i skisseprosjektet. Det ble bedt om at man hadde et spesielt fokus 
på sengefaktoren. Endelig ble det anmodet om møte i styringsgruppen for gjennomgang av 
det videre arbeid. Det ble i senere møter uttrykt at skisseprosjektet må godkjennes før 
forprosjektet settes i gang. 
 
I brev fra NLSH av 2.desember 2002 ble det gitt bekreftende svar på at man i skisse- og 
forprosjektet ville imøtekomme de vedtakene som var fattet av styret i Helse Nord og den 
presisering som ble gitt i foran nevnte brev. 
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5. Skisseprosjektet - Oppsummering hovedpunkter i sak NLSH  
 
Styresaken slik den ble fremlagt for styret i NLSH følger som vedlegg til denne saken. I det 
følgende gjengir vi hovedpunktene i saksfremlegget når det gjelder innholdet i 
skisseprosjektet. Vi gjengir også styrevedtaket som nå gjelder fra Nordlandssykehusets styre. 
 
Det er i saken henvist til ulike bygningsdeler ved NLSH. Skissen i figur 1 referer seg til disse. 
 
Figur 1: Oppdeling av byggeområde i byggetrinn 
 

 
 

5.1 Hovedelementer i skisseprosjektet 
 
Hovedelementene i foreliggende skisseprosjekt er: 
 

 Flytting av laboratorievirksomheten fra A/B fløyen til eget laboratoriebygg O. 
 Etablering av A/B-fløyen som sengeområde og ny K-fløy som behandlings- og 

stabsfløy, slik at sengeområde og behandlings-/stabsfunksjoner kommer på samme 
plan 

 Ny adkomstakse nord-syd med ny hovedinngang mot syd og en tverrgående glassgate 
fra O til K for trafikkfordeling inn i sykehuset 

 
Pågående moderniseringsarbeid ved Radiologisk avdeling inngår som en del av 
moderniseringsprosjektet. 
 
Etablering av nytt laboratoriebygg og ny K-fløy er en forutsetning for realisering av prosjektet 
slik det nå foreligger.  
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Skisseprosjektet viser at hovedfunksjonsprogrammet kan løses innenfor den fastlagte 
arealrammen og de forskjellige funksjoner er plassert i en funksjonell sammenheng. I 
skisseprosjektet er de overordnede målsetninger om forenklet adkomst med bedret 
trafikksegregering utendørs, gjennomføring av en klinikkstruktur med senger, behandling og 
stab på samme plan for hver spesialitet videreført og styrket. 
 
Videre er intern logistikk søkt ryddet og forbedret med hensyn til oversiktlighet, 
framkommelighet og segregering av trafikk tilhørende forsyning, pasienter og besøkende samt 
sengetransporter og ansatte.  
 

5.2 Fremdrift og fleksibilitet i de ulike byggetrinn 
 
Fremdriftsvurderinger som er gjort under utviklingen av skisseprosjektet viser at sykehuset 
gjennom 5 byggetrinn kan ferdigstilles i 2012 og hvor de ulike trinn omfatter følgende: 
 
Byggetrinn 1: 1. kvartal 2004 til 3. kvartal 2006 

 Nytt laboratoriebygg med stråleterapi 
 Etablering av nytt sentrallager med varemottak 
 Oppussing og modernisering av eksisterende kjøkken 
 Ombygging av laboratorier til sengeområder i AB-fløyen 
 Ny forbindelse fra N til AB-fløy i 3 etasjer 
 Omlegging av teknisk infrastruktur 
 1. byggetrinn av nytt parkeringsanlegg 

 
Byggetrinn 2: 4. kvartal 2005 til og med 4. kvartal 2008 

 Ny K-fløy med fire til ni etasjer samt u-etasje 
 Ombygging samt påbygging med ny 4. etasje på H-fløy 
 Etablering av glassgate med ny underliggende kulvert mellom ny K-fløy og H-fløy 
 Ny hovedinngang med hovedvestibyle mot syd 
 Ny kulvertforbindelse for varelevering og kjøkken frem til AB-fløy 
 Garderober, tøyhåndtering og flere sentrale ikke-medisinske servicefunksjoner 

 
Byggetrinn 2 innebærer etablering av ny operasjonssentral, dagkirurgi, brystdiagnostisk 
senter, sterilsentral, poliklinikker med stabsfunksjoner samt ferdigstilling av radiologi og 
nukleærmedisin. 
 
Byggetrinn 3: 1. kvartal 2009 til og med 2. kvartal 2011 

 Utvidelser og ombygging av AB-fløyen 
 
Byggetrinn 3 innebærer utvidelse, oppussing samt etablering av 1-sengsrom og isolat i 
sengeområdene, ny intensiv- og postoperativ avdeling, nye arealer for ergoterapi, fysioterapi, 
logoped, revmatologi, neonatal, barnehabilitering, infeksjonspost, observasjonsenhet og 
ambulansestasjon samt siste byggetrinn parkeringsanlegg. 
 
Ved ferdigstillelse av dette byggetrinnet vil klinikkstrukturen med oppgraderte sengeområder 
så vel som oppgradert funksjonalitet omkring akuttfunksjonene kunne tas i bruk. 

  side 24 



 
 
Byggetrinn 4: medio 2011 medio 2012 

 Utvidelse, ombygging og oppussing av N- og L-fløy samt forlengelse av 
kommunikasjonsarealer med ny glassgate  

 
Byggetrinn 4 innebærer ny kantine, utvidelse av apotek, prøvetakningsenhet laboratorium, 
poliklinikk hud, onkologisk senger tilknyttet hud samt arealer for universitet og undervisning. 
 
Byggetrinn 5: 2. kvartal 2012 til og med 3. kvartal 2012 

 Oppussing av R og S-fløy 
 
Byggetrinn 5 innebærer nye arealer for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, 
Voksenhabilitering, Sosialmedisin, psykiatrisk team, sosionomtjeneste og administrasjon. 
 
Gjennomføringen av 1. og 2. byggetrinn som ferdigstilles i løpet av 2008 innebærer at en stor 
del av produksjonsarealet ferdigstilles og en betydelig del av de driftsøkonomiske effekter vil 
kunne realiseres.  

5.3 Usikkerhet 
Gjennom oppdelingen i 5 byggtrinn legges grunnlaget for en fleksibilitet både med hensyn til 
beslutning og gjennomføring slik at omfanget av prosjektet kan justeres i byggeperioden både 
som følge av endrede dimensjoneringsforutsetninger og tekniske nyvinninger.  
 
Dette betyr at endelig beslutning om blant annet sengetall og endelig disponering av arealer i 
3., 4. og 5. byggetrinn vil kunne utsettes. Det betyr også at det ved planlegging og 
gjennomføring legges opp til at endring i funksjonsfordeling som for tiden utredes gjennom 
ulike grupper, enkelt vil kunne implementeres i prosjektet. Videre vil blant annet R-fløya 
kunne omgjøres til hotell i den grad det er behov for dette. Prosjektet slik det nå foreligger, 
har derfor stor evne til å møte usikkerhet. 
 

5.4 Fordeling av arealøkning 
Sykehuset som det framstår i dag er nedslitt og lite funksjonelt i forhold til en moderne og 
effektiv pasientbehandling. Plassmangel gjør at flere servicefunksjoner i dag er lokalisert 
enten i brakkeprovisorier eller i leieforhold utenfor sykehuset.  
 
Med økning av den totale bygningsmasse på 21 925 kvm brutto fra 49 475 kvm til 71 400 
kvm, vil alle funksjoner få plass inne i sykehusanlegget. I arealtabeller i tidligere vedtatte 
hovedfunksjonsprogram og i dette skisseprosjektet, framgår det hvordan arealene skal 
benyttes. I tabell 1 er vist arealer for nye funksjoner samt arealøkning for noen andre 
funksjoner. Oversikten viser også i hvilke byggetrinn de ulike arealøkninger vil bli realisert. 
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Tabell 1: Oversikt over arealøkning 
     Byggetrinn 
 Areal 1 2 3 4 5 
Innflytting av funksjoner fra brakkeprovisorier og leieforhold 
utenfor sykehuset      

3 400  x x x x 

Kvalitetsheving av sengeposter fra 3 til 2-sengsrom og 
isolater på sengepostene       

2 528   x   

Infeksjonsmedisinsk seksjon med senger, dagbehandling  
og poliklinikk 

500   x   

Strålebunkers/stråleterapi 861 x     
Geriatrisk seksjon med senger, dagbehandling og poliklinikk 700   x   
Opptrapping av FMR sengepost, dagbehandling og poliklinikk 1 100     x 
Dagbehandling (38 plasser) 608  x x   
Universitetsfunksjoner 500    x  
Ambulansestasjon 900   x   
Bodø kommunale legevakt 300   x  x 
Allerede realisert: Pasienthotell 3 250      
Fordeling arealøkning for aktivitetsøkning og  
økning antall ansatte fra 1982 til 2002. 

 
4 852 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Generell standardheving: undersøkelsesrom, undervisning og 
møterom, kontorplasser, garderober osv. 

 
2 426 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Sum arealer  21 925 
 

5.5 Konseptvurdering 
 
Helse Nord har vurdert skisseprosjektet og er godt fornøyd med det grunnprinsippet for 
funksjonsplassering og pasientbehandling med gjennomføring av en klinikkstruktur der 
senger, dagbehandling, poliklinikker, spesialrom og legekontorer søkes samlet på samme plan 
innenfor klare revirområder. Vi vil imidlertid bemerke at adkomsten mellom sengefløy og 
behandlingsfløy synes å være noe trang. 
 
Sengeområdene er programmert med 2 områder på 27 senger, til sammen 54 senger pr. etasje 
i AB-fløyen (eksisterende høyblokk) og klinikkområder for behandling og stabsfunksjoner inn 
mot sengeområdene er planlagt i en ny behandlingsfløy. Se figur 3. 
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Figur 3. Snittskisse som viser etasjer og funksjoner i A/B-fløy og K-fløy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette virker å være en god løsning, men Helse Nord vil ha en vurdering av om dette kan gi 
suboptimale løsninger, der det kan oppstå ubalanse mellom antall senger og 
behandlingskapasitet i det kliniske sentret i samme etasje. Vi viser her til den første figuren 
med snitt fra AB-fløyen og K og H-fløyen.  
 

5.6 Byggetrinnene 2-5  
 
Byggetrinn 2 er i skisseprosjektet planlagt å påbegynnes i slutten av 2005 og avsluttes ultimo 
2008, mens byggetrinn 3 går fra 2009 til medio 2011, byggetrinn 4 fra medio 2011 til medio 
2012 og det siste byggetrinnet i 2012. 
 
Vi vil be om at en vurdering av om enkelte elementer fra disse byggetrinnene alternativt kan 
tas med i byggetrinn 1 og at elementer fra trinn 1 vurderes utsatt. De økonomiske rammene 
for Helse Nord tilsier at det fremlegges alternative løsninger for byggetrinnene 2 til 5, slik at 
prosjektets totale ramme kommer innenfor en kostnadsramme som Helse Nord som 
foretaksgruppe kan bære.  
 
Nordlandssykehuset HF vil ikke på egen hånd være i stand til å håndtere kapitalkostnadene og 
avskrivningene med det totalomfang som foreligger på nåværende tidspunkt. Foretaksgruppen 
kan heller ikke omfordele tilstrekkelige midler til å gjennomføre prosjektet i sin nåværende 
form. Vi er av departementet bedt om å belyse hvordan investeringsprosjekter er planlagt 
realisert innenfor tilgjengelige ressurser. 
 
Derfor ber vi om at neste fase deles i et forprosjekt som detaljerer byggetrinn 1 og som i 
skisser gir alternative løsninger for byggetrinnene 2-5, slik at det samlede prosjektet havner 
innenfor økonomiske rammer vi samlet kan bære. Vi er særlig opptatt av at dimensjoneringen 
av den nye K-fløyen gjennomgås kritisk. Men samtidig understreker vi at prinsippet med K-
fløyen som behandlingsfløy og AB-fløyen som sengefløy opprettholdes. I tillegg vil vi at 
NLSH klargjør hvilke arealer som kan frigjøres ved ombygging av AB-fløy, bygging av ny K-
fløy og når det er gjort alternative løsninger for byggetrinn 1. Vi tenker her særlig på arealer i 
R- og S-fløy. Etter det vi kan se vil det her bli ledige arealer som kan leies ut til andre, gi 
utvidelser av pasienthotell med mer. Det siste vil danne grunnlag for tilpasning av 
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sengekapasitet som etter vår mening kan reduseres og dermed gi et positivt økonomisk bidrag 
i forhold til drift. 
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6. Økonomi  

6.1 Økonomiske konsekvenser av investeringen 
 
Moderniseringsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø består i prinsippet av tre 
delprosjekter som hver for seg må kunne stå på egne ben i forhold til finansiering: 
 

 Forsømt vedlikehold 
 Ny kapasitet, nødvendig standardhevning og mer effektiv logistikk 
 Ny virksomhet 

 
Både på grunn av manglende midler til investeringer og i påvente av påbygging og 
ombygging, er tunge vedlikeholdsarbeider skjøvet foran i tid. Det er således et stort behov for 
rehabiliteringer, oppussinger og vedlikehold av en rekke bygningselementer og installasjoner 
(fasader, heiser, nødstrømsforsyning, varmeforsyning m.v.). I rapport fra Agenda i 2002 er 
kostnadene som følge av forsømt vedlikehold anslått til 850 mill. kroner i prisnivå per 
1.03.01. 
 
De økonomiske beregningene viser at med et inntektssystem hvor prisen dekker de økte 
driftskostnadene fullt ut (100 % DRG-inntekt) og hvor det i grunnlaget for beregning av 
prisen også inngår dekning av kapitalkostnader, så vil de besparelsene som prosjektet gir, 
sammen med økte inntekter knyttet til ny aktivitet nærmest fullt ut finansiere den delen av 
investeringen som er knyttet til økt kapasitet og økt standard. 
 
Den delen av prosjektet som er knyttet til å ta igjen forsømt vedlikehold vil ikke finansieres 
med de avskrivningene som er lagt til grunn ved etablering av virksomhetens åpningsbalanse. 
I beregningene er det lagt til grunn at avskrivninger i anlegget for somatisk virksomhet i Bodø 
utgjør 60 mill kroner. Med de forutsetningene som er lagt til grunn viser beregningene at det 
vil være nødvendig med en økning av basistilskuddet på 37 mill kroner for å fullfinansiere 
den delen av prosjektet som er knyttet til forsømt vedlikehold.  
 
Investering i nye funksjoner som infeksjonsmedisin, stråleenhet og FMR vil kreve en årlig 
økning i basistilskuddet på 12,5 mill kroner for å finansiere kapitalkostnadene. I tillegg 
kommer et økt finansieringsbehov utover 60 % DRG knyttet til drift på 16 mill kroner for 
infeksjonsmedisin og FMR. Netto driftskostnader for stråleenheten er ikke beregnet.  
 
I tabell 2 er vist endring i kostnadene fra 2002 til 2010 i 2002-kroner forutsatt at prosjektet 
realiseres. Av tabellen går det frem at økte kapitalkostnader (renter og avskrivninger) knyttet 
til investeringen vil utgjøre 123 mill kroner i forhold til det nivået som er etablert i budsjettet 
for 2003. I tillegg kommer kapitalkostnadene knyttet til FMR, infeksjonsmedisin og 
stråleenhet med 13 mill kroner, dvs. til sammen 136 mill kroner. Sammen med økte kostnader 
knyttet til den forventede økte aktiviteten på 92 mill kroner (63+29) gir dette en økning i 
kostnadene på 228 mill kroner. 
 
Disse økte kostnadene forutsettes finansiert gjennom økte aktivitetsavhengige inntekter på 90 
mill kroner (77+13), økt basistilskudd knyttet til økt aktivitet med 62 (46+16) mill kroner og 
økt basistilskudd knyttet til økte kapitalkostnader med 76 mill kroner (63+13). 
Driftskostnadene knyttet til forventet aktivitetsøkning derved inngår i beregningen. Som det 
går frem av vedlagte notat forutsettes basistilskuddet gradvis å øke fra og med 2005/2006. 
Endring beregning av behov for økning i basistilskudd kan først gjøres når 
gjennomføringsplan og kostnadsramme er besluttet. 
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Forbedring i driftsresultat på 60 mill kroner fra 2002 til 2010 fremkommer som forskjellen 
mellom økte aktivitetsavhengige inntekter, økt basistilskudd økt aktivitet og økte 
driftskostnader knyttet til økt aktivitet (77+46-63=60). 
 
Tabell 2: Endring i kostnader og inntekter 2002 – 2010 ved realisering av prosjektet (mill 
2002-kroner) 
 
Økte aktivitetsavhengige inntekter 77 
Økt basistilskudd knyttet til aktivitetsøkning 46 
Økt basistilskudd til økte kapitalkostnader 63 
  
Nye tjenester  
Økte aktivitetsavhengige inntekter FMR og infeksjonsmedisin 13 
Økt basistilskudd drift FMR og infeksjonsmedisin 16 
Økt basistilskudd kapital FMR, infeksjonsmedisin, stråling mv. 13 
Økt basistilskudd til drift av stråleenhet  
Sum økte inntekter 228 
  
Økte kapitalkostnader ekskl. nye tjenester 123 
Økte driftskostnader knyttet til økt aktivitet 63 
  
Nye tjenester  
Økte driftskostnader FMR og infeksjonsmedisin 29 
Økte kapitalkostnader FMR, infeksjon, stråling mv. 13 
Økte kostnader til drift av stråleenhet  
Sum økte kostnader 228 
  
Sum endring resultat 0 

 
 

6.2 Prosjektets totalkostnad 
 
Moderniseringsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø består av de tre delprosjektene 
knyttet til forsømt vedlikehold, behov for ny kapasitet, nødvendig standardhevning og mer 
effektiv logistikk i eksisterende virksomhet, samt ny virksomhet. 
 
Forsømt vedlikehold, som innebærer opprettholdelse av eksisterende kapasitet, vil måtte 
finansieres gjennom avskrivningene knyttet til eksisterende virksomhet. I praksis betyr dette 
avskrivningene av åpningsbalansen samt avskrivninger av nyinvesteringer i 2002, 2003 og 
2004. 
 
Ny kapasitet og nødvendig standardhevning i eksisterende virksomhet, vil måtte finansieres 
gjennom økte inntekter fra økt aktivitet, de besparelser som det nye produksjonsanlegget gir 
grunnlag for å ta ut, samt økt rammetilskudd/basistilskudd knyttet til manglene i 
inntektssystemet og eventuelle nytteeffekter som ikke reflekteres i prisen. 
 
Ny virksomhet vil måtte finansieres gjennom økt inntekt fra oppdragsgiver (Helse Nord RHF) 
knyttet til oppdragsgivers ønske om realisering av de konkrete tiltakene. 
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Hovedalternativet har en totalkostnad på 1.910 mill kroner i kostnadsnivå pr mars 2001 
inkludert ambulansestasjon med 30 mill kr. Kostnadsøkningen frem til 01.03.2003 utgjør 8,8 
% slik at totalkostnaden i kostnadsnivå pr 01.03.2003 utgjør 2.078 mill kroner fordelt slik: 
 
 
Tabell: 3 Totalkostnad fordelt på delprosjekter (mill kr) 
 
Forsømt vedlikehold     924,8 
Ny kapasitet og nødvendig standardhevning   997,4 
Nye funksjoner   155,9 
Sum     2 078,1 
 

6.3 Økonomiske forutsetninger for gjennomføring av prosjektet 
 
For å finansiere et moderniserings- og utbyggingsprosjekt, vil man normalt ha tre kilder til 
finansiering: 
 

 Avskrivninger knyttet til eksisterende anlegg 
 Økte inntekter som en kapasitetsutvidelse gir  
 Besparelser som investeringen gir grunnlag for å ta ut 

 
Nordlandssykehuset HF var i forbindelse med overgang til foretaksmodellen, taksert til 2.234 
mill kroner samlet og med beregnet åpningsavskrivning på bygninger og utstyr på 135 mill 
kroner. Samlet for Helse Nord var anleggsmidlene taksert til 9.588 mill kroner og 
avskrivninger på 637 mill kroner.  
 
