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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I HELSE NORD RHF,  
DEN 5. JUNI 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

torsdag, den 5. juni 2003 – kl. 08.30 til ca. kl. 14.30 
på møterom Oversikten i Helse Nord RHFs lokaler, Sjøgata 10 - Bodø. 

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

 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 48-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 5. juni 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
ekstraordinært styremøte, den 5. juni 2003: 
 
Sak 48-2003 Godkjenning av saksliste. Side 2 
Sak 49-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mai 2003. Side 3 
Sak 50-2003 Regnskap 2002. Side 9 
Sak 51-2003 Regnskaps- og resultatvurdering 2002. Side 13 
Sak 52-2003 Innskudd i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Side 39 
Sak 53-2003 Orienteringssaker Side 40 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig.   
Sak 54-2003 Eventuelt Side 43 
 
 
Bodø, den 27. mai 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 49-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 7. MAI 2003 
 

Møtedato: 5. juni 2003 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 7. MAI 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Rica Hotel i Karasjok, den 7. mai 2003 – fra 
kl. 14.00 til kl. 19.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Daniel Haga, Ellen Inga O. Hætta, 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, organisasjonsdirektør Anita Eriksen, fagdirektør Einar 
Hannisdal, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug og økonomidirektør Jann-Georg 
Falch.  
 
Forfall: 
Nils Moe. 
 
 
STYRESAK 38-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 38-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 39-2003  Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte  

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

skisseprosjekt og bestilling til forprosjektet. 
Sak 42-2003 Etablering av senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. 
Sak 43-2003 Ishavsklinikken AS – Søknad om godkjenning som privat 

sykehus. 
Sak 44-2003 Personalpolicy - ansattes supplerende arbeidsforhold / 

engasjementer / bistillinger. 
Saken fremskyndes og behandles etter sak 39-2003. 

Sak 45-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Plankalender - Helse Nord RHF. 
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 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. 
 9. Roller og ansvarsforhold i Helse Nord. 
Sak 46-2003 Referatsaker 
 1. Uttalelser fra regionalt brukerutvalg. 
Sak 47-2003 Eventuelt 

 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 39-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE  
 10. APRIL 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra ekstraordinært styremøte, den 10. april 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 40-2003  AVTALER MED PRIVATE AKTØRER. 
 
 
Styrets 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 tidsbegrensede avtaler med godkjente 

private sykehus for pasienter med uakseptabelt lang ventetid inntil forutsetningene for 
konkurranseutsetting og avtalegrunnlag er nærmere utredet. 

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

med private sykehus fra 2004, der det blant annet inngår hvordan Helse Nord RHFs 
”sørge-for”-ansvar for pasientbehandling, utdanning av helsepersonell samt undervisning 
og opplæring av pasienter og pårørende blir ivaretatt. 
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STYRESAK 41-2003  NORDLANDSSYKEHUSET HF, BODØ.  
 GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG  
 BESTILLING TIL FORPROSJEKTET. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret viser til saksutredningen med vedlegg og legger det fremlagte skisseprosjektet til 

grunn for videre arbeid med saken. 
 
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. 
e. Mulighetene for at investeringer kan reduseres gjennom konkurranseutsetting. 

 
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 innen Helse Nord samt 

langsiktige nasjonale og internasjonale trender med hensyn til oppgavefordeling skal 
innarbeides i skisseprosjektet. 

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

 
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.  
 
 
STYRESAK 43-2003  ISHAVSKLINIKKEN AS – SØKNAD OM  
 GODKJENNING SOM PRIVAT SYKEHUS. 
 
Styrets vedtak: 
 
Helse Nord viser til søknad fra Ishavsklinikken om godkjenning som privat sykehus og har 
ingen innvendinger overfor Helsedepartement til at søknaden innvilges.  
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STYRESAK 44-2003  PERSONALPOLICY - ANSATTES 
 SUPPLERENDE ARBEIDSFORHOLD /  
 ENGASJEMENTER / BISTILLINGER. 
 Saken ble fremskyndt og behandlet etter sak 39-2003. 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til etablering av retningslinjer for ansattes bistillinger. 
 
2. Styret forutsetter at helseforetakene behandler saken tilsvarende og gjennomfører 

nødvendige tiltak. 
 