For den somatiske virksomheten i Bodø er bygningsmassen taksert til 1.100 mill kroner mens 
utstyr og inventar er taksert til om lag 100 mill kroner, til sammen 1.200 mill kroner. Dette gir 
årlige avskrivninger på ca 77 mill kr. Med et realrentekrav på 5 % gir disse avskrivningene 
grunnlag for permanent finansiering av et kapitalgrunnlag på (77 mill kr /0,05) dvs. ca 1,54 
mrd kroner. 
 
Totalkostnadene ved samlet utbygging av sykehuset i Bodø er i skisseprosjektet kalkulert til 
over 2 mrd kroner, mens grensen for kapitalkostnader man kan påta seg er 1,5 mrd kroner. 
Dette forutsetter full effekt av opprinnelig stipulert åpningsbalanse og avskrivninger. 
Foreløpige forhandlinger tilsier at vi vil kunne påregne 52,2 % av dette som grunnlag. 
Dermed vil det reelle kapitalgrunnlaget for den somatiske virksomheten i Bodø være vel 800 
mill kroner, som knapt tilsvarer forsømt vedlikehold. I tillegg vil NLSH kunne omprioritere 
midler internt ved å bruke kapitalgrunnlaget i andre enheter. Tilsvarende vil kunne være 
aktuelt å tilføre midler fra Helse Nord gjennom prioriteringer i foretaksgruppen.  
 
Gjennom skisseprosjektet har vi fått et kostnadsoverslag for alle de tre delprosjektene på vel 2 
mrd kroner. Vi vil at Nordlandssykehuset (NLSH) derfor skal utrede alternative 
utbyggingsmønstre for Hovedalternativet som tar hensyn til at Helse Nord ikke alene har 
økonomisk bæreevne til å finansiere et så stort prosjekt. Forprosjektet må derfor i tillegg til 
foreliggende skisseprosjekt, gi svar på hvilke alternative løsninger NLSH finner forsvarlig 
innenfor en strammere økonomisk ramme.  
 
Dersom det ligger inne kostnadskomponenter i skisseprosjektet som allerede er tatt, vil det 
være hensiktsmessig å ta disse ut av prosjektet. Dette kan gjelde kostnader knyttet til røntgen 
og annet kjøp av utstyr som måtte være foretatt og som ennå ligger inne i fremtidige 
budsjetter. 
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6.4 Pasientgrunnlag utover lokal funksjon 
 
Før statlig overtakelse ble det utviklet en praksis hvor pasienter fra nordfylket dro nordover 
når de hadde behov for behandling på sentralsykehusnivå. I sørfylket er det utviklet samme 
tradisjon som betyr at pasienter reiser ut av regionen. Det er gjort en sårbarhetsanalyse med 
hensyn til utviklingen i nordfylket, som konkluderer med at om all aktivitet fra Vesterålen og 
Ofoten blir ivaretatt ved UNN og eventuelt Hålogalandsksykehuset, så vil dette ha begrenset 
påvirkning på sengepoststrukturen ved det nye NLSH. Imidlertid vil en reduksjon av NLSH 
ansvarsområde medføre inntektsbortfall. DRG-inntektene vil med 50 % refusjon (2001) 
reduseres med 23 mill. kroner om samtlige pasienter i nordfylket overføres til 
Hålogalandssykehuset Harstad og UNN. 
 
Vi ønsker at NLSH vurderer konsekvensene av tilsvarende lekkasjer i sørfylket. Helse Nord 
vil gå gjennom disse forholdene og vurdere hvordan aktiviteten i forhold til vesentlige 
spesialfunksjoner skal styres. 
 
 
 
 

7. Administrativ håndtering i plan og byggeperiode 
 

Helse Nord har i styrevedtak 68-2002 forutsatt at Nordlandssykehuset HF selv står som 
byggherre og administrerer prosjektet. Helse Nord og NLSH er imidlertid enige om at Helse 
Nord som eier skal gå gjennom organiseringen av prosjektet. Vi foreslår å oppnevne en egen 
styringsgruppe der ledelsen for NLSH og ledelsen for Helse Nord, samt ekstern kompetanse 
på gjennomføring av store investeringsprosjekter, primært sykehus, er representert. Den 
eksterne kompetansen tilføres for å sikre god prosjektkvalitet. I tillegg til prosjektkvalitet i 
styringsgruppen, vil vi benytte eksternt kompetent prosjektmiljø for å få en uavhengig 
prosjektrevisjon. Hensikten er å sikre god kommunikasjon mellom de ulike nivåer og å sikre 
at de krav som de ulike beslutningstakere har i forhold til prosjektet blir godt ivaretatt. Dette 
vil også imøtekomme de krav til organisering Helsedepartementet har bedt om. 
 

8. Vedtak i Nordlandssykehuset HF  
 
Styret for Nordlandssykehuset la i sitt styremøte den 22.april frem skisseprosjektet til 
behandling. Under behandlingen ble innstillingen til behandling av skisseprosjektet og forslag 
til videre arbeid med forprosjektet diskutert. På bakgrunn av innspill fra eier, ba styret 
administrasjonene omarbeide forslaget til vedtak, slik at man kan opprettholde fremdrift i om- 
og utbyggingens første byggetrinn. I tillegg ble det gitt signaler om at det gjøres alternative 
vurderinger av innholdet i byggetrinn 1. For påfølgende byggetrinn gjøres alternative 
skisseprosjekter i forhold til totalprosjektets omfang og dimensjonering. Dette for å redusere 
prosjektet, slik at det er noe bedre tilpasset den økonomiske bæreevne helseforetaket har for å 
finansiere om- og utbyggingen. 
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Vedtaket som da ble fattet i møte den 22.april lyder dermed slik: 
 

1. Styret viser til saksutredningen med vedlegg og godkjenner det fremlagte 
skisseprosjektet.  

2. Styret konstaterer at den trinnvise gjennomføringsplanen som skisseprosjektet anviser, 
gir prosjektet en fleksibilitet som muliggjør endring med hensyn til tilpasning av 
funksjon og kapasitet, blant annet sengetall og funksjonsendringer, i de første 4-5 år av 
byggetiden. 

 
3. Forprosjektet for byggetrinn 1 skal gjennomføres og ferdigstilles innen 31.12.2003 og 

skal avklare 
 

a. Kostnader for byggetrinn 1 
b. Vurdere innholdet av byggetrinnet med henblikk på om noe kan utgå eller 

utsettes 
c. Vurdere konsekvensene av å legge flere funksjoner inn i byggetrinnet 
d. Konsekvensene av ikke å realisere byggetrinn 2-5 synliggjøres 

 
4. Forprosjektet for 1.byggetrinn skal videreføres til et funksjons og detaljprosjekt med 

henblikk på byggestart i løpet av senhøsten 2004. Beslutning om realisering av 
1.byggetrinn fattes innen utgangen av 1.kvartal 2004 på grunn av forprosjekt. Den 
økonomiske rammen for realisering av dette fastlegges i budsjett for 2004. 

 
5. Parallelt med forprosjektarbeidet igangsettes en overordnet program- og 

funksjonsanalyse med henblikk på en arealreduksjon av 2.-5. byggetrinn. 
Programarbeidet visualiseres med skisser som viser alternative løsninger for de 
aktuelle tiltak som foreslås og konsekvensene av disse. Arbeidet skal munne ut i et 
revidert skisseprosjekt som ferdigstilles innen utgangen av 2004. 

 
6. Det reviderte skisseprosjektet må ivareta nødvendige oppgraderinger av tekniske 

anlegg. 
 

7. Styret forutsetter at investeringsrammen for 2003 økes med inntil 22 mill. kroner for 
sluttføring av forprosjekt for 1. byggetrinn, revidert skisseprosjekt samt arbeid med 
funksjons- og detaljprosjekt for 1. byggetrinn. 

 
8. Styret anbefaler at byggorganisasjonen videreutvikles som en del av 

Nordlandssykehuset og at Helse Nord markerer sitt eierskap ved å etablere 
styringsgruppe for prosjektet. 

 
 

 

Utrykte vedlegg: 
 
Saksframlegg for styret ved Nordlandssykehuset HF – Om og utbygging. Godkjenning av 
Skisseprosjekt.  
Utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset Somatikk Bodø. Skisseprosjekt 
10.03.2003. Medplan AS. Arkitekter. 
Styresak 68-2002 med vedlegg. 
Vedlegg til saksfremlegget for styret ved Nordlandssykehuset HF. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2003 200300073-5 011  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 42-2003  ETABLERING AV SENTER FOR KLINISK  
 DOKUMENTASJON OG EVALUERING. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Formål og sammendrag 
Formålet med saken er å få etablert Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i 
regionen. Senteret skal finansieres av Helse Nord RHF og styres og drives i samarbeid med de 
aktuelle fagmiljøene og kliniske miljøene i landsdelen. Det vises til tidligere saker lagt fram 
for styret der bakgrunnen for dette er gått nærmere inn på – strategidokumentet vedtatt høsten 
2002 og styringsdokumentet for 2003. Dette er gått nærmere inn på i rapporten fra 
prosjektgruppa. 
 
Senteret forventes å bli operativt i 2003, og administrasjonen vil gå i gang med etableringen 
av senteret etter vedtak i saken.  
 
Bakgrunn/fakta 
Etableringen av et Senter for dokumentasjon og evaluering i samarbeid med Universitetet i 
Tromsø er et viktig ledd i å ivareta våre oppgaver godt både innenfor pasientbehandling og 
forskning. Intensjonene er å dokumentere og analysere den kliniske praksisen med forbedring 
som formål. Senteret er viktig i Helse Nord RHFs strategi for å styrke kunnskap, kvalitet og 
læring i spesialisthelsetjenesten.  
 
Bakgrunnen for forslagene i denne saken er forslagene i prosjektgrupperapporten som 
foreligger, samt høringsuttalelsene fra UNN og UiTø. 
 
Prosjektgruppa for etablering av SKDE har vært sammensatt av representanter fra Helse Nord 
RHF, UiTø og UNN. Gruppa har gjennom 2 arbeidsmøter og arbeid/skriving før og etter 
møtene februar-april 2003 levert en rapport 8.4.2003. Prosjektgruppa har belyst disse sidene 
ved SKDE: målsetning, hovedoppgaver, forutsetninger for å lykkes, styre/styringsform, 
ansatte/kompetanse og organisering/tilknytningsform opp mot aktuelle fagmiljø og 
institusjoner.  
 
Hovedmålene for SKDEs virksomhet er formulert i tre punkter i rapporten: 
 
 Fremstille dokumentasjon som gir Helse Nord mulighet til å levere bedre og riktigere 

behandling mer kostnadseffektivt (”mer helse for hver krone”)  
 Øke kvaliteten på Helse Nords tjenestetilbud gjennom løpende evaluerings- og 

forbedringsarbeidet av den kliniske virksomhet (både innsatsfaktorer og resultater) i Helse 
Nord 

 Styrke klinisk forskning i Helse Nord ved å legge forholdene til rette for, initiere og 
gjennomføre klinisk forskning av høy internasjonal standard i landsdelen.  
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Vurdering av prosessen og rapporten 
I hovedsak har det vært stor enighet i gruppen som har bidratt til rask fremdrift. 
Der det var diskusjoner og ulike meninger i gruppa er dette tydeliggjort. Det gjelder særlig om 
tyngdepunktet bør ligge på retrospektive eller prospektive registreringer, og om SKDE først 
og fremst skal serve klinikerne eller drive mer forskningsrettet i forhold til registre.  
 
Videre er noen spørsmål lagt åpne, men redegjort for; det er for eksempel ikke foreslått noen 
bestemt tilknytningsform for SKDE. Styret må derfor ta opp til diskusjon om Senteret ønskes 
knyttet til UiTø, dvs. Det medisinske fakultet, til UNN, til NORUT Medisin og helse, eller 
som en frittstående stiftelse under Helse Nord RHF. 
 
Rapporten har vært sendt på høring til UNN og UiTø. 
 
UNN skriver i sitt høringssvar at de ønsker SKDE svært velkommen, og er enig i 
hovedmålsettingene som er formulert. De peker på den kliniske siden ved senterets virksomhet 
som den viktigste. UNNs syn på de temaene det var størst diskusjon på i prosjektgruppa er 
som følger:  
 
 de ønsker tyngdepunktet mot prospektive registreringer med klinikknær informasjon 
 de ønsker registre/registreringsverktøy som kan gi informasjon om indikasjoner og 

resultater av diagnostikk og behandling av større pasientgrupper 
 de ønsker at SKDE skal være en tjenesteyter til klinikere, helseforetak og Helse Nord 

RHF, kunne levere data og framstillinger på forespørsel, og drive noe egeninitiert 
forskning i tillegg.  

 
UNN har ingen bestemte råd om organisering/tilknytningsform for senteret utover at det bør 
legges tett opp til et av fagmiljøene ved UNN eller UiTø. Det poengteres at det er et 
velfungerende samarbeid mellom de involverte partene som er det viktigste å få til. Hvis 
RHF-styret ønsker å legge det til UNN, stiller de seg positive til det.  
 
UiTø har ikke sendt høringssvar innen fristen, men det foreligger et høringssvar fra et av 
instituttene ved Medisinsk fakultet ved UiTø. 
 
Konklusjon 
Det innstilles på at styret legger rapportens hovedkonklusjoner til grunn for sitt vedtak. 
Angående tilknytningsform for SKDE innstilles det på å foreløpig å benytte seg av 
infrastruktur ved UNN, jfr. prosjektgruppas vektlegging på å komme i gang med senteret og 
være åpne for fleksible løsninger i oppbyggingsfasen. UNN har også invitert til dette i sitt 
høringssvar. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret stiller seg bak rapportens hovedkonklusjoner. 
 
2. Styret ber Helse Nords administrasjon om å  
 

a. Utnevne et styre som skissert med 4 representanter 
b. Utnevne en referansegruppe som skissert med 12 representanter. 
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3. Det innarbeides i budsjettarbeidet en bevilgning på kr. 4 mill. for 2004. 
 
4. Styret ber UNN innen 1.6.2003 om å utarbeide et forslag til å stille nødvendig 

infrastruktur til disposisjon for Senteret i oppstartsperioden frem til 31.12.2004. 
Spørsmålet om permanent tilknytningsform for Senteret avklares nærmere innen 1.6.2004. 

 
5. Styret for Senteret får i oppdrag å: 
 

a. Ansette daglig leder 
b. Gi en vurdering av foreliggende rapport og planer, og foreslå nødvendige justeringer 

innen 1.9.2003   
 
 
 
Bodø, den 30. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
  
 
 
 
Trykte vedlegg: Rapport fra prosjektgruppa for etablering av SKDE, 8.4.2003 
 Uttalelse fra UNN 14.4.2003 
 Uttalelse fra Institutt for samfunnsmedisin, Medisinsk fakultet, UiTø,  
 25.4.2003 
 
 

  side 36 



 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.4.03 200300073-4  011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Einar Hannisdal/Tove Klæboe Nilsen   
 

 

 
 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering  
i Helse Nord RHF 
 
Utkast rapport fra arbeidsgruppe (8.4.03) - 
sendes UiTø og UNN for uttalelse med svarfrist 25.4.  
Styrebehandles Helse Nord 7. mai 
 
 
1. Innledning 
 
Bakgrunn 
 
Helse Nord RHF vedtok sitt strategidokument i styremøte 18.02.02 (styresak 54-2002 – 
Strategi). I strategidokumentet inngår et punkt om å arbeide for å etablering av et Senter for 
klinisk dokumentasjon og evaluering i samarbeid med Universitetet i Tromsø. 
 
Helse Nord RHF har også i sitt styringsdokument for 2003 til helseforetakene varslet satsing 
på metodevurdering og etableringen av senteret: 
 

Kap. 3.2.1. Kvalitet, prioritering og metodevurdering  
Det kliniske arbeidet ved helseforetakene i Helse Nord skal foregå med basis i 
kunnskapsbasert praksis og anerkjente dokumenterte metoder. Det er et høyt prioritert 
mål at klinisk virksomhet dokumenteres slik at resultater kan evalueres. Arbeidet med 
kliniske registre og kvalitetssystemer prioriteres på alle nivå, men dette forutsetter 
også en høyere prioritert medvirkning og satsing fra nasjonale helsemyndigheter.  
 
Helse Nord RHF vil understøtte bruk av ny viten i klinikken, enten ut fra medisinsk 
metodevurdering og/eller som resultat av klinisk forskning. Helse Nord RHF 
forutsetter at de rapporter som utgis av Senter for Medisinsk metodevurdering (SMM) 
brukes i vurderingen av egen medisinsk praksis, for eksempel rapportene om PCI og 
hofteproteser. Helse Nord RHF vil ta initiativ til tiltak som styrker kunnskapen om 
medisinsk metodevurdering. Det vurderes å opprette regionale fagråd og legge til 
rette for faglige nettverk på relevante områder.  
 
Gjennom statens styringsdokument til Helse Nord RHF er vi i tredje tertial forpliktet 
til å innhente og kvalitetssikre datagrunnlaget for de kvalitetsindikatorene Sosial- og 
helsedirektoratet har prioritert. Når forutsetningene for dette arbeidet er presisert og 
tilrettelagt av SHDir, vil Helse Nord RHF, i samarbeid med helseforetakene og 
nasjonale registre, ta de nødvendige samordnende initiativ.    
 
Kap. 3.4. Forskning  
I tillegg etableres det en prosjektgruppe ved Universitetet i Tromsø/UNN som skal 
planlegge et Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (se også pkt. 3.2.1). Helse 
Nord er initiativtaker og finansierer tiltaket. Senteret forutsettes å bli operativt i 
2003.  
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Prosjektgruppe 
20.01.03 ble det holdt et møte ved Universitetet i Tromsø, der ledelsen ved Det medisinske 
fakultet, ledelsen ved UNN og fagdirektøren i Helse Nord RHF deltok. Følgende personer ble 
der utnevnt til å delta i prosjektgruppa for etablering av Senter for klinisk dokumentasjon og 
evaluering: 
 

 Arthur Revhaug, avd.leder, UNN/professor , leder av gruppen. 
 Bjørn Odvar Eriksen, avd.leder Klinisk forskningssenter, UNN 
 Anne Husebekk, overlege UNN/professor IMB, Med.fak., UiTø 
 Kirsti Ytrehus, prodekan forskning/professor, Med.fak., UiTø 
 Egil Arnesen, professor, ISM, UiTø 
 Einar Hannisdal, fagdirektør Helse Nord RHF 
 Tove Klæboe Nilsen, rådgiver Helse Nord RHF, sekretær for gruppa 

 
Prosjektgruppa har hatt to arbeidsmøter i Tromsø, 20.02.03 og 19.03.03. Før møtet 20.02.03 
forelå et notat fra Helse Nord RHF v/fagdirektøren om Helse Nord RHFs ønsker og 
forventninger til et senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Dette dannet grunnlag for 
det første arbeidsmøtet. Til det andre arbeidsmøtet forelå et nytt notat satt sammen av ulike 
bidrag fra personene i gruppa. Dette 3. utkast går til prosjektgruppen for justering til et 4. 
utkast. Det 4. utkast sendes så UiTø og UNN for kommentarer før saken fremmes for Helse 
Nord RHF styremøte 7. mai. 
 
På tre punkter har det vært lengre diskusjoner og noe dissens i gruppen:  

 Tyngdepunkt mellom epidemiologiske og retrospektive vurderinger av aktiviteten 
versus prospektive registreringer med klinikknære informasjoner  

 Omfanget av prospektive, kliniske registreringer. 
Noen har ment at den kliniske aktiviteten må brukes til å lage nye og gode registre 
som kan gi informasjon om indikasjoner og resultater av diagnostikk og behandling av 
større pasientgrupper ved sykehusene. Langsgående registreringer av pasientene ble 
oppfattet som vesentlig. En slik aktivitet ved senteret mente disse var vesentlig for at 
klinikerne skulle gi dette prioritet.  
Andre mente at slike ”dypdykk” med registrering av mange variable vil bli meget 
vanskelig å gjennomføre for hele regionen, og mente at dette passer kanskje bedre å 
gjøre for ett sykehus. De mente at for Senteret med et regionalt perspektiv bør man 
prioritere smale, men meget målrettet prospektive datainnsamlinger. 

 Tyngdepunktet mellom Senterets rolle som tjenesteyter til klinikerne i landsdelen i 
oppretting og drifting av kliniske register eller om egendrevet forskning fra senteret 
skal være fokus.  
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2. Hovedmålsetting – Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
 
Etablering av Senteret skal bidra til å:  

 Fremstille dokumentasjon som gir Helse Nord mulighet til å levere bedre og riktigere 
behandling mer kostnadseffektivt (”mer helse for hver krone”)  

 Øke kvaliteten på Helse Nords tjenestetilbud gjennom løpende evaluerings- og 
forbedringsarbeidet av den kliniske virksomhet (både innsatsfaktorer og resultater) i 
Helse Nord 

 Styrke klinisk forskning i Helse Nord ved å legge forholdene til rette forinitiere og 
gjennomføre klinisk forskning av høy internasjonal standard i landsdelen.  

 
Senteret skal være et viktig verktøy for det løpende evaluerings- og forbedringsarbeidet av 
den kliniske virksomhet i Helse Nord. Senteret skal være tilretteleggende i forhold til klinisk 
forskning, men også gjennomføre selvstendige analyser av pasientdata. Slike analyser kan 
være egeninitierte eller representere bestillinger fra Helse Nord RHF, helseforetak eller 
fagmiljøer innen foretaksgruppen. Senteret vil også kunne gjennomføre forskningsprosjekter 
som er initiert eller støttet av Helse Nord RHF. 
 
Ambisjonen er at senteret naturlig skal kunne være et bindeledd mellom Helse Nord, UiTø, 
sykehusene og forskningsmiljøer. Dette kan gjøres ved at senteret innehar god og relevant 
kompetanse, blir anerkjent som legitimt og innarbeider seg i de kliniske miljøene. Dette kan 
også ivaretas gjennom oppnevning av representanter fra ulike miljøer til styre og 
referansegruppe.    

 
3. Hovedoppgaver 

 
Analyser av pasientstrømmer og behandlingsresultater. 
Med dette menes at samme pasients vandring igjennom sykehusene over flere år kan følges. 
Man vil her kunne belyse reinnleggelsesmønster, ressursfordeling med mer. Slike data har så 
langt ikke vært tilgjengelige i Norge. I forhold til validitet av slike data er nødvendig kliniske 
variabler nødvendig å registrere fortløpende, og det antas at det er et betydelig 
forskningspotensiale. Dette står og faller imidlertid ved om HN får utlevert en 
avidentifisert/pseudonymisert datafil for alle sykehusopphold og poliklinikkbesøk i HN for 
eksempel de siste 5 år. Etter sonderinger i HD synes det mest strategiske å være at dette 
defineres som et forskningsprosjekt hvor det søkes om dispensasjon fra taushetsplikten, og 
med HN som registeransvarlig. For å øke sjansene for at det formelle går i orden, bør en 
tredjepart utenom HN avidentifisere data. Det betyr at man ikke uten videre kan reidentifisere 
aktuelle pasienter og foreta journalgjennomgang. Det siste kan bygges inn som en opsjon. 
 
 
Analyse av tilbudsprofiler 
Dette er nært knyttet til foregående punkt. Her menes gjennomgang av produksjonsprofilene 
(både diagnosegrupper, prosedyrer, kombinasjoner av disse, aldersfordelinger)  etc) innen og 
mellom de enkelte helseforetak. Det dreier seg mao. om ”makro-analyser” av innholdet i de 
tjenestene foretakene produserer. Disse bør også danne grunnlag for vurdering og hhv. over- 
og underkapasitet på for eksempel elektive tjenester (ortopedi, ØNH etc)  Rater over 
inngrep/prosedyrer per 100 000 innbygger, innleggelsesrater for viktige diagnosegruppe etc. 
Skal slike data bli sammenlignbare, må de ofte gjennomgå en betydelig ”vasking” og 
konsistenssjekk.  
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Forvalte regionale kvalitetsregistre. 
Gitt at vi greier å etablere gode systemer for innhenting av adekvate samtykkeerklæringer fra 
enkeltpasienter, vil vi med Helse Nord som registereier få en ny og langt sterkere posisjon 
innen registerforskning. Den tekniske utvikling kommer oss i møte. Når alle sykehusene i HN 
får samme pasientadministrative system og sender meldinger til nasjonale registre elektronisk 
(kreftmelding allerede i drift), vil tiden være innen til en fornyet diskusjon om en mer 
tidsmessig og dialogpreget samhandling med de nasjonale registre. I dag bruker de regionale 
helseforetak store ressurser på å innrapportere data, men avspises med smuler når det gjelder 
tilbakeføring av data for forskning og utvikling. For å kunne møte denne utfordring som en 
profesjonell aktør, bør Helse Nord systematisk bygge seg opp som registereier i regi av 
Senteret. 
 
Prospektive studier av ny behandlinger / ressursbruk 
Klinisk forskning har som kjent hatt en slagside mot legemiddelutprøving og ofte vært 
industridrevet. Videre har man tatt mer kortsiktige prosjekter som passer inn i et 
doktorgradsarbeide. Med nye behandlingsmetoder tenkes her for eksempel for hvordan 
virksomheten kan forskyves fra innleggelse til dagbehandling, med et like godt eller bedre 
resultat for enkeltpasienter. Dette kan være klinikerinitierte undersøkelser av diagnostikk og 
behandlingsresultater  og kan gi som resultat at klinisk forskning og driftsundersøkelser blir 
gode. Dette kan også være helsetjenestepreget eller livskvalitetsstudier. Fortrinnsvis bør dette 
være randomiserte studier av høy internasjonal kvalitet.  
 
Retrospektive studier av diagnostikk og behandling. 
Den faglig utvikling er dels trinnvis hvor man ette for eksempel SMM-rapporter eller 
konsensusarbeide kommer frem til nye, anbefalte handlingsprogrammer. Erfaringsmessig tar 
det lang tid før dette er innarbeidet i praksis. For eksempel hvordan følges den nylige rapport 
om hofteproteser opp i praksis. Et annet område er sentralisering av kreftkirurgi – i hvilken 
grad skjer dette i henhold til nasjonal konsensus? For å gjøre slike studier kan 
journalgjennomgang på aktuelle pasientgrupper være aktuelt. Det antas at formelle forhold 
(taushetsplikt og Datatilsyn) er løsbart. Slike studier kan også danne grunnlag for 
doktorgradsarbeider. 
 
Her kan også forskning på samhandling mellom primærhelsetjeneste og sykehus komme inn. 
Dersom sykehusene for eksempel ved innleggelse registrerte primærlegenes ICPC-diagnoser, 
vil vi kunne få helt nye muligheter til å korrelere dette mot faktiske senere ICD-diagnoser, 
prosedyrer og DRG. Ved at HN kan fremstå som en samlet representant for foretakene mot 
leverandør av pasient-administrativt system, må vi forvente at vi raskere og billigere kan få 
forskningsrelevante utvidelser av PasAdm-systemene. 
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4. Noen forutsetninger for å lykkes 
 
Punktene nedenfor kommer nødvendigvis ikke i en prioritert rekkefølge. 
 

 Økonomi 
Det er for 2003 satt av 2 mill. kroner til etablering av senteret.  
Kostnadene ved senteret vil særlig avhenge av antall ansatte og kjøp av tjenester. 
Et viktig veivalg etter etablering vil være kjøp av tjenester versus å ha egne ansatte til 
dette. Eksempler på tjenesteleverandører kan være ISM (håndtering av store datafiler 
for pasientstrømsanalyser), Klinisk forskningssenter ved UNN (veiledning m.h.t. 
forskningsmetodologi), og leverandører av pasientadministrative systemer (design og 
drift av prospektive databaser tett koplet mot hovedsystem). Stor vekt på kjøp av 
tjenester kan redusere behov for fast ansatte som gir en mer fleksibel modell. 
 

 Kompetansebehov 
Senteret må ha ansatte eller bestillerkompetanse for tjenester innen administrasjon, IT, 
databaser, klinisk forskning, statistikk, epidemiologi og helseøkonomi. Et flertall kan 
gjerne tenkes tilsatt i bistillinger slik at man får en bedre faglig og kompetansemessig 
oppdatering. 
 

 Legitimitet hos brukerne og i de kliniske miljøer i hele landsdelen 
Et perspektiv og mål om regional klinisk forskning vil innebære at Helse Nord RHF 
og alle foretak i Helse Nord må se nytten av Senteret og kanalisere relevante prosjekt 
gjennom Senteret. Den viktigste brukergruppen av Senteret vil bli klinikere som deltar 
i den daglige pasientbehandling. Men også laboratorie- og samfunnsmedisinske fag vil 
kunne bli viktige medspillere. Vi anser det derfor hensiktsmessig å bruke begrepet 
”brukere” av Senteret fremfor ”klinikere”.  
 

 Effektiv datafangst 
Både en avidentifisert datafil hvor pasientstrømmer kan studeres, eller løpende 
registreringer av kliniske data, vil være avhengig av det pasientadministrativ (PAS) 
grunnsystem. Jo tettere kopling, desto mindre arbeid med datainnsamling. Det anføres 
derfor at et felles PAS i hele Helse Nord vil være en viktig suksessfaktor for Senterets 
produktivitet. For noen pasient- og diagnosegruper kan det bli aktuelt for senteret å gå 
aktivt inn for å sikre data av god kvalitet. 
 

 Fleksibel organisering og tilknytningsformer 
I oppstartfasen med få ansatte og uavklarte utviklingsmuligheter, vil behovene for 
organisering være annerledes enn etter flere års drift i et mer etablert Senter. 
Arbeidsgruppen foreslår derfor en fleksibel organisering i oppstartfasen (frem til 
31.12.2004), og at man så revurderer situasjonen ut fra faktisk ståsted (ressurser og 
resultater). Arbeidsgruppen ser 4 ulike alternativer for organisering: 
 

o Tilknytning til UiTø 
o Tilknytning til UNN 
o Tilknytning til Norut Medisin og Helse AS 
o En frittstående stiftelse under Helse Nord 

I Vedlegg 1 er de 3 første alternativene nærmere beskrevet og drøftet 
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5. Veien videre, skisse av rammer og milepæler 
 
Det er et uttalt ønske fra Helse Nord om at Senteret blir raskt etablert.  
For å imøtekomme dette, har arbeidsgruppen skissert noen rammer og milepæler som følger: 
 

 Viktige milepæler 
Etablering innen 1.9.2003.  
Oppbyggingsfase pågår frem til 31.12.2004 
Strategisk plan for senteret, ferdig 31.12.2003. 
Juridisk avklaring om Senteret får avidentifiserte datafiler innen 1.10.2003.  
 

 Økonomi 
Det anslås et budsjett for 2004 på 4 mill. kroner. Mer langsiktig budsjettering anses 
ikke mulig da man må avvente Senterets strategiske plan og oppbyggingstakt. 
 

 Styre 
Helse Nord oppnevner styret som kan består av fire personer fra: Helse Nord 
(styreleder fortrinnsvis fra Helse Nords administrasjon), 1 representant fra UiTø, 1 
representant fra UNN og 1 klinikere fra andre foretak i Helse Nord. 
 

 Referansegruppe 
Det foreslås å opprette en referansegruppe med en bredere sammensetning, 
eksempelvis med 12 medlemmer; 3 representanter fra UNN, 1 hvert av de 4 andre 
helseforetak, 2 fra UiTø og 2 brukerrepresentanter og 1 fra Helse Nord.  
 

 Ansatte 
Senteret bør ha én leder med både faglig og administrativt ansvar. Det foreslås at 
rekruttering av daglig leder starter umiddelbart etter styrebehandling (RHF-styret). 
Stillingen som daglig leder bør være en åremålsstilling på 4 år. Den som tilsettes bør 
ha helefaglig bakgrunn samt administrativ og forskningsmessig kompetanse på 
professornivå. 

 
 Fysisk lokalisering og organisering 

I oppbyggingsfasen frem til 31.12.2004 foreslås en midlertidig lokalisering og 
organisering for å få en rask og fleksibel start med god støtte til administrasjon og 
drift. Dette kan være til UiTø, UNN eller Norut avhengig av hvem som kan gi et best 
tilbud (lokaler, støttefunksjoner). Helse Nord kan ta arbeidsgiveransvar for daglig 
leder, evt. flere frem til 31.12.2004. Arbeidet med alternativ organisering etter 2004 
starter senest våren 2004. 
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Vedlegg 1.  Organisering av senteret 
 
Det er flere muligheter for organisering og lokalisering av senteret. Vi presenterer her tre 
muligheter: tilknytning til UiTø, tilknytning til UNN eller tilknytning til NORUT Medisin og 
helse A/S. Organisatorisk lokalisering må sees uavhengig av fysisk lokalisering. Årsaken til 
dette er naturligvis at egnede lokaler ikke er tilgjengelig overalt.  I tillegg kan man vurdere 
alternative løsninger hvor flere hensyn ivaretas slik at fysisk lokalisering og organisatorisk 
lokalisering kan bli forskjellig.  
 
 
UiTø – Medisinsk fakultet 
 
Det er flere muligheter for organisering ved UiTø – enten direkte under fakultetet eller i 
tilknytning til et institutt. Det medisinske fakultet har i dag flere og svært forskjellige sentre, 
enheter eller lignende knyttet direkte til fakultetets ledelse. Det er kan tenkes mer sannsynlig 
at Det medisinske fakultetet ved Fakultetsstyret vil støtte et senter direkte under fakultetet  (et 
instituttovergripende senter) enn et direkte institutt tilknyttet senter som skal ha en selvstendig 
ledelse og som arbeider med tematikk som griper inn i flere institutters arbeidsfelt. Fakultetet 
har i dag ønske om å fremme bedre samarbeid mellom institutter og stimulere til 
forskningsfaglig felleskap.  
 
Universitetet i Tromsø – og andre universitet i landet - har erfaring med å ha virksomheter 
organisert som senter, enten direkte under universitetsstyret eller under ulike fakultet/institutt. 
På Medisinsk fakultet har man også erfaring med senter, som fungerer relativt frittstående i 
forhold til universitetsstrukturen, enten formelt eller gjennom praksis. Eksempel er Senter for 
samisk helseforskning. 
 
Ved instituttilknytning vil ISM – Institutt for samfunnsmedisin - være naturlig å tenke på her, 
med sin kompetanse og virksomhet innenfor epidemiologi m.m. Ved en slik 
instituttilknytning oppnås nærhet til godt fagpersonell, god mulighet for rask 
forskningsgevinst og verdifull utvidelse av eksisterende fagmiljø. Det må være en 
forutsetning at dette blir en faglig tilknytning, og at senterets styre ikke blir underlagt 
instituttstyret.  
 
Eksisterende organisasjonsmodeller ved Det medisinske fakultet med formell eller annen 
(uformell) tilknytning til Det medisinske fakultet, noen eksempler. 
 
 Genøk er en selvstendig privat stiftelse med eget styre. I styret er UiTø og Det medisinske 

fakultet tungt representert (flertall). Stiftelsen leier laboratorier i farmasibygget ved Det 
medisinske fakultet og kontorer i Forskningsparken. Instituttet er selvstendig og er ikke en 
organisatorisk del av UiTø. Forskere er tilknyttet via ordning med bistilling. Finansiering 
er via offentlige kilder. 

 Senter for internasjonal helse. Dette senteret er under etablering og har ikke fått sin 
endelige rolle og organisering avklart. Senteret er et samarbeid mellom UNN og Det 
medisinske fakultet og forankres mot ledelsen ved begge institusjoner. Senteret er ikke et 
forskningssenter (har ikke ansatt forskere). 

 NAFKAM er Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin. 
Forskningssenteret er en egen enhet under Det medisinske fakultet og har egen 
administrativ og faglig  ledelse (opprettet og godkjent av fakultetsstyre). Senteret har per i 
dag i hovedsak ekstern finansiering (NFR).  

 Senter for samisk helseforskning er et senter ved ISM med delt lokalisering (Tromsø og 
Karasjok) Senteret finansieres av helsedepartementet 

 ABUP er avdeling for barne og ungdomspsykiatri. Universitetsdelen av ABUP er en 
avdeling ved Institutt for Klinisk Medisin. Enheten er finansiert av midler fra 
helsedepartementet. Lokaler leies i sykehuset, vitenskapelige ansatte er ansatt ved UiTø 
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og deres virksomhet sorterer under IKMs styre. Ved organisering som del av medisinsk 
fakultet uavhengig av institutt oppnås at senteret blir helt uavhengig av en instituttledelse, 
og det blir større mulighet for at fagpersoner fra flere institutt samarbeider. Man kan i 
større grad trekke på kompetanse som allerede finnes i fagmiljøene i tillegg til 
nyansettelser. Ulempene med dette er at hvis senteret får mange ansatte i bistillinger som 
har hovedstilling andre steder på fakultetet kan senteret bli for fragmentert. Dette på grunn 
av at personer allerede har sitt virke, identitet og lojalitet på andre institutt. På den andre 
siden er det ikke sikkert dette er problematisk, særlig veid opp mot den store fordelen å 
kunne få benytte fagfolk med høy kompetanse som allerede finnes i miljøet. 

 
Imidlertid har behovet for solid og legitim forankring hos høyt kvalifiserte fagfolk der hvor 
data skal samles inn og hvor resultatene av forskningen skal komme til nytte vært framhevet 
en rekke ganger i diskusjoner med fagmiljøene. Med dette som utgangspunkt kunne Institutt 
for klinisk medisin også vurderes.  Fakultetets administrasjon har intensjoner om en 
gjennomgang av organisatoriske forhold for tverrfaglige sentre, enheter, oppdragsforskning 
mm direkte knyttet til fakultetet slik at en mer optimal tilrettelegging for alle parter kan sikres.  
 
Med UiTø som vertskap vil prosjekter og ansatte ved senteret ha full tilgang på infrastruktur 
og være sikret samme ”levestandard” som øvrige ansatte og forskningsprosjekter ved Det 
medisinske fakultet. Dekningsbidrag beregnes i dag som et fast beløp per hele stilling.     
Ulemper ved UiTø-tilknytning kan være: Universitetet har et generelt tungt 
administrasjonssystem, og ansettelser kan ta meget lang tid. Hvis vi må følge UiTøs 
ansettelsesprosedyrer tar det tid før det er noen ansatt. Dette vil kunne løses ved direkte 
engasjement i en interim eller overgangsperiode. En annen ulempe kan være det foreliggende 
forslaget til styre og referansegruppe for senteret. Selv om UNNs representant er i delt stilling 
mellom UiTø og UNN vil UiTø ha en relativt begrenset innflytelse. Entusiasmen for å støtte 
senteret og for å optimalisere arbeidsbetingelsene kan eventuelt variere og bli 
personavhengig. 
 
 
 
UNN - Klinisk forskningssenter 
 
Klinisk forskningssenter (KFS) utgjør UNNs støtteapparat for somatisk klinisk forskning. 
KFS, som ble opprettet 030303, har tre seksjoner: Forskningsposten, Enhet for kreftforskning 
(tidligere Kontor for klinisk kreftforskning) og Enhet for forskningsmetodologi (tidligere 
Avdeling for klinisk forskning). De tre seksjonene har høy grad av autonomi med egen 
seksjonsledelse underlagt senterets ledelse og egne budsjetter. Forskningsposten og Enhet for 
kreftforskning har også egne vitenskapelige råd som godkjenner og prioriterer 
forskningsprosjekter. Disse rådene var tidligere styrer som også hadde ansvar for driften. KFS 
har også et regionalt ansvar i forhold til støttefunksjoner for klinisk forskning i øvrige 
helseforetak i Helse Nord RHF. 
 