 
STYRESAK 45-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Møte med Helseministeren, den 22. april 2003. 
 Overtakelse av pasienttransport – budsjettansvar fra 2004. 
 Avklaringer rundt finansieringen fra og med 2004 – Hagen-utvalget. 
 Ny pasientrettighetslov – individuelle ventetider og valg av private sykehus, senest fra 

2004. 
 Kodepraksis nasjonalt. 
 Nye nasjonale fellesprosjekter – forskning og samarbeid med primærhelsetjenesten 

samt kvalitetsregister, metodevurdering og prioritering. 
 Nye regionale styrer oppnevnes i foretaksmøte, den 19. juni 2003.  
 HF-styrene utnevnes av det nye regionale styret – etter sommerferien. 

2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 
 Kodepraksis Helse Nord RHF – brev fra Sintef ad. Hålogalandssykehuset HF. 
 Regnskapslov og praktisering av regler. Krav om ekstraordinært styremøte for å 

godkjenne regnskapet, den 5. juni 2003 – kl. 12.00 til kl. 14.30. 
 Økonomi – status. 
 Helse Finnmark HF – status. 

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.   
9. Roller og ansvarsforhold i Helse Nord.  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
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STYRESAK 46-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende sak: 
 
1. Uttalelser fra regionalt brukerutvalg. 
 
Styrets vedtak: 
 
Den framlagte saken taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 47-2003  EVENTUELT 
 
Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet spørsmål om minimumsstandarden på 
beredskapsteam i fødeomsorgen.  
 
 
Styrets vedtak: 
  
Styret ba om en orientering på et senere styremøte. 
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STYRESAK 50-2003  REGNSKAP 2002.  
 

Møtedato: 5. juni 2003 

 
Det vises til vedlagte regnskap for Helse Nord RHF for driftsåret 2002.  
 
Det endelige regnskapet avlegges med et samlet underskudd for konsernet på  
kr. 202 039 908,-. Dette resultatet er ført opp som udekket tap. Herav underskudd for Helse 
Nord RHF kr. 21 757 279,-. 
 
Parallelt med denne saken legges det frem en egen sak om ”Regnskaps og resultatvurdering 
2002” med mer utfyllende opplysninger om økonomi og aktivitet i 2002. 
 
Revisor har signalisert at de vil ta forbehold med hensyn til interne kontrollrutiner for 
Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark, men at dette ikke med medføre forbehold for 
konsernets interne kontrollrutiner. I tilknytning til foreløpig verdi på anleggsmidler og 
avskrivninger vil revisor ikke ta forbehold, men gi en presisering i revisjonsberetningen. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF godkjenner regnskapet for 2002, med et negativt resultat på  
Kr. 21 757 279,- som overføres til udekket tap. 
 
 
Bodø, den 27. mai 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Regnskap 2002 for Helse Nord RHF 
 - Styrets beretning 2002 
 - Resultat og balanse 2002 
 - Kontantstrømanalyse (ettersendes) 
 - Noter til regnskapet 2002 (ettersendes) 
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ÅRSBERETNING 2002 

 
Helse Nord RHF ble stiftet 27.09.01, og består av spesialisthelsetjenesten innen somatikk og psykiatri 
i fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Helse Nord RHF er lokalisert i Bodø. Foretaket er 100% eid 
av Helsedepartementet. 
 
Fortsatt drift 
Regnskapet for 2002 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets vurdering er 
forutsetningen om fortsatt drift de nærmeste år til stede. Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom 
på § 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs.  
 
Arbeidsmiljø og ytre miljø 
Helse Nord RHF hadde i 2002 til sammen 9645 årsverk, og et gjennomsnittlig sykefravær på 8,3 %.  
 
Det er ikke etablert felles system for oppfølging av skader og ulykker, og det er således ikke mulig å 
framskaffe konkrete tall i denne forbindelse. 
 
Foretaket påvirker i liten grad det ytre miljø. Spesialavfall håndteres i henhold til gjeldende krav.  
 
Regnskapet for 2002 
Styret vil i det følgende gjøre rede for forhold som har betydning ved vurdering av Helse Nord RHF 
regnskap for 2002. 
 
Etablering av foretaksgruppen og nye regnskapsprinsipper har vært utfordrende. Budsjett 2002 ble 
utarbeidet under trange tidsrammer. Store og prinsipielt viktige forhold var uavklart. Det gjaldt 
fastlegging av åpningsbalanse, regime for håndtering av investeringer og pensjon, interne spilleregler 
osv. Styret vedtok å disponere ca. 200 mill.kr. mer enn bevilgede inntekter. Sammen med forventede 
økte pensjonsutgifter ble budsjettet vedtatt med et sentralt underskudd på ca. 250 mill.kr.. 
 