Dersom SKDE skulle plasser i KFS, måtte det bli som en autonom seksjon på linje med de 
andre tre. Fordelene med en slik modell ville først og fremst være at den gir gode muligheter 
for kommunikasjon og samarbeid m.h.t. klinisk forskning. Slik ville SKDEs 
forskningsmessige forankring kunne sikres. Dette forutsetter imidlertid at SKDE kunne 
samlokaliseres med KFS, noe som vil være svært vanskelig med de plassforholdene man har 
på UNN i dag.  
 
Ulempene med en slik organisering ville først og fremst være at SKDE da ville bli en del av 
UNN. Det ville bli vanskelig å finne en modell som kunne ivareta Helse Nord RHFs 
styringsbehov, spesielt fordi KFSs organisering innebærer at eksterne styrer ikke kan ha noen 
formell styringsrett over seksjoner under senteret. 
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Et annet motargument er at SKDEs virksomhet vil ha en annen karakter enn KFSs. KFS er 
først og fremst et støtteapparat for forskning og driver i prinsippet ikke med egeninitierte 
forskningsprosjekter. SKDE forutsettes imidlertid å drive egen forskning som en del av sin 
virksomhet og er ikke tenkt å skulle være noe service-organ for andre forskere SKDE skal 
drive en noe annen type virksomhet enn KFS, skjele både til klinisk forskning og forbedring 
av klinisk praksis, og være et senter uavhengig av forskningsavdelingen på UNN. Plassering 
av SKDE ved Klinisk forskningssenter vil kunne føre til en uklar rolle for senteret i forhold til 
senterets mål og hovedoppgaver. Ved organisatorisk tilknytning til UNN forutsettes at 
infrastruktur osv tilrettelegges av UNN. 
 
 
NORUT Medisin og helse A/S 
 
NORUT Medisin og helse A/S (NMH) er et selskap i NORUT-gruppen som arbeider for å 
styrke medisinsk anvendt forskning og utvikling i helseregion Nord med særlig vekt på 
næringsutvikling. Selskapet har kompetanse m.h.t prosjektledelse og har bl.a. administrert 
Toppforskningsprogrammet og Senter for aldersforskning. Tidligere ble også Genøk 
administrerte av NORUT  .  
 
Mulig tilknytning til NMH for SKDE vil være at senteret blir et selskap i NORUT-gruppen 
der NMH går inne med en eierandel. I enkelte andre prosjekter har NMH deltatt med en 
eierandel. Dette har som regel dreid seg om prosjekter med potensiale for næringsutvikling og 
ville ikke være naturlig for SKDE. Helse Nord RHFs eierskap til senteret taler mot en slik 
modell. 
 
Man kunne også tenke seg en direkte plassering av SKDE i NMHs organisasjon. Dette ville 
imidlertid innebære en helt ny arbeidsform for NMH og nødvendiggjøre en omstilling av  
selskapet. Det er også et poeng at UNN har en stor eierandel i NMH, noe som igjen kan 
komme i konflikt med Helse Nord RHFs styringsbehov. 
 
Andre momenter ved NORUT Medisin og helse: det er en organisasjon som hittil ikke har 
drevet egen forskning innenfor MH, men stor forskningsaktivitet innenfor andre områder. 
Dette betyr nyetableringer ved NMH i tilfelle en slik organisering. Fordeler ved en 
lokalisering hit er da en effektiv organisasjon, god økonomistyring/prosjektledelse. Ulempen 
er bl.a. uklare styringsforhold med ulike eierinteresser av NMH (både UNN og UiTø), og 
deres styre. I tillegg vil en grenseoppgang med hensyn til økonomi og infrastruktur bli 
nødvendig for ansatte ved senteret som er i bi- eller hovedstilling ved UiTø.    
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STYRESAK 43-2003  ISHAVSKLINIKKEN AS – SØKNAD OM  
 GODKJENNING SOM PRIVAT SYKEHUS. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Formål og sammendrag 
Ishavsklinikken A/S i Tromsø har søkt Helsedepartementet om godkjenning som privat 
sykehus.  Før departementet tar stilling til søknaden ønsker de uttalelse fra Helse Nord.  De 
ber spesielt om at Helse Nord vurderer om en slik etablering vil påvirke tilgangen til 
helsepersonell i vesentlig grad.    
 
Det foreslås i saken at Helse Nord stiller seg positiv til etablering av Ishavsklinikken som 
privat sykehus. 
 
Bakgrunn/fakta 
Søknaden fra Ishavsklinikken følger som eget vedlegg.  Her framgår det at de søker om 
godkjenning som privat sykehus med 4 senger. Deres hovedaktivitet har vært innenfor 
øre/nese/hals hvor de har omfattende virksomhet, men de har også etter hvert bygget opp 
tjenester innenfor en rekke andre spesialiteter, bl.a. er de leverandører til Rikstrygdeverket for 
ortopediske inngrep. Virksomheten inkluderer ambulerende spesialisthelestjenester til 
Finnmark og Troms og de gir uttrykk for at de ønsker å tilby røntgentjenester.  
 
Søknaden fra Ishavsklinikken er den første saken som fremmes for styret i Helse Nord om 
godkjenning av privat sykehus i Nord-Norge.  Tidligere har sykehuseiere i Nord-Norge vært 
negative til slik etablering, og det har heller ikke forekommer mange søknader om private 
etableringer i Nord.  I mars 2003 ble det første private sykehuset i landsdelen godkjent ved at 
Klinikk Stokkan i Tromsø fikk godkjenning fra Helsedepartementet.  
 
Vurdering 
Ny finansieringsordning og utvidede rettigheter knyttet til fritt sykehusvalg gjør at de 
regionale helseforetakene ser at private sykehus kommer inn som tilbydere i 
spesialisthelsetjenesten på en annen måte enn før.  Når de tidligere dagkirurgiske 
enhetene/polikliniske behandlingsstedene søker om godkjenning som sykehus har det bl.a. 
sammenheng med at de da vil få ISF-finansiering, mens de ved nå gjeldende driftsform kun 
får tilskudd for den virksomheten som er i regi av spesialister med driftsavtale. Dette er en del 
av statens politikk i forhold til å likestille private og offentlige helsetjenester.  Det er grunn til 
å tro at Ishavsklinikken vil bli godkjent uavhengig av hva slags uttalelse Helse Nord gir.  
 
Helse Nord er bedt om spesielt å vurdere situasjonen for tilgang på helsepersonell.  I tillegg er 
det viktig for Helse Nord å vurdere kapasitetsbehov spesielt i forhold til ventetid. 
I Helse Nord er det lange ventelister innenfor øre/nese/hals og ortopedi, noe som tyder på at 
det ikke er tilstrekkelig kapasitet på disse områdene.  Ut fra kapasitetsvurderinger er det 
derfor pr. i dag behov for supplerende tilbud.  Det er imidlertid ikke økt sengekapasitet det er 
størst behov for, men økt aktivitet innenfor dagkirurgi og polikliniske tjenester.      
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I forhold til personellsituasjonen er de fleste spesialistene som er tilknyttet enheten, og iallfall 
de som har den største produksjonen, allerede etablert i Troms og Finmark med private 
avtaler.  Noen få av spesialistene har sitt hovedvirke ved UNN.  Det er derfor vanskelig å se at 
en godkjenning vil bidra til endring av betydning i forhold til hvordan dette fungere i dag. En 
vesentlig økning av virksomheten vil imidlertid kunne få andre konsekvenser.  
 
UNN ble på et tidlig stadium i prosessen bedt om å komme med en uttalelse. 20.januar 2003 
har UNN uttalt seg på grunnlag av en tidlig henvendelse fra Ishavsklinikken. UNN mener det 
ikke trengs flere sykehussenger i Nord-Norge, med unntak av for visse områder innenfor 
nevrokirurgi. De er ikke positive til henvendelsen i forhold til konsekvenser for 
personellsituasjonen innenfor ortopedi, ØNH og øye, og mener andre tiltak enn opprettelsen 
av flere senger på disse områdene vil avhjelpe ventelistene. UNN foreslår derfor å inngå 
avtaler på områder og enkeltfunksjoner det er behov for med private, og at pasienter 
prioriteres fra en felles venteliste. 
 
Det må presiseres at en uttalelse om godkjenning av Ishavsklinikken av departementet ikke 
innebærer forpliktelser for Helse Nord til å kjøpe helsetjenester av dem eller inngå avtale med 
klinikken. Helse Nord vil vurdere dette ut fra behov/ventelister og dermed også på de feltene 
vi har lengst ventetider. Det vil sannsynligvis ikke i særlig grad være aktuelt å kjøpe 
sengekapasitet, men mer sannsynlig økt dagkirurgisk behandling. 
 
Konklusjon 
I avveiningen mellom Ishavsklinikkens søknad, og UNNs uttalelse til klinikkens søknad om 
godkjenning som sykehus, vektlegges Helsedepartementets praksis. Det vises til 
godkjenningen av Klinikk Stokkan i Tromsø fra departementet 31.03.03.  Det anbefales at 
styret i Helse Nord støtter søknaden fra Ishavsklinikken om godkjenning som privat sykehus.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Helse Nord viser til søknad fra Ishavsklinikken om godkjenning som privat sykehus og har 
ingen innvendinger overfor Helsedepartement til at søknaden innvilges.  
 
 
Bodø, den 30. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 Brev fra Helsedepartementet 25.03.03 
 Søknad fra Ishavsklinikken av 26.02.03 
 Brev fra UNN 20.01.03 – uttalelse  
 Kopi av brev fra Helsedepartementet 31.03.03 ang. godkjenning av Klinikk Stokkan 

Tromsø as som sykehus 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2003 200300408-3 271  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 44-2003  PERSONALPOLICY - ANSATTES 
 SUPPLERENDE ARBEIDSFORHOLD /  
 ENGASJEMENTER / BISTILLINGER. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Bakgrunn 
Med denne saken ønsker Helse Nord RHF å sette fokus på de situasjoner hvor medarbeidere i 
foretaksgruppen har bistillinger/ bierverv. Dette er ikke en ny problemstilling for sektoren, 
men det er ønskelig at det startes en prosess der en bevisstgjør hhv arbeidsgiver- og 
arbeidstakersiden i forhold til problemstillingen. Det fremmes i denne saken forslag til 
retningslinjer som det forutsettes at helseforetakene videre følger opp i samarbeid med 
representanter for arbeidstakerne. Innholdsmessig omhandler saken alle ansatte, men 
lovmessig hjemler helsepersonelloven dette området særskilt for helsepersonell. 
 
For ledelsen i Helse Nord RHF og de underliggende helseforetak er det ønskelig å ha et aktivt 
styringsforhold til i hvilken grad egne medarbeidere i tillegg til hovedarbeidsforholdet har 
bistillinger. Ut fra mulige problemstillinger rundt blant annet habilitetsregler, arbeidstakerens 
lojalitetsplikt, konkurransemessige forhold, næringshemmeligheter, eller det forhold at 
bistillingen innvirker på mengde og kvalitet av arbeidet i hovedstillingen, er det viktig at dette 
området fokuseres. Det er et behov for hovedarbeidsgiver å ha oversikt og nødvendig kontroll 
med de bierverv ansatte påtar seg og å kunne si nei dersom biervervet ikke er forenlig med 
hovedarbeidsgivers behov og interesser. 
 
Når en innenfor dette området ønsker å ha et aktivt styringsforhold, er ikke hensikten å 
fastsette noe forbud mot bistillinger/bierverv. Det er viktig at det arbeides bevisst med å sette 
grenser for hvilke jobber den enkelte medarbeider kan påta seg utover det arbeidet 
medarbeidere har i det enkelte helseforetak. Noe av hensikten med å sette fokus på bistillinger 
blir derfor å bevisstgjøre både den enkelte medarbeider og arbeidsgiver med hensyn til å 
bringe på det rene om det aktuelle arbeid eller oppdrag er forenlig med hovedarbeidet. I det 
videre arbeidet i helseforetakene må de konkrete grenseoppganger trekkes også ut fra 
konkrete vurderinger. Det må avveies mot at det i forskjellige sammenhenger også kan 
innebære fordeler for arbeidsgiver at medarbeidere har bistillinger. I forhold til pålagte 
oppgaver for sykehusene iht. spesialisthelsetjenesteloven, eksempelvis knyttet til 
undervisning og opplæring, vil en kunne vurdere hvordan disse oppgavene ivaretas. 
 
Betegnelsen bistillinger benyttes i denne sammenheng om de tilfeller der en arbeidstaker 
utfører lønnet arbeid for en annen enn hovedarbeidsgiver, påtar seg andre typer enkeltoppdrag 
mot betaling eller driver privat ervervsvirksomhet, heretter kalt bistillinger som samlebegrep. 
 
Kommentarer - det rettslige utgangspunkt 
Det rettslige utgangspunkt er klart: Enhver arbeidstaker rår fritt over egen fritid, og kan 
benytte den til det vedkommende måtte finne for godt, også til supplerende bistillinger. Dette 
er et prinsipp som har lang tradisjon i norsk rett.  
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Det finnes likevel skranker for denne friheten, og adgangen til å inneha slike bierverv er 
avhengig av at utførelsen av dette arbeidet ikke gir en uheldig innvirkning på utførelsen av 
den opprinnelige arbeidsavtalen.  
 
Eksempler på slike avveininger er: 
 
- vurdere hvorvidt bistillingen påvirker den ansattes mulighet til å utføre sitt hovederverv på 

en fullt forsvarlig måte 
- vurdere hvorvidt bistillingen utføres i konkurranse med hovedarbeidsgivers virksomhet 
- vurdere om bistillingen medfører habilitetsproblemer i utførelsen av hovedervervet, for 

eksempel ved henvisninger til privat spesialistpraksis 
 
Når de nærmere grensene skal trekkes, er det også viktig å ta hensyn til at den enkelte 
medarbeider kan ha et rimelig behov for å kunne nytte sine evner så langt det er mulig, bl.a. til 
å skaffe seg inntekter i kraft av sin kompetanse. Det er også viktig å ha klart for seg at den 
enkelte medarbeiders supplerende bistillinger kan innebære andre fordeler. De 
samfunnsmessige interesser i at den enkeltes faglige kompetanse blir utnyttet så langt det er 
mulig, er således av betydning ved en slik sammensatt avveining. Det er også klart at den 
ansatte gjennom supplerende bistillinger kan øke sin kompetanse til nytte for hovedstillingen. 
 
Meldeplikten i helsepersonelloven § 19 
Helsepersonelloven § 19 pålegger helsepersonell en plikt til av eget tiltak å gi arbeidsgiver 
opplysninger om supplerende arbeidsforhold/engasjementer mv. Bestemmelsen innebærer en 
ansvarliggjøring av helsepersonell med hensyn til å være oppmerksom og vurdere om det 
oppstår slike konflikter, og den bidrar til å bevisstgjøre både arbeidstaker og arbeidsgiver for å 
bringe på det rene om det supplerende arbeidsforhold/engasjementet er forenlig med 
hovedstillingen.  
 
Lov om helsepersonell (§ 19): 
 
Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal av eget initiativ gi arbeidsgiveren 
opplysninger om bierverv og engasjement, eierinteresser og lignende i annen virksomhet som 
vil kunne komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser. 
 
Arbeidsgiver kan i tillegg kreve at helsepersonell med autorisasjon eller lisens gir 
opplysninger om all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører som selvstendig 
næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge eller i utlandet, og om 
eierinteresser, samarbeidsforhold og lignende. 
 
Det understrekes at denne bestemmelsen kun gjelder for helsepersonell slik disse er definert i 
helsepersonelloven § 3. Øvrige medarbeidere i våre virksomheter er ikke underlagt en 
tilsvarende meldingsplikt. 
 
Lovteksten kom inn ved sammenslåingen av tidligere helselover med ikrafttredelse 1.1.2001. 
Denne type bestemmelser har ikke vært inntatt i tidligere lovgivning, men generelt har 
adgangen til bierverv vært begrenset gjennom kravet til forsvarlighet, lojalitetsplikt overfor 
arbeidsgiver samt reglene om inhabilitet. 
 
Bakgrunnen for bestemmelsen er blant annet at bierverv og eierinteresser kan svekke 
tillitsforholdet mellom pasienter og helsetjenesten ved at det kan oppstå tvil om at avgjørelser 
tas av hensyn til pasienten samt av hensynet til fornuftig forvaltning av offentlige midler. 
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Meldeplikten for de ansatte gjelder de situasjoner hvor det kan foreligge en interessekonflikt, 
uavhengig av om det faktisk foreligger en aktuell interessekonflikt. For øvrig kan arbeidsgiver 
be om opplysninger om alle bierverv og engasjementer i annen helsefaglig virksomhet. 
 
Det følger av det som her er sagt at helsepersonelloven § 19 ikke hjemler noen rett for 
arbeidsgiver til å nekte helsepersonell å inneha supplerende arbeidsforhold/engasjementer. En 
slik generell hjemmel finnes heller ikke overfor andre medarbeidere. Det er likevel klart at 
helseforetakene må kunne forvente det samme fra sine medarbeidere som er vanlige i 
arbeidssituasjoner hos andre arbeidsgivere i samfunnet. I alle arbeidsforhold er man under 
arbeidsgivers styringsrett, og det er ikke noe ukjent i større virksomheter å ha klare regler for 
bistillinger. 
 
De rettslige muligheter for å begrense bistillinger 
En mulighet å regulere medarbeidernes supplerende bistillinger på, er gjennom 
ansettelsesavtalene, da med de reservasjoner som blant annet følger av avtalerettslige 
sensurregler. Regulering gjennom ansettelsesavtalene er imidlertid kun aktuelt for nye 
arbeidsforhold. 
 
Dette betyr likevel ikke at det er fri adgang til å inneha bistillinger for de medarbeiderne hvor 
dette spørsmålet ikke er direkte regulert i arbeidsavtalen. Dette skyldes at slik regulering 
normalt må kunne anses som tolkingsmessig innebygget i den enkeltes tilsettingsvilkår. At det 
kan være tale om supplerende bistillinger som arbeidsgiver tidligere har tolerert, kan nok være 
av betydning ved tolkingen av arbeidsavtalen på dette punkt, men direkte avgjørende er det 
likevel ikke. 
 
Overordnede retningslinjer for bistillinger 
Følgende overordnede retningslinjer for bistillinger forslås:  
 
 En medarbeider kan ikke ta på seg bistillinger i en slik grad at det går utover hans/hennes 

ordinære arbeid. Tilsvarende skal ikke bierverv belaste egen virksomhets infrastruktur 
eller andre ressurser med mindre dette på forhånd er avtalt. At samlet arbeidstid overstiger 
grensene i arbeidsmiljøloven, er i denne forbindelse av underordnet betydning. 

 
 Det aksepteres ikke at medarbeidere går inn i bistillinger som står i et konkurranseforhold 

til egen virksomhet. Det er videre uakseptabelt dersom slike bierverv setter medarbeideren 
i en situasjon som kan skape tvil om vedkommendes integritet. En arbeidsavtale må anses 
bygget på en forutsetning om at arbeidstaker har en viss lojalitetsplikt overfor 
arbeidsgiver, og at han er underlagt alminnelige habilitetsregler.  

 
Arbeidsprosess i helseforetakene 
Det foreslås at helseforetakene fremmer overordnede retningslinjer som skal medvirke til at 
foretakene får et mer aktivt styringsforhold til i hvilken grad egne medarbeidere i tillegg til 
hovedarbeidsforholdet har bistillinger.  
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Konkret anbefales det at følgende arbeidsprosess iverksettes i det enkelte foretak: 
 
 Foretakene drøfter de overordnede retningslinjene med arbeidstakerorganisasjonene. 
 
 Samtlige ansatte orienteres om foretakenes policy med anmodning om å gi informasjon 

om eksisterende bierverv og eierinteresser. 
 
 Vedlagte tekst inntas i alle nye ansettelseskontrakter som standard formular og 

forutsetningene i vedlagte tekst legges til grunn så langt det er mulig for eksisterende 
ansettelsesforhold. 

 
 Gjennomgang og vurdering av eksisterende ordninger for å kartlegge saker som det er 

ønskelig å endre.  
 
 Dersom det foreligger inngåtte avtaler for bierverv som ikke er i tråd med overordende 

forutsetninger må disse søkes løst gjennom individuell behandling.   
 
Det foreslås videre at det legges opp til implementering av retningslinjene i foretakene og at 
alle medarbeidere orienteres om de overordnede retningslinjene. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til etablering av retningslinjer for ansattes bistillinger. 
 
2. Styret forutsetter at helseforetakene behandler saken tilsvarende og gjennomfører 

nødvendige tiltak. 
 
 
 
Bodø, den 30. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Standard formular ansettelseskontrakt 
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VEDLEGG 
 

Ansattes supplerende arbeidsforhold, 
engasjementer, bistillinger 

 
 

Forslag til standard formulering i ansettelseskontrakter 
 
Arbeidstakeren må ikke ta annet arbeid (supplerende arbeidsforhold/ engasjementer/ 
bistillinger) uten å informere arbeidsgiver i rimelig tid på forhånd. Biervervet må ikke påvirke 
den ansattes mulighet til å utføre hovedervervet på en fullt forsvarlig måte. 
 
Arbeidstakeren må ikke, uten skriftlig forhåndssamtykke fra arbeidsgiver, ta ansettelse i eller 
drive virksomhet som konkurrerer med helseforetak eller virksomhet eid av helseforetak, jf 
lov om helseforetak, eller utføre oppgaver og aktiviteter som gjør at det kan reises tvil om 
arbeidstakerens lojalitet eller habilitet. 
 
Arbeidstakeren må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet som konkurrerer med, eller 
har et forretningsmessig forhold til helseforetak eller virksomhet eid av helseforetak, jf lov 
om helseforetak, eller utføre oppgaver og aktiviteter som gjør at det kan reises tvil om 
arbeidstakerens lojalitet eller habilitet. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 45-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 7. mai 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. Plankalender - Helse Nord RHF.   
4. Opptrappingsplan for psykisk helse – status og videre fremdrift.   
5. Pasienttilfredshetsundersøkelse.   
6. Arbeidsgiveravgift.   
7. Status innkjøpsavtaler.   
8. Anskaffelse felles kvalitetssystem.   
9. Prosjekt felles innkjøpssystem.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 45-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 45-2003/2  INFORMASJON FRA KST. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Legges frem muntlig av kst. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2003    
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 
 

 

STYRESAK 45-2003/3  PLANKALENDER - HELSE NORD RHF. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Denne plankalenderen er ment som et verktøy til å styre plan-, styrings- og 
rapporteringsprosessen i Helse Nord. I en situasjon hvor ulike styringssystemer er under 
debatt (finansieringssystem) og trolig under omlegging allerede fra 2004 vil plankalenderen 
være gjenstand for kontinuerlig oppdatering og justering. Men for å sikre en best mulig 
prosess mellom helseforetakene og Helse Nord velger en i det videre arbeid å legge denne 
kalenderen til grunn.  
 
I tillegg er det utarbeidet en egen budsjettkalender som skal legges til grunn for det mer 
detaljerte arbeidet med budsjett 2004. 
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Generell plankalender for Helse Nord 
 

Aktivitet/dokument Dok. Ansvar RHF HF jan. feb. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars

Styringsdokument til Helse 
Styringsdokument til HF'ene 1 jan jan
Månedrapport 2
1. tertialrapport 3 mai mai
Budsjett 4 JGF nov des
Strategi og budsjettseminar 
Strategi og investeringsplan inkl. 5 juni
2. tertialrapport 3 sept sept
Utarbeidelse av 1. versjon – 4
Råbudsjett legges fram for styret 4 okt
Statsbudsjettet legges frem
Budsjett vedtas av RHF styret 4 nov
Helseforetakets styre vedtar des
3. tertialrapport 3 feb feb
Plan og melding til dept. 6 TG juni
Årsberetning/regnskap 7 EA mars mars
Årsmelding 8 KIF april

Styrebeh.
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Dokument 1 - Styringsdokument 
Vårt styringsdokument til helseforetakene skal foreligge senest ved utgangen av februar.  
Styringsdokumentet til helseforetakene må bygge på og være konsistent både i forhold til 
budsjettet til Helse Nord RHF, styrevedtak i RHF foregående år og i forhold til 
departementets styringsdokument. Utarbeidelsen av styringsdokumentet til helseforetakene 
må derfor skje i parallell prosess med eget budsjettarbeid, styrets vedtak og signaler fra 
departementet om kommende års styringsdokument. 
 
Arbeidet med eget styringsdokument bør derfor starte som en oppfølging av strategi- og 
budsjettseminaret i april/mai, og følge budsjettprosessen parallelt. Etter at statsbudsjettet er 
vedtatt, RHF-budsjettet og HF-budsjettene er vedtatt i november/desember kan alle 
økonomiske faktorer tas inn i styringsdokumentet. Likeledes må arbeidet med innholdet i 
styringsdokumentet følge signaler fra departementet som kommer i løpet av høsten, 
eksempelvis med møter i departementet som ble gjennomført høsten 2002 med eieravdelingen 
og representanter for alle RHFene.  
 
31.desember foreligger departementets styringsdokument. To prosesser bør settes i gang: 
oversending av dette dokumentet til HFene og intern studering av dokumentet i RHF-
administrasjon for egen iverksetting av krav fra departementet. 
 
Skrivingen av styringsdokumentet til egne HF pågår for fullt i januar. Dette koordineres av 1-
2 personer i en prosess der den øvrige adm. leverer bidrag på sine felt. Prosessen fram til 
godkjent styringsdokument er: 
 

 Sak til styret i RHF – styremøte slutten av januar 
 Innarbeiding av endringer/kommentarer fra RHF-styret 
 Sak til foretaksmøtet – foretaksmøte innen utgangen av februar 
 Innarbeiding av eventuelle endringer vedtatt i foretaksmøtet 
 Endelig godkjent styringsdokument sendes ut til HFene (styre og direktør)  

 
Dette innebærer at styringsdokumentet har et 1.utkast – til eget styre, et 2.utkast – til 
foretaksmøte, og et 3.utkast som er det vedtatte styringsdokumentet fra foretaksmøtet.  
 
 
Dokument 2 - Månedsrapportene  
 
Administrativ rapportering  
Månedlig økonomirapportering om status og utsikter for økonomiutviklingen i foretaket skjer 
fra foretaksdirektørene til administrerende direktør for RHF. 
I praksis kan rapporteringen utføres av økonomisjefene, men det må da være klart at 
økonomisjefene i så fall opptrer på vegne av foretaksdirektørene og at foretaksdirektørene står 
inne for de rapporter som oversendes. 
 
 Rapportering skal skje innen den 18. i påfølgende måned. 
 
Månedsrapporten er inntil videre en ren økonomirapport. Det som skal rapporteres er 
inntekter, kostnader og resultat. Regnskap siste måned, regnskap hittil i år og budsjett, i 
henhold til den mal som er distribuert tidligere.   
 
Økonomirapporten skal inneholde foretaksdirektørens vurderinger av det resultat som 
fremlegges og de årsprognoser som fremlegges fortløpende. 
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Dersom årsprognosen avviker fra det økonomiske styringsmål som styret for Helse Nord RHF 
har vedtatt skal det rapporteres om hvilke tiltak en har (eller vil) satt i verk for å bringe 
situasjonen under kontroll. 
 
Internt kjøp og salg  
I konsernregnskapet for Helse Nord RHF skal kjøp og salg, fordringer og gjeld mellom 
helseforetakene tas ut. Dette betyr at beløpene mellom helseforetakene må identifiseres og 
avstemmes. Det skal spesifiseres internt kjøp, salg, fordringer og gjeld på hvert helseforetak. 
 
Investering 
Investeringer anses som en del av det samlede budsjettansvar. Rapporten skal derfor 
inneholde akkumulert og siste måneds forbruk til investeringer i henhold til plan.  
 
Dette betyr at rapporteringene skal skje på samme detaljeringsnivå som vedtaket i Styresak 
09-2003, Investeringsbudsjett 2003.   
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STATUS - *****    Helse XX HF
Resultatregnskap 

 + = kostnader / - = inntekter 
Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn Hittil Bud hittil Avvik hittil Just års bud

Driftsinntekter
Basisramme 0 0
ISF 0 0
Polikliniske inntekter 0 0
Øremerkede statstilskudd 0 0
Andre inntekter 0 0
Gjestepasientinntekter 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftskostnader
Lønn 0 0
Varekostnader 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Ordinære avskrivninger 0 0
Gjestepasienkostnader 0 0
Sum driftskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansielle poster
Renteinntekter 0 0
Rentekostnader 0 0
Sum finansielle poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordinært resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ekstraord. innt. og kost.
Ekstarord. inntekter 0 0
Ekstarord. kostnader 0 0
Sum ekstraord. poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SPESIFIKASJON AV KJØP OG SALG MED ANDRE FORETAK I HELSE NORD 
Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland Apoteket RHF Helsenett Sum

BALANSEPOSTER (saldo)
Fordringer 0
Gjeld 0

RESULTATPOSTER (hittil i år)
Basisramme 0
ISF 0
Polikliniske inntekter 0
Øremerkede statstilskudd 0
Andre inntekter 0
Gjestepasientinntekter 0

Lønn 0
Varekostnader 0
Andre driftskostnader 0
Ordinære avskrivninger 0
Gjestepasientkostnader 0

Renteinntekter 0
Rentekostnader 0

Ekstraord. inntekter 0
Ekstraord. kostnader 0  
 
 
 
 
 

  side 61 



BUDSJETT  2003 i 1000 KRONER
2003 Finnmark UNN Hålogaland NordlandssykHelgeland RHF Sum

Oppfølging av psykiatriplanen 0
Brønnøy 8 533 200 8 533 200
Sandnessjøen 8 266 800 8 266 800
Mosjøen 9 379 000 9 379 000
Narvik 840 000 840 000
Tromsø 7 000 000 7 000 000
Lakselv akutteam 0
Lakselv videre utbygging 480 000 480 000
Alta 800 000 800 000
Tana ombygging 400 000 400 000
Karasjok ungd.psyk 400 000 400 000
Karasjok fam.avd 11 900 000 11 900 000

0
Store (strategiske) prosjekter 0
Skisseprosjekt Nordlandssykehuset 15 000 000 15 000 000
Skisseprosjekt Hålogaland av. Stokmarknes 2 000 000 2 000 000
Norsk Telemedisinsenter 3 000 000 3 000 000

0
Sentralt initiert og styrte fellesprosjekter 0
Trombolyse 25 000 000  25 000 000
He-nett tilknytninger 6 000 000    6 000 000
He-nett Utskiftninger/utbygg 5 000 000    5 000 000
EPJ PAS innføring 7 000 000    7 000 000
RIS 8 000 000    8 000 000

0
Booking 1 000 000    1 000 000
Cytostatica 1 000 000    1 000 000
Arbeidsplan 8 000 000    8 000 000
Portal for Helse Nord 3 000 000    3 000 000
Fellesintegrasjon og arkitektur 3 500 000    3 500 000
Infrastruktur og basistjenester 15 000 000  15 000 000
Kvalitetssystem 4 000 000    4 000 000
Prosjektstyring 200 000       200 000
Vedlikeholdssystemer 700 000       700 000
Økonomisystem 10 000 000  10 000 000
Reiseregning 1 200 000    1 200 000
Scanning 1 000 000    1 000 000

0
0

Utstyr og småinvesteringer disponeres av HF styrene 0
0

PACS 12 000 000 17 000 000 5 000 000 34 000 000
Angio m.m. 8 000 000 40 000 000 48 000 000
Planlegging psykiatri 8 000 000 8 000 000
Ufordelt ramme 16 200 000 53 400 000 26 700 000 33 300 000 20 400 000 150 000 000

0
0

Ikke disponert 3 401 000 3 401 000
Fullføring skisseprosjekt Nordland 22 000 000 22 000 000

0
30 180 000 83 400 000 46 540 000 101 300 000 46 579 000 125 001 000 433 000 000  
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Dokument 3 - Tertialrapportene 
Tertialrapporten skal være en samlet tilbakemelding på oppfølging av økonomi- og 
aktivitetskrav framsatt i styringsdokumentet. Rapporten skal være behandlet av styrene i 
helseforetakene og oversendt Helse Nord RHF innen 1. juni for 1. tertial og innen 20. 
september for 2. tertial.   
 
 
Økonomi  
Økonomirapporten skal inneholde kommentarer og vurderinger til inntekter og kostnader, 
akkumulert resultat og perioderesultat samt justert totalbudsjett for helseforetaket. Avvik fra 
styringsmål for året (jf kapittel 4 i styringsdokumentet) skal kommenteres og tiltak beskrives.  
 
Helseforetaket skal rapportere status, økonomisk effekt hittil og prognose på innrapporterte 
tilpasningstiltak, jf RHF styresak 91/2002.  
 
Rapporten skal inneholde akkumulert og siste måneds forbruk til investeringer i henhold til 
vedlagte investeringsplan, jf RHF styresak 09-2003.  
 
Aktivitetsrapportering   
Den vedlagte aktivitetsmalen er endret på flere punkter i forhold til malen som ble utsendt i 
forbindelse med 3. tertial 2002. Rapportering av øyeblikkelig hjelp er utvidet noe og 
ventetidsrapportering er inkludert.  
 
I tillegg er kvalitetsindikatorer tatt med. Dette omtales nærmere nedenfor.  
 
Et vesentlig poeng med aktivitetsrapporteringen er at helseforetaket kommenterer utviklingen 
og tiltak i forhold til etablerte målsettinger fremsatt i styringsdokumentets kapittel 3.   
 
Psykisk helsevern 
Innenfor psykisk helse er aktivitetsmålene tallfestet og aktivitetskrav for det enkelte foretak 
spesifisert på barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Dette begrunnes med den 
helsepolitiske prioriteringen dette området har, der psykisk helsevern skal styrkes ved at den 
reelle aktiviteten skal øke.  
 
Aktivitetsmålet er 15 % årlig økning fra 2001 for poliklinisk behandling og 5 % økning pr. år 
for inneliggende pasienter og 10 % for dagbehandling. 2001-tallene i tabellen nedenfor er 
hentet fra Samdata. Dette er tall som institusjonene har rapportert inn tidligere.  
 
 

Aktivitetsmål 2003 
Psykisk Helse 

         Opph.dager
            Utskrevne         Pol.kons. VOP         Pol.tiltak BUP                 VOP

Helseforetak 2001 2003 2001 2003 2001 2003 2001 2003
Helse Finnmark 487 540 7 743 10 200 8 276 10 900 1 583 1 900
UNN 1 869 2 060 17 227 22 700 11 896 15 738 3 570 4 300
Hålogalandssykehuset 610 670 9 796 12 900 5 742 7 600 207 250
Nordlandssykehuset 1 049 1 160 15 380 20 300 11 274 14 900 4 410 5 300
Helgelandssykehuset 154 170 8 701 11 500 5 690 7 500 987 1 200
SUM 4 169 4 600 58 847 77 600 42 878 56 638 10 757 12 950
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Aktivitetstallene for psykiatri bes særskilt kommentert i forhold til måloppnåelse av aktivitet.  
 
I tillegg etterspørres antall behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien og antall barn 
behandlet.   
 
Kvalitetsindikatorer – antall korridor pasienter skal rapporteres pr 1. tertial  
Kvalitetsindikatorer skal registreres i løpet av 2003. Helsedepartementet har besluttet at 
følgende indikatorer skal etableres (jf brev fra Sosial- og helsedirektoratet datert 24.01.03):  
 

 Pasienttilfredshet  
- pasientrapportert standard 
- Pasienterfaring med personalet 
- Pasientrapportert organisering 
- Pasientrapportert informasjon 

 Korridorpasienter 
 Epikrisetid 
 Sykehusinfeksjoner  
 Preoperative liggetider ved lårhalsbrudd 
 Tvungen psykisk helse (er allerede tatt inn i vedlagt aktivitetsmal) 

 
Disse indikatorene (med unntak av tvungen psykisk helse) gjelder for somatiske sykehus og 
innlagte pasienter (døgnopphold). Samtlige indikatorer med unntak av pasienttilfredshet og 
sykehusinfeksjoner er tatt med i aktivitetsmalen. Rapportering av sykehusinfeksjoner vil 
foregå ved nærmere angitte datoer som fastsettes av folkehelseinstituttet. Helseforetakene bes 
om å sende kopi til Helse Nord RHF.   
 
Flere av ovennevnte indikatorer skal registreres i PAS. Helseforetakene skal rapportere 
korridorpasienter pr 1.tertial. Øvrige indikatorer skal inkluderes i den tertialvise 
rapporteringen når ny NPR-record er etablert i helseforetaket.  
 
Personaldata  
Det er inkludert personaldata i aktivitetsmalen.  
 
Aktivitetsmalen distribueres elektronisk til økonomidirektører. Malen er også tilgjengelig 
elektronisk ved henvendelse til jan.petter.monsen@helse-nord.no.  
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Aktivitetsrapport fra helseforetak til Helse Nord RHF
PERIODE:  1. TERTIALRAPPORT 2003, 
FRA HELSEFORETAK: 

Kommentarer til tabellene skal skrives på eget ark, evt merknader skrives under tabellene

1 a) SOMATIKK - TOTAL PRODUKSJON (alle pasienter) 

DRG-PRODUKSJON
h.i fjor h.i år plan h. i år årsplan h.i.fjor h.i.år

DRG-POENG

OPPHOLD 'SE FORKLARING UNDER       HERAV DAGKIRURG   
h.i fjor h.i år plan h. i år årsplan h.i fjor h.i år

ANTALL OPPHOLD

OPPHOLD                         HERAV ELEKTIVE DAGOPPHOLD (3)               HERAV INNLAGTE HELDØGNSOPPHOL  
h.i fjor h.i år plan h. i år årsplan h.i fjor h.i år

ANTALL OPPHOLD 
Antall opphold er splittet i 3 oppholdstyper for å gi et mer nyansert bilde av aktiviteten.
* 1: Alle opphold, inklusive polikl.kons.som gir DRG, elektive dagopphold for eksempel kode 317 dialyse, 462 b dag reh.osv.. og innlagte heldøgnopphold. 
* 2: herav dagkirurgi: her oppgis antall polikl.konsultasjoner som gir DRG-refusjon
* 3: Her oppgis alle elektive dagpasienter, som f. eks. dialyse, dag.rehabilitering osv. 
* 4: Her oppgis alle innlagte heldøgnsopphold

Summen av punkt 2,3 og 4 skal være lik punkt 1.  

POLIKLINISKE KONSULTASJONER                 Herav nyhenviste 
Eks. dagbeh/dagkir. som gir ISF-ref. h.i.fjor h.i.år plan h. i år årsplan h.i fjor h.i år
Antall

Her oppgis alle polikliniske konsultasjoner eksklusive dagbehandling som gir DRG-refusjon, DVS alle polikliniske konsultasjoner ekslusiv *2 i tabellen 1a)

OPPHOLD - Ø. HJELP                 Kirurgi*                       Medisin                       Føde 
h.i fjor h.i år h.i fjor h.i år h.i fjor h.i år

ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 
i prosent av totalt antall opphold pr fagområde

* Opphold relateres til avdelingskodeverket for kirurgi slik at gynokologi tas med i kirurgi for lokale sykehus (ikke UNN og NSS). Øre nese hals og øye tas ikke med for noen sykehus. 