I stortingsproposisjon 59 ble Helse Nord tildelt 147 mill.kr. i økt driftstøtte og 35,7 mill.kr. til 
finansiering av avskrivninger. I desember fikk Helse Nord tilleggsbevilget 24,9 mill.kr. som delvis 
kompensasjon for økte lønnsutgifter m.m.. 
 
Høsten 2002 ble det kjent at lønnsøkningen i Helse Nord ville bli vel 100 mill.kr. mer enn forutsatt i 
budsjettet. Selv om legene utsatte virkningsdatoen for sitt lønnoppgjør til 2003, ble lønnsveksten i 
2002 nesten 60 mill.kr. høyere enn først anslått. Pensjonskostnaden ble, etter endelig avklaring i januar 
2003, 53,2 mill.kr. mer enn ordinær premie. 
 
Flere forhold ble først klarlagt og kjent ved utgangen av året, noe som har gjort det vanskelig å gi gode 
prognoser for resultatet i løpet av året. I desember fikk vi beskjed fra departementet at vi kun skulle 
foreta avskrivninger på totalt 199 mill.kr. I mai 2003 ble dette endret til avskrivninger i h.h.t. 
regnskapslovens regler, noe som innebar en økning i kostnadene med 82 mill.kr.  
 
I revidert nasjonalbudsjett 2003 ble ISF-refusjonen for 2002 redusert tilsvarende merinntekter som 
følge av forbedret koding. For Helse Nord utgjorde dette 14 mill.kr. 
 
Framtidig utvikling 
Som nevnt innledningsvis vil forutsetningen om fortsatt drift være til stede de nærmeste år.  
 
Helse Nord RHF har ikke som mål å gå med overskudd, men må tilpasse driften ut fra inntektene som 
tilfaller foretaket. Mens en rekke andre virksomheter kan øke sine inntekter gjennom økt salg, har 
inntektsøkende strategier sine klare begrensninger for helseforetakene. Innen psykiatri finansieres 
virksomheten av tilskudd fra eier, mens finansieringen innen somatikk er todelt; der 60% av de direkte 
kostnadene forbundet med medisinsk behandling finansieres ved faste priser, de såkalte ISF-inntektene 
(også kalt DRG-inntekter), mens resterende del er forutsatt finansiert ved tilskudd fra eier. Denne 
finansieringsformen innebærer at helseforetaket ikke får finansiert økt produksjon utover det nivå som 
er forutsatt av eier, i det kostnadene ved en produksjonsøkning på lang sikt normalt vil øke mer enn 
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inntektene. I tillegg eksisterer det noe usikkerhet med hensyn til den endelige prisen staten betaler 
helseforetakene for produksjonen, jfr note 3. Dette innebærer at de økonomiske utfordringene i stor 
grad må løses gjennom kostnadsreduserende tiltak. 
 
Helse Nord har pr i dag et aktivitetsnivå som er høyere enn det som er forsvarlig ut fra et rent 
økonomisk perspektiv på lang sikt. For 2003 budsjetteres det med et underskudd på 249 mill kr. Det er 
videre planlagt å være i driftsmessig balanse i 2004. Signalene i revidert nasjonalbudsjett 2003 
innebærer skjerpede økonomiske krav fra eier. 
 
I tillegg til ovennevnte problemer med finansiering av dagens drift, eksisterer det usikkerhet med 
hensyn til hvor store inntekter Helseforetakene vil få til finansiering av investeringer. 
Det nevnes i denne forbindelse at det på nasjonalt nivå vurderes en omlegging av 
finansieringsordningen for sykehusene.  
 
 
 
Resultat 
Årsunderskuddet på 21.757.279 kr. overføres til udekket tap. For konsernet var underskuddet 
202.039.908 kr. 
 