Total beleggsprosent h.i.fjor h. i år
Gj.snitt i perioden, korr. for evnt 5-dagspost

Utskrivningsklare pasienter h.i.fjor h.i.år
Antall liggedøgn i perioden 
Antall pasienter pr 1. tertial 

                           ANTALL

            HERAV DAGKIRURGI                  ALLE

                        ALLE   (1)
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1 b) SOMATIKK - BEHANDLING AV PASIENTER FRA EGEN REGION

DRG-PRODUKSJON
h.i fjor h.i år plan h. i år årsplan h.i.fjor h.i.år

DRG-POENG

OPPHOLD 'SE FORKLARING UNDER HERAV DAGKIRURGI  (
h.i fjor h.i år plan h. i år årsplan h.i fjor h.i år

ANTALL OPPHOLD

OPPHOLD            HERAV ELEKTIVE DAGOPPHOLD (3)               HERAV INNLAGTE HELDØGNSOPPHOL  
h.i fjor h.i år plan h. i år årsplan h.i fjor h.i år

ANTALL OPPHOLD 

                   ALLE   (1)

            HERAV DAGKIRURGI                  ALLE
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1 c) SOMATIKK - KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE REGIONER 

DRG-POENG
h. i fjor h. i år

DRG-POENG

OPPHOLD                         Alle opphold                      Herav dagkirurgi (ISF)                           Ø-hjelp
h. i fjor h. i år h. i fjor h. i år h. i fjor h. i år

ANTALL OPPHOLD

POLIKLINISKE KONSULTASJONER                   Antall
m/ RTV-refusjon h. i fjor h. i år
Antall

2 a) PSYKIATRI - EGEN PRODUKSJON

PRODUKSJONSTALL h.i.fjor h.i.år herav ø-hjelp årsplan
Utskrivninger
Antall liggedøgn
Antall dagopphold
Polikliniske konsultasjoner VOP* * både refusjons- og ikke  
Antall tiltak BUP (indirekte og direkte)* * både refusjons- og ikke   

Utskrivningsklare pasienter h.i.fjor h.i.år
Antall liggedøgn i perioden 
Antall pasienter pr 1. tertial 

BUP hittil i år
Antall behandlere BUP
Antall barn i behandling   
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INNLEGGELSER ETTER          Herav tvungen observasjon      Herav tvungen psykis   
SPESIALISTVEDTAK                       (§3-8  jf 3-6)                   (§3-8  jf 3-6)

Herav frivillig  u/ døgnopphold  m/døgnopphold    u/døgnopphold
Hittil i år 
Hittil i fjor 

2 b) PSYKIATRI - KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE REGIONER

Kjøp av behandling utenfor region h.i.fjor h.i.år herav ø-hjelp årsplan
Antall liggedøgn i perioden
 - herav Brøset
 - herav Modum Bad

3) RETT TIL NØDVENDIG HELSEHJELP

Samlet andel av mottatte henvisninger som er gitt rett til nødvendig helsehjelp   % Skal besvares 

4) KVALITETSINDIKATORER

Indikatorene forklares nærmere nedenfor. Se  skriv fra Sosial og helsedirektoratet som er vedlagt følgebrevet fra Helse Nord RHF for ytterligere informasjon
Ventetid og korridorpasienter skal besvares pr 1. tertial. 

Ventetid h.i.fjor h.i.år årsplan
Antall pasienter som har ventet mer enn 1 år
Gjennomsnitt avviklet ventetid alle ventetider*
Antall pasienter som har ventet mer enn 1 
måned i barne/ungdomspsykiatrien

* Gjennomsnitt ventetid for pasienter som er behandlet, jf NPR definisjon Bruk NPR data. 
    gj.snitt korr. pas.

 Antall korridorpasienter i perioden i perioden (1) antall effektive senger (2)  dager i perioden (3)  pr dag i perioden (1/3) 
Totalt antall korridorpasienter kl 07.00 alle dager #DIV/0!
Spesifiser avd #DIV/0!
Spesifiser avd #DIV/0!
Spesifiser avd #DIV/0!
Spesifiser avd #DIV/0!

Antall korridorpasienter og effektive senger skal telles ved hver enhet, hver dag hele året. 

Antall korridorpasienter = antall pasienter som kl 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom dagligstue m.m.
Effektive senger = antall ordinære disponible senger i perioden. Det skal gjøres fratrekk i totalt sengetall på grunn av feriestenging eller andre forhold. 
Tekniske sengeplasser (intensivsenger, oppvåkningssenger etc. skal ikke medregnes. 

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
Gjennomsnitt andel  korr. pasient i perioden (1/2) 

Totalt antall innlagt 
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Epikrisetid h.i.år   % -andel (1/2) 
Antall sendte epikriser innen 7 dager 
etter utskrivning (1)
Antall utskrivninger i perioden* (2)

* - kun utskrivninger døgnopphold. Dagopphold og poliklinikk skal ikke inkluderes 
Epikrisetid = dato for utskrivning - dato for utsending av epikrise. 

Totalt antall innlagt kan hentes fra PAS.
Antall pasienter m infeksjon = antall innlagte pasienter som pr gitt dato har en eller flere av de fire hyppigste sykehusinfeksjonene: 
Urinveisinfeksjon
Nedre luftveisinfeksjon
Postoperative sårinfeksjon'
septikemi

Nærmere beskrivelser av definisjoner finnes i vedlagte brev fra sosial og helsedirektoratet.  

Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd i perioden % - andel (1/2)
Antall pasienter med diagnose S72.0, S72.1 og S72.2
operert innen 48 timer fra innleggelse * (1)
Totalt antall pasienter med diagnose S72.0, S72.1 og S72.2
som er operert i perioden (2)

Følgende operasjoner/prosedyrer inngår: naglinger eller proteseoperasjon. 

Kun pasienter >= 65 år med ø hjelp innleggelse og med lårhalsbrudd som hoveddiagnose skal registreres. 

Preoperativ liggetid er tiden fra innleggelse til operasjonsstart (knivstart). 

Kodene: S72.0 = Brudd i lårhals (hoftebrudd INA)
S72.1 = Pertrokantært brudd
S72.2 = Subtrokantære brudd

5) PERSONALDATA  

1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 56 dager over 56 dager
1. tertial

Antall      årsverk     ansatte
Leger:
Sykepleiere:
Annet pleiepersonell
Annet behandlingspersonell:
Adm. Og kontorpersonell:
Annet personell:
Sum 0 0

Sykefravær
2002 Egenmeldte 

fravær Sykemeldte fravær
sykefravær
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Dokument 4 - Budsjett 
Se egen budsjettkalender. 
 
Dokument 5 - Strategi og investeringsplan inkl. psykiatri 
Plan over investeringer kommende år bør behandles i RHF styret i juni, for at det skal kunne 
komme med i statsbudsjettet. I en slik investeringsplan inngår også opptrappingsplan 
psykiatri.  
 
Dokument 6 - Plan og melding til dept. 
Plan og melding til Eieravdelingen, Helsedepartementet, består av tre deler, en strategisk 
plandel, en halvårsmelding og en rapport over året som gikk med henvisning til hvordan 
Helse Nord har oppfylt prestasjonskravene i Styringsdokumentet fra eieravdelingen. Den 
strategiske plandelen gir innspill til Statsbudsjettet i likhet med dokument 5: Strategi og 
investeringsplan.  
 
Rapport over hvordan vi har oppfylt styringsdokumentets krav skal være departementet i 
hende innen 15.02 påfølgende år. Første rapportering pr. 15.02.04. Halvårsmelding er det ikke 
fastsatt dato for fra eiers side, men dette dokumentet vil gi viktig input for rullering av 
strategisk plan ettersom det er i dette dokumentet at innspill til statsbudsjettet må løftes fram. 
Halvårsrapport bygger på 1.tertialrapport fra helseforetakene. 
Strategisk plan er en rullerende plan hvor arbeidet starter med strategiseminarene i mai.  
HF-styrene må behandle innspill til strategisk plan for foretaksgruppen i august og RHF-styret 
i september, slik at planen er retningsgivende for årsbudsjettet.  
 
Dokument 7 - Årsberetning/regnskap 
 
Årsberetning/regnskap skal følge kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Den skal 
da bl.a. inneholde: 
 
- Resultatregnskap og balanse, noter, kontantstrøm 
- Virksomhetens art, og hvor den drives 
- Opplysninger om fortsatt drift 
- Opplysninger om arbeidsmiljø 
- Opplysninger om sykefravær, skader og ulykker 
- Påvirkning av det ytre miljø 
- Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet 
- Anvendelse av overskudd/dekning av tap 
- Konsistens mellom årsregnskap og årsberetning 
- Undertegnes av samtlige styremedlemmer og daglig leder 
 
 
Dokument 8 - Årsmelding 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
     
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene Skiri    
 

 
DOKUMENT 4 - BUDSJETTKALENDER BUDSJETT 2004  
 
Denne budsjettkalenderen er ment som et verktøy til hjelp i å styre budsjettprosessen i Helse 
Nord for budsjett 2004. I en situasjon hvor finansieringssystemene er under debatt og trolig 
under omlegging allerede fra 2004 kan budsjett kalenderen bli endret i løpet av året. Men for å 
sikre en best mulig prosess mellom helseforetakene og Helse Nord velger en i det videre 
arbeid å legge denne kalenderen til grunn. Eventuelle endringer i finansieringssystemene vil 
uansett ikke påvirke hovedfasene i budsjettarbeidet. 
  
Budsjettarbeidets tre faser 
Fase 1 hvor RHF og HFene etter en åpen prosess og dialog kommer frem til en fastsatt 
strategisk retning og målformulering som grunnlag for budsjettarbeidet. 
Fase 2 innledes med 1. budsjettskriv til helseforetakene og avsluttes ved fremlegg og 
konsolidering av råbudsjett på overordnet nivå. 
Fase 3 starter ved fremlegg av forslag til statsbudsjett og ender opp med endelig vedtatt 
budsjett i alle foretaksstyrene. 
 
Fase 1 – fra strategi til budsjett 
Budsjettarbeidet er en kontinuerlig prosess, som basert på en valgt strategisk retning og 
fremtidig måloppnåelse skal legge det konkrete og operasjonelle grunnlag for å nå de oppsatte 
mål. Det innebærer at i perioden frem til 1. budsjettrunde i juni, skal det i en åpen dialog med 
helseforetakene gjennomføres en vurdering, kartlegging og innhenting av status, planer og 
utfordringer. Denne prosessen innholder også et strategi- og budsjettseminar mellom HFene 
og RHF på administrativt nivå. Det konkrete og detaljerte budsjett skal i fase 2 og 3 være en 
direkte oppfølging av de valgte mål i fase 1 og skal fordele og prioritere ressurser, og fastsette 
fokus i samsvar med de fastsatte mål. 
 
RHF styret får seg forelagt samlet strategi og investeringsplan inkl. opptrappingsplan 
psykiatri. 
 
I denne fasen må helseforetakene også sette fokus på forhold knyttet til investeringer og 
avskrivninger, samt beskrive utfordringer knyttet til vedlikehold av helseforetakets 
realkapital.  
 
Avslutningen på dette arbeidet bør være at HF-styrene aktivt tar stilling til og signalisere 
hvilke mål budsjettet skal innrettes mot. Dette bør være operasjonelle mål basert på 
helseforetakets valgte strategi. 
  
Fase 2 - råbudsjett 
Råbudsjett er en overordnet prosess, som er første utkast i planleggingen av neste års drift. 
Hensikten er å gi Helse Nord innsikt i de enkelte helseforetaks planer og økonomiske 
utfordringer neste år, før statsbudsjettet legges fram i oktober.  
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Råbudsjettet baseres på budsjettskriv fra Helse Nord, og er en direkte oppfølging av strategi 
og målformuleringer i fase 1. Videre legges til grunn inneværende års budsjett, prognose og 
korrigeringer for vesentlige driftsendringer. Budsjettforslaget i første runde utarbeides på et 
overordnet inntekts- og kostnadsnivå per helseforetak. Dersom noen helseforetak ønsker å 
detaljbudsjettere på enkelte områder, kan dette gjøres som et internt hjelpemiddel. 
 
Det er opp til det enkelte helseforetak å bestemme den interne prosessen for å utarbeide 
råbudsjett. På dette stadiet i prosessen må det enkelte foretak selv ta stilling til i hvor stor grad 
budsjettansvarlige skal involveres. For noen foretak vil budsjettprosessen starte med skriftlige 
retningslinjer fra direktør til budsjettansvarlige i foretaket, og tilbakemeldingene 
sammenstilles til ett råbudsjett. For andre foretak vil direktøren selv konkretisere all kunnskap 
om driften og planer som grunnlag for råbudsjett. 
 
Det forutsettes at råbudsjettet behandles av HF styrene, enten som egen sak eller som ledd i 
den løpende økonomirapportering 
 
 
Fase 3 – vedtatt budsjett 
Fra juni til desember vil helseforetakene gjennomføre en fullstendig budsjettprosess for 
budsjett på detaljnivå. Etter fremleggelse av statsbudsjettet i oktober avholdes budsjettmøte 
mellom RHF og HFene. RHF styret vedtar budsjettet for Helse Nord i november og det følges 
opp med et tredje budsjettskriv fra Helse Nord. Det 3. budsjettskrivet vil inneholde nye 
føringer og konkrete rammer som budsjettarbeidet i HFene skal bygge på. Foretaksdirektør 
kan sende ut et detaljert budsjettdokument som gir de nødvendige retningslinjer for den 
interne budsjettprosess, og fasen avsluttes i helseforetakene ved at styret vedtar budsjettet i 
desember. 
Ved årsskiftet låses vedtatt budsjett og lastes over ABW. 
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2003 TID AKTIVITET ANSVAR 
Fase 1  Fra strategi til budsjett  
 mars/ 

april 
Innhenting, kartlegging og vurdering av status, planer og 
utfordringer i de enkelte HF 

RHF/HF 

 mai Strategi og budsjettseminar (workshop) mellom RHF og 
HF 

RHF 

 mai/ 
juni 

HF-styret fastsetter strategi, mål og prioritering som 
budsjettarbeidet skal styres mot 

HF 

 mai/ 
juni 

RHF styret fastsetter strategi, mål og prioritering som 
budsjettarbeidet skal innrettes mot 

RHF 

 juni Strategi og investeringsplan inkl. psykiatri til RHF styret RHF 
    
Fase 2  1. BUDSJETTRUNDE – RÅBUDSJETT  
 juni 1. budsjettskriv utarbeides av Helse Nord RHF RHF 
 juni Budsjettskriv forelegges RHF styret og sendes ut til 

helseforetakene  
RHF 

A aug Internt strategi og budsjettseminar RHF – felles prosjekter RHF 
 aug 1. budsjettmøte med HF – RHF   RHF 
 sept 2. budsjettskriv fra Helse Nord RHF ( ved behov)   RHF 
 juni/ 

sep 
Utarbeidelse av 1. versjon – råbudsjett HF 

 25. 
sept 

Råbudsjett låses og lastes over til ABW   HF/RHF 

B sept Statusnotat/prognose/innspill fra HF oversendes Helse 
Nord RHF  

HF 

 okt Råbudsjettforslag sammenstilles sentralt RHF 
 okt Råbudsjett legges fram for HFs styre HF 
    
Fase 3  2. BUDSJETTRUNDE – VEDTATT BUDSJETT  
 okt Statsbudsjettet legges frem HD 
 okt 2. budsjettmøte med HF – RHF RHF 
C okt HFene arrangerer lokale budsjett Workshop HF 
 okt Konsolidering budsjett RHF inkl. fellesprosjekter RHF 
D nov Budsjett vedtas av RHF styret  RHF 
 nov 3. budsjettskriv fra Helse Nord RHF RHF 
 okt/ 

des 
Utarbeidelse av 2. budsjettversjon – vedtatt budsjett  
Lokal detaljeringsprosess av strategiene og fordeling av 
inntektsstrømmene 

HF 

E des Helseforetakets styre vedtar budsjettet HF 
 31.jan Vedtatt budsjett låses og lastes over til ABW HF/RHF 

       
  

A. Strategi seminar- RHF  
Innspill fra interessenter (HF, brukerrepr., primærhelsetj., osv.)  
Overordnede føringer, målsettinger, strategier 
Gjennomgang og prioritering av fellesprosjekter RHF 
Deltakere: HF lederne(direktør og økonomisjef) og sentrale personer i RHF 
 

B. Statusnotat/prognose/innspill fra HF oversendes Helse Nord RHF 
Skriftlig innspill som underbygger råbudsjettet 
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C. Budsjett - workshop lokalt 
HFene arrangerer lokale workshop og kommer med innspill til RHF (Tas med til andre 
2. budsjettmøte) 
Kapasitetsoversikter: 
Sengekap., liggetid, beleggsprosent, ventetid 
Plan, produksjon, DRG-poeng osv. 
Viktige endringer i lokale rammebetingelser 

 
D. RHF styret behandler budsjett 

Rammebetingelser 
Målsettinger 
Prioriteringer 
Krav til foretakene 
Fordeling av basistilskudd 
Sentrale fellesprosjekter 
 

E. HF styrene behandler budsjettet 
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BUDSJETTKALENDER BUDSJETT 2004– HELSE NORD 
 

Fase Aktivitet jan. feb. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des.
Innhenting, kartlegging og vurdering av status, planer og 
utfordringer i de enkelte HF
Strategi og budsjettseminar (workshop) mellom RHF og 
HF
Valg av strategi, mål og prioritering som budsjettarbeidet 
skal styres mot
Strategi og investeringsplan inkl psykiatri til RHF styret
HF-styret fastsetter mål og prioritering
1. budsjettskriv utarbeides av Helse Nord RHF
Budsjettskriv forelegges RHF styret og sendes ut til 
helseforetakene 
Internt strategi og budsjettseminar RHF
1. budsjettmøte med HF – RHF 
2. budsjettskriv fra Helse Nord RHF ( ved behov) 
Utarbeidelse av 1. versjon – råbudsjett
Råbudsjett låses og lastes over til ABW 
Statusnotat/prognose/innspill fra HF oversendes Helse 
Nord RHF
Råbudsjettforslag sammenstilles sentralt
Råbudsjett legges fram for HF’s styre
Statsbudsjettet legges frem
2. budsjettmøte med HF – RHF
HF’ene arrangerer lokale budsjett Workshop
Konsolidering budsjett RHF inkl. fellesprosjekter
Budsjett vedtas av RHF styret
3. budsjettskriv fra Helse Nord RHF
Utarbeidelse av 2. budsjettversjon – vedtatt budsjett, 
Lokal detaljeringsprosess av strategiene og fordeling av 
inntektsstrømmene 
Helseforetakets styre vedtar budsjettet

F
A
S
E
 
1

F
A
S
E
 
2

F
A
S
E
 
3
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STYRESAK 45-2003/4  OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE –  
 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT.  
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Utbyggingsprosjekter: 
Helse Nord RHF har i styringsdokument for 2002 og 2003 fått i oppdrag fra eier å sørge for at 
psykisk helsevern styrkes og omstruktureres. Dette skal skje i tråd med de føringer som 
Opptrappingsplan for psykisk helse trekker opp. Utbygging av distriktspsykiatriske tjenester 
er en av de største oppgavene.  
 
I 2002 vedtok styret i Helse Nord RHF i sak 19/2002 å søke godkjenning av 20 
utbyggingsprosjekter i planperioden 2002- 2006. Helse Nord RHF søkte og fikk godkjent 6 
utbyggingsprosjekter. Ett av disse; akutt-teamet ved nasjonalt kompetansesenter for psykisk 
helse for den samiske befolkning, lokalisert til Lakselv, er ferdig og teamet er i drift. De 
øvrige 5 prosjekter er under bygging og forventes ferdig utbygd i løpet av ett år. Plan for 
innfasing av de øvrige prosjekt i perioden 2003-2006, vil foreligge i løpet av sommeren 2003. 
Fra og med 2003 legges investeringstilskuddene til Opptrappingsplanen for psykisk helse i sin 
helhet i basisbevilgningen fra eier. Den konkrete innfasing av prosjektene vil derfor skje i 
forbindelse med budsjettframleggene det enkelte år. Igangsetting av prosjekter avhenger av 
Stortingets budsjettvedtak. 
 
Rekruttering av spesialister: 
Skal opptrappingsplanen for psykisk helse lykkes i Helse Nord er en av forutsetningene at vi 
også lykkes med rekruttering av spesialister til psykisk helsevern. Tilsynsrapporten for 2002 
fra Helsetilsynet setter fokus på tilbudet til barn og unge med psykiske problem, og det 
påpekes spesielt at legeressursene er svært knappe, til dels helt fraværende i enkelte barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker. Når det samtidig er manglende medisinsk faglig 
oppfølging i kommunehelsetjenesten blir risikoen for utilstrekkelig medisinsk faglig utredning 
og behandling av barn og unge med psykiske problemer store. Helse Nord RHF har 
legerekrutteringsprosjekt både i barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Hvert av 
prosjektene har 13 kandidater. Disse vil i løpet av de neste 2-3 årene være ferdige utdannet 
spesialister i psykiatri.  
 
Regionalt senter for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser: 
Oppstart av Regionalt senter for spiseforstyrrelser er i gang ved UNN. Helse Nord RHF vil i 
løpet av 2003 utrede videre behov for plasser til voksne.  
 
 
Forebygging av selvmord: 
Senter for forebygging av selvmord er styrket med 1.5 mill. kroner i 2003, og både 
Nordlandssykehuset og UNN har utarbeidet egne retningslinjer for de psykiatriske 
avdelingene knyttet til oppfølging og behandling av pasienter med selvmordsproblematikk, 
samt hvordan håndtere selvmord som skjer.  
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Handlingsplan for psykisk helsevern 2004-2010: 
Ved foretaksetableringen har Helse Nord RHF 3 fylkeskommunale opptrappingsplaner. Det er 
behov for å gjøre en samlet gjennomgang av disse planene og vurdere hvorvidt de 
representerer likehet i tilgang på tjenester, innhold, omfang og kvalitet, slik at befolkningen 
ivaretas på en tilfredsstillende måte i alle deler av regionen. Arbeidet vil påbegynnes i 2003.  
 
Kartlegging og utredninger: 
Sosial- og helsedirektoratet har i gangsatt flere kartleggings- og utredningsarbeider der Helse 
Nord RHF enten er aktiv samarbeidspart eller bistår på annen måte. Dette gjelder utredning og 
kartlegging av traumatisk stress og forslag til etablering av nasjonalt kompetansesenter for 
dette fagområdet. Videre gjelder det kartlegging av behandlingsbehov og kapasitet til 
pasienter som er idømt behandling og oppfølging av transseksuelle pasienter i Norge. 
 
De største utfordringene innen psykisk helse i 2003: 
Den største utfordringen innen psykisk helse er knyttet til økt produktivitet og reduserte 
ventetider. Det ikke er tilført nye årsverk innen psykisk helse i Helse Nord i 2003, noe som 
innebærer at økt produktivitet må skje ved en mer effektiv bruk av eksisterende ressurser 
innen både barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. I styringsdokumentet til 
helseforetakene er det stilt krav om 15 % årlig økning i polikliniske konsultasjoner, 10 % årlig 
økning i dagbehandling og 5 % årlig økning i antall inneliggende pasienter.  
 
Som ledd i å bedre tilgjengeligheten til tjenesten for barn og unge, har Helse Nord RHF 
igangsatt 10 prosjekt ”Ingen ventetid”, hvorav 2 av prosjektene er piloter, det ene er BUP Alta 
og det andre er BUP Narvik. Til sammen er det fordelt 4.5 mill. kroner til disse 10 
prosjektene. Videre ble det gitt midler til prosjekt som setter fokus på å sikre gode 
samarbeidstiltak og rutiner mellom distriktspsykiatriske sentra, kommunene og sykehus. 
Målsettingen er at pasienter i voksenpsykiatri kan få tilbud nærmest der de bor uten unødige 
akuttinnleggelser, og at tilbakeføring fra sykehus til kommuner skjer på en god måte for 
pasientene. Til dette er det bevilget 3.1 mill. kroner. Totalt har Helse Nord RHF fordelt 7.6 
mill. kroner til nye tiltak i 2003.  
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STYRESAK 45-2003/5  PASIENTOPPLEVELSER I HELSE NORD –  
 ORIENTERING OM GJENNOMFØRT UNDERSØKELSE. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Formål/bakgrunn 
Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF) har på oppdrag av Helse Nord gjennomført en 
pasienttilfredshetsundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført i november/desember 2002 
og omfattet innlagte pasienter. Tilsvarende undersøkelse er også gjennomført i Helse Vest og 
Helse Midt-Norge, og vil til høsten gjennomføres i Helse Øst.  
 
Fra 2004 av har Helsedepartementet forutsatt at de 5 helseregionene velger en felles 
forskningsinstitusjon til å foreta undersøkelsen slik at en kan legge til rette for sammenlikning 
mellom RHFer, helseforetak og sykehus i hele landet. Undersøkelsene skal også danne 
grunnlaget for dokumentasjon av noen av de kvalitetsindikatorene som er vedtatt å gjelde fra 
høsten 2003 av.  De fire kvalitetsindikatorene som skal besvares gjennom disse 
undersøkelsene er: 
 
1. Pasientrapportert informasjon 
2. Pasienterfaringer med personalet 
3. Pasientrapportert organisering 
4. Pasientrapportert standard 
 
Om undersøkelsen 
Hensikten med slike pasientundersøkelser er todelt: 
 
1. Bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsforbedring 
2. Skape grunnlag for sammenlikning mellom enheter på ulikt nivå 
 
Heltef har tradisjonelt presentert pasienterfaringsdata helt ned på postnivå fordi dette gir det 
beste grunnlaget for konkret kvalitetsforbedring.  I denne undersøkelsen er det imidlertid bare 
tatt med data på institusjonsnivå - med unntak av Hammerfest som selv valgte å bygge ut 
utvalget til postnivå. 
 
I alt 3463 pasienter ble tilskrevet og bedt om å svare på over 40 spørsmål. Svarprosenten etter 
purring ble 47,8 %, som er lavere enn for de andre helseregionene.   
 
Undersøkelsen består av ca. 40 spørsmål som er gruppert i 10 indekser, som igjen er delt inn i 
4 indikatorer.   
 
Selve rapporten er trykket opp og sendt styret. I denne gjennomgås hovedfunnene, i tillegg til 
at det er et eget kapittel hvor forbedringspunkter for hver sykehusenhet påpekes.  Den er 
offentliggjort på Helse Nords hjemmeside. I tillegg er det en omfattende vedleggsrapport hvor 
alle enkeltspørsmålene er gjennomgått både foretaksvis og institusjonsvis. 
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Noen resultater fra undersøkelsen 
På de fleste spørsmålene avgir pasienten et svar fra 1-10 hvor 1 er uttrykk for misnøye. 
Sammenliknet med andre helseregioner som har gjennomført tilsvarende undersøkelse, 
kommer Helse Nord litt dårligere ut på alle indikatorene og indeksene med unntak av 
pasientrapportert standard: 
 
Gjennomsnittscore for helseregionen, fordelt etter indikatorer. 
 Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge 
Pasientrapportert informasjon 8,0 8,2 8,1 
Pasienterfaringer med personalet  8,5 8,7 8,6 
Pasientrapportert organisering 7,3 7,5 7,5 
Pasientrapportert standard  8,5 8,4 8,0 
 
Gjennomsnittscore for regionen, fordelt etter indekser 
 Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge 
Generell tilfredshet 8,4 8,6 8,4 
Kommunikasjon 8,6 8,7 8,7 
Informasjon om legemidler 7,7 7,9 7,9 
Informasjon om undersøkelser 8,3 8,4 8,4 
Sykepleietjeneste 8,7 8,9 8,8 
Legetjenesten 8,3 8,5 8,4 
Pasientrapportert standard 8,5 8,4 8,0 
Pasientrapportert organisering 7,3 7,5 7,5 
Ivaretakelse av pårørende 8,6 8,8 8,8 
Informasjon om tiden etter utskriving 7,2 7,3 7,3 
 
Forskjell mellom foretakene i Helse Nord etter indekser, vist ved hvilke foretak som scorer 
hhv. best og dårligst. Justert for pasientsammensetning: 
 
 Best Dårligst 
Generell tilfredshet UNN Nordlandssykehuset 
Kommunikasjon UNN Finnmark 
Info om legemidler Hålogaland Helgeland 
Info om undersøkelsen Hålogaland Helgeland 
Sykepleietjeneste Finnmark Helgeland 
Legetjenesten Hålogaland Helgeland 
Ivaretakelse pårørende Finnmark Helgeland 
Info om tiden etter utskrivelse Hålogaland Finnmark 
 
Ovennevnte tabell viser gjennomsnitt for flere sykehus i samme foretak. Forskjellene er 
betydelig større mellom sykehus enn mellom foretak, og spesielt på enkelte områder. Bl.a. er 
forskjellene mellom sykehusene relativt store i forhold til følgende spørsmål: 
 
 Ville du valgt samme sykehus hvis du får samme helseproblem igjen (variasjon fra 56 % 

ved ett sykehus til 84 % ved et annet) 
 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om virkning/bivirkning nye legemidler? 

(varierende score fra 5,9 til 7,8)  
 Opplevde du at det var en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd om deg? (varierende 

score fra 5,5, til 7,4) og opplevde du at det var en lege som hadde hovedansvaret for deg? 
(6,6 til 8,0) 
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 Inntrykk av utstyr og standard ved sykehuset (6,9 til 9,2) 
 Tilfredsstillende bad, dusj og toalettforhold, renhold, samt tilfredsstillende mat (1,7-3,9 

hvor 1 er best) 
 Info om hva en selv kan gjøre når en kommer hjem(6,1 til 8,0) 
 
I kapittel 4 vurderes konkrete forbedringsområder for hver enhet.  Ved de fleste enhetene går 
følgende områder igjen som mulige forbedringspunkter: informasjon om legemidler, hvorvidt 
pasienten føler at de blir tatt med på råd og informasjon og hva en skal gjøre ved tilbakefall.  
Dårlige erfaringer med å være korridorpasient gjelder bare 3 av sykehusene (de øvrige hadde 
på dette tidspunkt ikke slikt overbelegg).  
 
Vurdering 
Generelt sett er norske pasienter svært fornøyde med sykehusoppholdet. Når gjennomsnittet 
på en skala fra 1-10 ligger på mellom 7,5 og 8,5 er dette uttrykk for stor tilfredshet.  Det er 
imidlertid noen forskjeller mellom de ulike områdene som er viktige å jobbe videre med, og 
det er vel ikke overraskende når spørsmål om informasjon og organisering er det som scorer 
lavest i samtlige helseregioner.    
Selv om forskjellen samlet sett er svært små, er det større forskjeller når en går mer inn i hvert 
enkelt spørsmål og ser på hver enkelt enhet.  
Slik undersøkelsen er utformet gir den helseforetakene et godt grunnlag for forbedringsarbeid.   
         
 
 
Trykt vedlegg: Hovedrapport fra HELTEF  
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STYRESAK 45-2003/6  DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Sammendrag  
EU-kommisjonen og ESA (EFTAs overvåkningsorgan) har uttalt at den norske ordningen 
med differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan anses forenlig med EØS-avtalen. Det er 
derfor svært sannsynlig at dagens ordning vil bli avviklet/endret fra og med 1.1.2004. 
Regjeringen er i dialog med ESA vedrørende endringer for å bringe ordningen i samsvar med 
EØS-regelverket. Foreslåtte endringer innebærer opprettholdelse av fritak for 
arbeidsgiveravgift i Finnmark og Nord-Troms, og en gradvis økning av avgiften for Nordland 
og Sør-Troms. Dette innebærer økonomiske konsekvenser for Helse Nord. Nettoeffekten er 
avhengig av hvilke løsninger som godkjennes og hvordan Helse Nord kompenseres for 
endringene. 
 
Bakgrunn/fakta 
Den differensierte arbeidsgiveravgiften er et viktig distriktspolitisk virkemiddel som 
stimulerer til bosetting og sysselsetting i distriktene. Regjeringens syn har vært at dette er en 
del av det generelle skatte- og avgiftssystemet og dermed ikke en del av EØS-avtalen. EØS-
regelverket tilsier at driftsstøtte (statsstøtte) til bedrifter/organisasjoner er generelt forbudt og 
skal praktiseres likt innen EØS-området. I 1999 avgjorde EFTA-domstolen at systemet med 
differensiert arbeidsgiveravgift innebar statsstøtte i EØS-avtalens forstand. ESA godkjente 
imidlertid en revidert ordning bl.a. på grunnlag av ESAs retningslinjer for støtte til ekstra 
transportkostnader i områder med lav befolkningstetthet. Ordningen har virkning ut 2003. 
 
Arbeidsgiveravgiften er i dag hovedsaklig regionalt differensiert i fem geografiske soner der 
satsen varierer fra 0 prosent i Nord-Troms og Finnmark (sone 5) til 14,1 prosent i sentrale 
strøk (sone 1). Regjeringen ønsker å videreføre nullsats i tiltakssonen på tross av at ESA anser 
det som statsstøtte. En spesialbestemmelse i EØS-regelverket gjør det mulig for EFTA-
landene å gjøre unntak fra statsstøttereglene dersom ”usedvanlige omstendigheter” gjør seg 
gjeldende. Forslaget innebærer dermed at Finnmark og Nord-Troms ikke berøres av 
omleggingen av arbeidsgiveravgiften. 
 
Regjeringen har videre foreslått en overgangsordning for sone 4 (Nordland og Sør-Troms) og 
sone 3. Dette vil gi de større statlige og private foretak en noe mykere overgang til høyere 
avgiftsbetalinger. Det er foreslått en gradvis økning til full arbeidsgiveravgift (14,1 %) over 
tre år.  
 
Vurdering 
De foreslåtte løsninger vil få økonomiske konsekvenser for Helse Nord. Nettoeffekten er 
imidlertid avhengig av hvilke løsninger som godkjennes og hvordan Helse Nord kompenseres 
for endringene. Det vurderes ulike muligheter for kompensasjonsordninger fra Regjeringens 
side.  
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Tabellen nedenfor viser estimert effekt dersom Regjeringens forslag godkjennes av ESA. 
Tallene er basert på regnskap 2002 og viser et grovestimat av den totale økning i 
arbeidsgiveravgift (økning til 14,1 %). Økningen til dette nivået vil skje over tre år dersom 
ESA godkjenner det norske forslaget. Basert på regnskap 2002 tilsier et grovestimat at 
forslaget ville utgjort en reel økning i arbeidsgiveravgift på ca 274 millioner kr.  
 
Regnskap 2002 Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland Apoteket Helsenett RHF TOTALT
arb.giv grunnlag 500 185 031 1 506 218 465 557 845 738 840 586 143 353 826 214 18 051 530 3 704 036 17 766 131 3 876 983 306

Faktisk arb.avgift - 2002 1,42 % 5,60 % 6,11 % 5,77 % 6,11 % 5,36 % 4,19 % 5,42 % 5,72 %
Folketrygd/lønn
ved foreslått løsning 1,42 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 %
Differanse 0,00 % 8,50 % 7,99 % 8,33 % 7,99 % 8,74 % 9,91 % 8,68 %

Antatt økt folketrygd 0 127 998 802 44 569 989 69 987 119 28 259 480 1 577 923 367 187 1 541 702 274 302 202
ved foreslått løsning  
 
Forutsatt 5 % lønnsøkning pr år vil differansen mellom dagens arbeidsgiveravgiftprosent og 
regjeringens foreslåtte endring være om lag 302 millioner i 2004-kr. Forutsatt lineær økning 
kan økning i arbeidsgiveravgift grovt estimeres til 100 millioner årlig fra 2004 til 2006 (målt i 
2004 kr).  Det presiseres at de foreslåtte endringene skal godkjennes av ESA.   
 
Regjeringens primære mål er å videreføre mest mulig av dagens ordning også etter 1. januar 
2004. Holdningene fra EU og ESA så langt tilsier at det blir vanskelig å beholde dagens 
ordning slik den er i dag. Dersom Norge viderefører en ordning som ESA og EU-
kommisjonen ikke aksepterer, risikerer man rettssak som kan ende i at offentlige og private 
foretak må betale tilbake differansen mellom full arbeidsgiveravgift og redusert avgift som 
betales etter 1.1.2004. Derfor setter Regjeringen nå mye inn på å få til en god løsning som 
også er akseptabel for ESA og Kommisjonen.  
 
Konklusjon 
Regjeringen er opptatt av å ha gode ordninger for distrikts-Norge og har uttalt at dersom ESA 
pålegger Norge å endre dagens ordning, er regjeringen innstilt på å sette inn andre tiltak. 
Parallelt med forhandlingene om å videreføre hovedtrekkene i ordningen vurderes derfor 
alternative distriktspolitiske ordninger.  
 
Helse Nord må anta at Regjeringen finner kompenseringsordninger som gjør at større 
endringer i rammebetingelser tas hensyn til i statsbudsjettet for de påfølgende år.   
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STYRESAK 45-2003/7  ORIENTERINGSSAKER – FORRETNINGSSEKSJONEN. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Status innkjøpsavtaler 
Ved etablering av regionale Helse Nord og våre helseforetak, ble det inngått avtaler med de 
tre nordligste fylkeskommunene om å ivareta gjeldende innkjøpsavtaler i 2002. Planene var at 
Helse Nord skulle forhandle frem egne avtaler etter hvert som gjeldende innkjøpsavtaler løp 
ut. De fleste sykehus innenfor Helse Nord har hatt egne innkjøpsordninger i mer eller mindre 
grad i tillegg til avtalene inngått på sentralt hold i fylkeskommunene. De ulike sykehusene har 
i ulik grad egne innkjøpssystemer som brukes på ulik måte.  
 
Helse Nord vedtok i styresak 92-2002 en egen innkjøpspolicy: 
 
1. Helse Nord viderefører det arbeid som Innkjøpsforum har igangsatt. Sammensetning av 

Innkjøpsforum vurderes løpende av ledelsen i Helse Nord og helseforetakene i fellesskap. 
Innkjøpsforumet rapporter til adm. direktør for Helse Nord RHF og hver representant for 
det enkelte HF skal holde aktuell HF-direktør oppdatert om arbeidet. 

 
2. Målet for Innkjøpsforum er å 
 

 Komme opp på et innsparingsnivå på minst 5 % av innkjøpsvolumet gjennom de 
skisserte tiltakene innen utgangen av 2004, slik at gevinsten fra 2005 virker fullt ut 

 Bidra til kapitalrasjonalisering gjennom effektiv forsyning  
 Bidra til redusert prosesskostnad for ordre- og fakturahåndteringen gjennom 

forenkling av rutiner og bruk av IT-løsninger 
 
3. Innkjøpsforumet for Helse Nord skal dokumentere resultater av foranstående gjennom 

halvårlige rapporter om innkjøp og forsyning  
 
Innkjøpsforum har funnet sin arbeidsform og har fordelt arbeidet med innkjøpsavtaler: 
 
 Avtaler som vil inngå i arbeidet til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
 Nasjonale fellesavtaler mellom alle eller enkelte RHF 
 Fellesavtaler med Fylkeskommune Nord (de 6 nordligste fylkeskommunene) 
 Felles avtaler for helseforetakene i Helse Nord 
 Avtaler det enkelte HF har ansvar for, herunder avtaler med egne samarbeidspartnere (for 

eksempel kommuner eller fylker) 
 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS stiftes formelt den 9.mai 2003 i Vadsø. Det er utlyst 
stillinger for adm. direktør, administrativ leder, innkjøpsleder og innkjøpere. Ved 
søknadsfristens utløp var det kommet inn mer enn 100 søknader, menge med gode 
kvalifikasjoner. Det vil bli ansatt adm. Direktør så snart som mulig. Deretter vil øvrige 
posisjoner bli fylt opp. Antall medarbeidere diskuteres i forhold til arbeidsoppgaver. 
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Av nasjonale fellesavtaler er vi i ferd med å inngå felles innkjøpsavtale for telefonitjenester. 
Alle landets RHF har deltatt i prosessen. Helse Sør har ledet arbeidet og gjort en veldig bra 
jobb i alle faser. Foreløpige beregninger gir Helse Nord en årlig innsparing på 5-10 %. 
Resultatet vil avhenge av hvor flinke vi vil være til å utnytte avtalen. Avtalen vil begynne å 
virke fra 1.juli 2003 for vårt vedkommende. Detaljplanlegging for overgang til ny avtale vil 
påbegynnes så snart den er endelig undertegnet. 
 
Vi har inngått felles avtale med Fylkeskommune Nord – et samarbeid mellom de 6 nordligste 
fylkeskommunene. Følgende fellesavtaler er inngått i dette samarbeidet: 
 
1. Leiebil 
2. Annonsering 
3. Fyringsolje 
4. Drivstoff 
5. Medisinske og tekniske gasser 
6. Frakt 
7. Reisebyråtjenester 
8. Hotell 
9. Flyreiser 
10. Flybuss og flytog 
11. Tog 
 
Flere av disse avtalene vil etter utløp være naturlig å la inngå i det arbeidet som 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS skal arbeide med. Det praktiske arbeidet med avtalene 
ivaretas av Fylkeskommune Nord og frigjør således arbeidskapasitet hose oss. Alle disse 
avtaleområdene har tidligere vært ivaretatt av fylkeskommunene. Hvert avtaleområde 
inneholder flere konkrete avtaler. 
 
Vi har definert et sett av avtaleområder og fordelt ansvaret for arbeidet med disse på de ulike 
helseforetakene. Vedlagt dette dokumentet vil dere finne en oversikt over avtaleområder og 
hvem som har ansvar for dem. Nærmere detaljer om avtaleområder er unntatt offentlighet, jfr. 
Off. lovens § 5a/6.2.b.  
 
Resultatene av de nye avtalene vil ikke være mulig å dokumentere før de har fått virke en 
stund. De fellesavtalene som vi har inngått og som er under arbeid gjelder elektrisk kraft, 
forsikring, deler av medisinsk forbruksmateriell (sprøyter og kanyler - ca 70 produkter), samt 
laboratoriemateriell (ca 1.750 produkter). 
 
Det er laget rutiner for å sette i verk anbudsprosedyrer for å få i stand nye avtaler. For flere av 
Helse Nords innkjøpsområder finnes det i dag ikke skikkelige avtaler. I beste fall 50 % av alle 
innkjøp går gjennom innkjøpsavdelingene eller via de eksisterende innkjøpssystemene. Vi har 
startet en prosess for å få flere innkjøp inn under avtaler og felles system.  
 
Det er to måter å ha kontroll med ressursbruken på innenfor innkjøp:  
 
 å få gode leverandøravtaler, gjøre disse kjent, skape lojalitet til dem og å lage avtaler for 

produkter og tjenester som tidligere ikke er kjøpt inn med avtale  
 å gjennomgå hele logistikkrutinen fra behov til innkjøp, mottak, forsyning, intern logistikk 

og fakturahåndtering.  
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Det er under etablering eget prosjekt for dette og som det er gitt en kort orientering om under 
kapittel 3. 
 
Anskaffelse felles kvalitetssystem 
Det ble i fjor besluttet å utarbeide en felles kravspesifikasjon for kvalitetssystem i Helse Nord. 
Til å gjøre denne jobben ble det etablert en prosjektgruppe, sammensatt av representanter for 
samtlige helseforetak. Prosjektgruppen leverte kravspesifikasjonen etter avtale 1.desember 
2002.  
 
Prosjektgruppen var på det tidspunkt klar til å innhente anbud på system. Styret i Helse Nord 
ba imidlertid om en samlet gjennomgang og prioritering av felles prosjekter i 
foretaksgruppen. Derfor har man ventet med å gå ut med anbudsinnbydelse. I mellomtiden er 
behovet for slikt system forankret i foretakene og prioritering av slik innføring varierer noe 
mellom foretakene. Hålogalandssykehuset HF ønsker å vente da man mener å ha et brukbart 
system, Helgelandssykehuset HF ønsker først å prioritere innføring av system for 
Arbeidsplan, mens øvrige HF er klare for å sette i gang implementering når system er valgt. 
 
Anbud er nå ute med innleveringsfrist 30.mai og endelig beslutning om valg av system vil bli 
foretatt før sommerferien. Det er så langt svært stor interesse for anbudsinnbydelsen. Nær 40 
leverandører har bedt om å få tilsendt konkurransegrunnlag. 
 
Prosjekt felles innkjøpssystem 
Helse Nord har innført felles økonomisystem. Det er behov for å integrere forsyning av varer 
og tjenester, samt logistikkløsninger inn det administrative støttesystemet i Helse Nord. Dette 
for å øke bruken av innkjøpsavtaler, skape en bevist innkjøpskultur og redusere administrative 
kostnader med fokus på effektiv arbeidsflyt og rutiner knyttet til bestilling, optimalt 
varemottak, lagerhold, forsyning til brukere og oppfølging av inngående fakturaer på ett sted i 
stedet for både i innkjøpssystem og økonomisystem. 
 
Helse Nord RHF har utarbeidet en IT-handlingsplan med definerte prosjekter for perioden 
2003 – 2005. Prosjektet Innkjøpssystem er ett av prosjektene som skal utredes i løpet av 2003. 
Prosjektet har finansiering av en slik forstudie gjennom 2003 budsjettet for Helse Nord RHF.  
 
Forprosjektet vil ha som formål å gjøre en grov kartlegging av eksisterende innkjøpsrutiner 
(arbeidsflyt og lojalitet til avtaler) og systemer i Helse Nord og på basis av dette utarbeide en 
kravspesifikasjon for nytt, felles innkjøpssystem for Helse Nord, integrert mot 
økonomisystemet. Prosjektet er forankret i den innkjøpspolicy som ble vedtatt av styret for 
Helse Nord RHF i møte den 5.november 2002. 
 
Foretakene er bedt om å komme med forslag til prosjektgruppe. I Helse Nord er det utpekt 
egen prosjektleder. Prosjektet vil bli supplert med assistanse av ekstern rådgiver. 
 
Når forstudien er ferdig, vil styret få seg forelagt prosjektforslag for innføring av nytt 
innkjøpssystem og organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. 
 
Stabs- og støttefunksjoner 
Styret i Helse Nord RHF har bedt administrasjonen legge frem et opplegg for en 
gjennomgang av stab og støttefunksjoner i Helse Nord. Det vises til styresak 91-2002, pkt. 3: 
I arbeidet med å tilpasse kostnadsnivået til skisserte rammer skal det legges hovedvekt på 
effektivisering av stabs- og støttefunksjoner, herunder etablering av regionale fellesløsninger 
og eventuell konkurranseutsetting av oppgaver. 
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Siktemålet i forstudien er å undersøke hvor effektivt disse funksjonene er drevet i forhold til 
det behovet kjernevirksomheten har behov for av slike tjenester og hvilke 
effektiviseringstiltak som er mulig.  I denne fasen er det først og fremst å gi en oversikt over 
aktuelle problemstillinger og hvordan det kan tenkes at Helse Nord skal arbeide videre med 
dette. 
 
Prosjektet vil ha som formål å klargjøre hva som er kjernevirksomhet og hva som er stab og 
støttefunksjoner innenfor spesialisthelsetjenesten. Videre skal det gis en grov gjennomgang av 
prosessflyten for kjernevirksomhetene der det også skisseres hvilke stab og støttefunksjoner 
kjernevirksomhetene nyttiggjør seg i dag og hvordan dette vil utvikle seg fremover. Det skal 
kartlegges ulike måter stab og støttefunksjoner er organisert på i dag, der det fremkommer 
både drift på tradisjonelt vis, outsourcing, shared service og insourcing. Videre skal det 
skisseres et opplegg for benchmarking mellom de ulike HFene, mellom våre HF og andre HF 
og mellom våre HF og lignende enheter i andre land. Gjennom dette skal det finnes frem til 
”best practice” og dermed forbedringstiltak som kan iverksettes straks og 
effektiviseringsgevinster som kan oppnås gjennom mer omfattende prosessforbedringer, bruk 
av nye metoder, samordning mellom foretak, outsourcing og insourcing osv.  
 
Før kartleggingen tar til, skal prosjektplanen drøftes med HF-direktørene og det skal lages en 
oversikt over tiltak og prosesser som allerede er igangsatt. Dette blir et eget tema på 
direktørmøtet i mai. Det skal senere gjennomføres en idédugnad for sentrale ledere av stab og 
støttefunksjoner med sikte på å få opp forslag til forbedringer i disse funksjonene. 
 
Etter kartleggingsfasen skal det lages en plan for implementering av de enkle 
forbedringstiltakene og en nærmere prosjektspesifisering av de mer omfattende tiltak for 
effektivisering av prosesser. Pågående prosesser skal inngå i planen. Det hele vil inngå i 
sluttrapporten for denne forstudien. 
 
Styret vil få en nærmere orientering om hvilke tiltak som vi har gjennomført og hvilke 
prosjekter vi foreslår å sette i gang, samt konsekvensene av disse tiltakene.  
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STYRESAK 45-2003/8  OPPGJØRSORDNING FOR LABORATORIEPRØVER 
 MELLOM HELSEREGIONENE. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Sammendrag 
Laboratorieprøver sendes ut av regionen fra helseforetakene og direkte fra primærleger. 
Helseforetakene mottar i dag faktura for samtlige prøver som er sendt fra deres 
opptaksområde. Helseforetaksloven stadfester at det kun er betalingsplikt når det foreligger 
avtale mellom helseregionen og utførende laboratorium. Grunnen til dette er at helseregionene 
skal kunne styre primærlegers bruk av laboratorium (kostnadskontroll). I dag eksisterer det en 
rekvisisjonsøkonomi med manglende muligheter for økonomistyring. Helse Nord har pr i dag 
ingen avtaler og Helse Nord RHF har siden 1. desember 2002 anmodet helseforetakene om 
ikke å betale for prøver sendt direkte fra primærhelsetjenesten.  
 
En regionalt sammensatt arbeidsgruppe har nå foreslått en oppgjørsordning som innebærer en 
forenkling av oppgjørsform, men fortsatt betaling for prøver sendt ut av regionen direkte fra 
primærleger. De fire andre helseregionene er enige om ordningen.  
 
Bakgrunn/fakta 
Det har tidligere vært praktisert en tredelt finansieringsordning for polikliniske 
laboratorieprøver som sendes ut av Helse Nord til analysering; et takstsystem fra 
Rikstrygdeverket (RTV), basisramme og en såkalt fylkesandel. En fylkesandel er en 
fakturering (lik RTV-takst) som foretas på bakgrunn av pasientens bostedskommune. Prøvene 
sendes både fra helseforetakene og direkte fra primærleger og fakturaen sendes til 
helseforetaket som har ansvaret for kommunene hvor pasienten har bostedsadresse.   
 
Det har oppstått tvil om hjemmelen for refusjonskravene (fylkesandelene) som helseforetak 
mottar. Hjemmelen for refusjonskrav av denne type utgifter er nedfelt i Lov om 
spesialisthelsetjeneste m.m. av 02.07.99, med senere endringer, kapittel 5, § 5-2, siste ledd: 
”Utgifter til laboratorie- og røntgentjenester dekkes bare av det regionale helseforetaket i 
pasientens bostedsregion, jfr. § 5-1, dersom det følger av avtale mellom det regionale 
helseforetaket i bostedsregionen og den som yter slike tjenester.” Dette innebærer at det 
skal foreligge en avtale mellom tjenesteyter og den som mottar tjenesten dersom det skal 
være betalingsplikt. Dette gjelder både for private og offentlige laboratorier/institutter.  
 
Bakgrunnen for at dette er nedfelt i helseforetaksloven var et ønske om bedre styring av 
primærlegenes bruk av laboratorietjenester. I dag sendes det prøver fra primærleger ut av 
regionen som kunne vært utført internt. Det faktureres ikke for polikliniske prøver som sendes 
internt i regionen.  
 
Helse Nord har pr i dag ingen avtaler med andre laboratorier. I fylkeskommunal regi synes det 
som om den tidligere betalingsordningen har vært videreført uten at avtaler har vært inngått. 
Departementet har i tråd med helseforetaksloven uttalt pr brev at helseforetak ikke plikter å 
betale for laboratorietjenester foretatt i annen helseregion dersom ikke dette følger av avtale.  
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Ordningen med fylkesandel opphørte for noen år siden og det finnes ikke noe tilsvarende 
ordning i dag.  
 
Helse Nord RHF har siden 1. desember 2002 anmodet helseforetakene om å ikke betale for 
prøver sendt fra primærhelsetjenesten med bakgrunn i at det ikke foreligger noen avtaler. Vi 
har akseptert å betale såkalt ”fylkesandel” for laboratorieprøver som er rekvirert av våre 
helseforetak. Disse rekvisisjonene kan anses som aksept for pris og dermed en avtale om kjøp 
med utførende laboratorium. Primærleger ble i brev av 07.11.02 bedt om å sende 
analyseprøver til helseforetak i Helse Nord.   
 
Høst 2002 ble det sammensatt en arbeidsgruppe med personer fra helseregionene for å løse 
problemet. Arbeidsgruppens forslag til midlertidig løsning for 2003 innebærer at Helse Nord 
fremdeles skal betale for prøver sendt direkte fra primærleger.  
 
Det er videre foreslått en rutineforenkling ved at faktureringen opphører og det i stedet foretas 
avregninger 2 ganger i året på bakgrunn av data som rapporteres til RTV. Dette er foreslått å 
være det regionale helseforetakets ansvar. Helse Nord er den eneste regionen som i 2002 har 
delegert alt ansvar for disse betalingene til helseforetakene.  
 
For inneliggende pasienter er de andre regionene blitt enige om å fakturere RTV-takst og 
fylkestakst som gjort tidligere.  
 
Vurdering 
Helse Nord kan avvise kravene med støtte i helseforetaksloven. Ved å kreve en såkalt 
fylkesandel i tillegg til RTV- og basisfinansiering har flere av helseregionene større inntekter 
enn marginalkostnad ved analyse av ”gjesteprøver”, og dermed en betydelig netto fortjeneste 
på ordningen. For Helse Nord innebærer ordningen i praksis kun utgifter.  
 
Det foreligger ikke dokumentasjon på faktiske kostnader ved laboratorieprøvene. Helse Nord 
RHF har argumentert for at helseforetakenes basisramme og RTV-takst er kostnadsdekkende. 
En sentral antagelse som ligger til grunn for denne argumentasjon er at laboratorier primært 
skal dekke egne pasienter og behov. Det bør da være marginalkostnadsbetraktninger som 
ligger til grunn for prising av ”gjesteprøver”. Unntaket vil her være laboratorier med 
landsdekkende funksjoner.   
 
Manglende muligheter til styring av primærhelsetjenestens bruk av laboratorier har medført 
en rekvisisjonsøkonomi hvor kostnadene belastes helseforetakene. En aksept for videre 
betaling av disse prøvene er med på å videreføre et finansieringssystem med manglende 
muligheter for økonomistyring. Helse Nord RHF mener at det må jobbes med bevisstgjøring 
av kjøp av tjenester og påfølgende fakturering i helsesektoren. En aksept for videre betaling 
strider mot dette.   
 
Pr i dag er mange av datasystemene som brukes lite egnet til å identifisere rekvirentens 
omsorgsnivå. Helse Nords krav om ikke å betale for primærleger kompliseres som følge av 
dette. Helse Nord har akseptert å betale for prøver sendt direkte fra primærhelsetjenesten frem 
til 1. desember 2002. Vi mener da vi har strukket oss langt i vårt bidrag med tilrettelegging for 
avvikling av ordningen med fylkesandel.   
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Det pågår nå et arbeid med fremtidige løsninger for oppgjørsordning. Hagen-utvalget har 
drøftet problemstillingen og departementet jobber med oppfølging av dette mot budsjettåret 
2004. Dersom Helse Nord gir sin tilslutning til den foreslåtte løsningen er dette en form for 
avtale om betaling i 2003 som kan anses for å være i tråd med helseforetaksloven.  
 
Helse Nord har stått alene om å få avskaffet ordningen umiddelbart. Det anses som 
problematisk å stå utenfor oppgjørsordninger som andre helseregioner enes om. Vi har ikke 
tall på hvor mange prøver som sendes fra primærhelsetjenesten og som vi til nå har nektet å 
betale for. Grovt anslått er kostnaden 5 - 10 mill kroner årlig for Helse Nord.  
Argumentasjon for å godta foreslått ordning er at utvikling av et finansieringssystem som 
innfrir normale krav til økonomistyring synes å være i gang og at relasjon til andre regioner 
ikke påvirkes. Ved fortsatt betalingsnekt vil ulike relasjoner kunne påvirkes.  
 
Arbeidsgruppen har foreslått at det regionale helseforetaket skal være oppgjørspart for 
avregningene mellom regionene. I Helse Nord er dette en driftsoppgave som er tillagt 
helseforetakene. Det faktum at alle enkeltfakturaene nå faller bort er en betydelig forenkling. 
Dersom det aksepteres at prøvene faktisk skal betales anses foreslått ordning med RHF som 
oppgjørspart som ressurssparende for Helse Nord totalt. På den andre siden vil dette være 
motstridene til generell policy i Helse Nord om at helseforetakene er ansvarlig for 
driftsoppgaver. Helse Nord RHF er pr i dag tiltenkt en annen rolle en å være oppgjørskontor 
for helseforetakene.    
 
I 2002 har Helse Nord RHF mottatt flere fakturaer fra helseforetak som ikke har vært i stand 
til å fakturere det enkelte lokale helseforetak i Helse Nord. Disse fakturaene har vært sendt i 
retur som følge av at RHF ikke har ressurser til å ivareta denne funksjonen.   
 
Dersom Helse Nord aksepterer den foreslåtte ordningen vil ikke dette gi større mulighet til å 
styre bruken av laboratorietjenester, men kun aksept for betaling. Større styringsmuligheter vil 
være avhengig av nærmere definerte avtaler mellom Helse Nord og det enkelte laboratorium 
samt oppfølging av primærhelsetjenesten.   
 
For inneliggende pasienter er de andre regionene blitt enige om å fakturere RTV-takst og 
fylkestakst som før. Dette kommer i tillegg til at det kreves 80 % DRG-refusjon. Helse Nords 
oppfatning er at betaling for disse prøvene bør være inkludert i det ISF-baserte 
gjestepasientoppgjøret og ikke faktureres separat.  
  
Konklusjon 
Med bakgrunn i Lov om spesialisthelsetjeneste og ønske om kostnadskontroll vedrørende 
kjøp av laboratorietjenester foreslås det at Helse Nord ikke aksepterer den forelagte løsningen 
som innebærer betalingsplikt for prøver sendt direkte fra primærhelsetjenesten i 2003.  
 
Helse Nord er uenig i at det skal faktureres for laboratorieprøver av inneliggende pasienter ut 
over 80 % DRG-takst. Helse Nord RHF anmoder helseforetakene om ikke å betale.    
 
Helse Nord aksepterer ikke en rekvisisjonsøkonomi uten mulighet for økonomistyring og kan 
derfor ikke gi tilslutning til den foreslåtte løsningen. De andre helseregionene bes om å sende 
faktura for laboratorieprøver til rett helseforetak.  
 
Helse Nord forutsetter at et finansieringssystem for laboratorieprøver som innfrir normale 
krav til økonomistyring etableres fra 2004. Det utarbeides forslag til midlertidig ordning for 
Helse Nord i 2003 til styremøtet i juni.  
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STYRESAK 46-2003  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Det vil bli referert fra følgende saker: 
 
1. Uttalelser fra regionalt brukerutvalg. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Den framlagte saken taes til etterretning. 
 
 
Bodø, den 30. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 46-2003/1  UTTALELSER FRA REGIONALT BRUKERUTVALG. 
 

Møtedato: 7. mai 2003 

 
Se vedlagte kopier av brev fra Regionalt brukerutvalg til styret i Helse Nord RHF ad.  
 
 likeverdige tilbud til samiske pasienter i Nord-Norge 
 handling i psykiatrien 
 brudd på pasientrettighetslovens § 2-2 
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STYRESAK 47-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 7. mai 2003 
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