 

Bodø, 05. juni 2003 
 
 
 
 
Olav Helge Førde Nils Moe Ellen Inga O. Hætta  Daniel B. Haga 
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem  
 
 
 
   
Johan P. Barlindhaug Stig A. Stenersen Bente Christensen Kari B. Sandnes 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem  
 
 
 
  
Lisbeth Flågeng Finn Henry Hansen 
Styremedlem Kst. Adm. direktør 
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Helse Nord RHF
Årsregnskap 2002

Balanse
Note 31.12.2002 01.01.2002 31.12.2002 01.01.2002

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Innskutt egenkapital
Selskapskapital /Foretakskapital 12 -100 000 -100 000 -100 000
Innskutt annen egenkapital 12 -4 992 750 416 -4 992 750 416 -4 561 141 417 -4 560 078 588

Sum innskutt egenkapital -4 992 850 416 -4 992 750 416 -4 561 241 417 -4 560 178 588

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 12 21 757 280 0 202 039 908 0

Sum opptjent egenkapital 21 757 280 0 202 039 908 0

Sum egenkapital -4 971 093 136 -4 992 750 416 -4 359 201 509 -4 560 178 588

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 5 -5 558 300 -4 392 081 -313 287 807 -517 117 665
Andre avsetninger for forpliktelser 14 0 -130 713 284 -112 786 901

Sum avsetning for forpliktelser -5 558 300 -4 392 081 -444 001 091 -629 904 566

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 -119 000 000 0 -119 000 000 0
Øvrig langsiktig gjeld 0 0 0

Sum annen langsiktig gjeld -119 000 000 0 -119 000 000 0

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Leverandørgjeld 15 -13 574 588 0 -248 692 719 0
Skyldige offentlige avgifter -3 451 378 0 -256 997 139 0
Annen kortsiktig gjeld -252 445 427 -2 857 503 -707 510 397 -22 018 508

Sum kortsiktig gjeld -269 471 393 -2 857 503 -1 213 200 255 -22 018 508

Sum gjeld -394 029 693 -7 249 584 -1 776 201 346 -651 923 074

Sum egenkapital og gjeld -5 365 122 829 -5 000 000 000 -6 135 402 855 -5 212 101 662

Garantistillelser 13 14 229 340 18 245 780 14 229 340 18 245 780

Bodø, 5. juni 2003

Olav Helge Førde                                                               Nils Moe Ellen I. B. O. Hætta
Styreleder                                                                            Nestleder Styremedlem

Daniel B. Haga                                                Johan P. Barlindhaug Stig A. Stenersen
Styremedlem                                                              Styremedlem Styremedlem

Bente Christensen                                                    Kari B. Sandnes Lisbeth Flågeng
Styremedlem                                                              Styremedlem Styremedlem

Finn Henry Hansen
Kst. adm. direktør

KONSERNRHF
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.5.2003 200300011-17 130  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 06 
 

 

STYRESAK 51-2003  REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2002 
 

Møtedato: 5. juni 2003 

 
Formål og sammendrag 
Styret gis i denne saken en oppsummering av regnskap og resultater for foretaksgruppen 
Helse Nord i 2002. I tillegg til økonomiske analyser blir aktivitetsnivå og oppnåelse av andre 
krav/målsettinger i styringsdokumentene til helseforetakene belyst.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF tar Regnskaps- og resultatvurdering 2002 til orientering. 
 
 
Bodø, den 27. mai 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg 
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1. Innledning  
Her gis en vurdering av regnskap og resultater for foretaksgruppen Helse Nord i 2002. Det er i 
tillegg til økonomiske analyser satt fokus på utført aktivitet og realisering av andre 
krav/målsettinger i styringsdokumentene til helseforetakene. Resultatoppstilling inkl. 
aktivitetsdata med kommentarer for hvert helseforetak er vedlagt saken. 
       
2. Samlede inntekter  
Helse Nord RHF mottok i 2002 totalt 6 472 190 tusen kr. i inntekter eksklusive 
foretaksinterne transaksjoner.  
 
Tabellen under gir en spesifikasjon av årets faktiske inntekter sammenstilt med opprinnelige 
bevilgninger gjennom styringsdokumentet (tall i 1000 kroner).  
 

Betegnelse Tildelt i  
styringsdokumentet 

Faktiske 
Inntekter 

 
Endring 

ISF 1 603 766 1 696 000 92 234 
Poliklinisk virksomhet 1)    420 590 548 184 127 594 
Tilskudd til regionsykehus    417 344 417 344 - 
Basistilskudd drift 2 980 500 3 175 843 195 343 
Basistilskudd investeringer    156 000 199 300 43 300 
Psykososialt arbeid flyktninger        2 650  2 650 - 
Styrking psykisk helsevern    116 292 116 292 - 
Sum inntekter styringsdokument 5 697 140 6 155 613 458 471 
Kreftbehandling m.m. Fordeles etter søknad 6 500  
Hospiceplasser Fordeles etter søknad 4 100  
Øvrige øremerkede tilskudd 2)  55 842  
Andre inntekter 3)  250 134  
Totalt  6 472 190  
1) Poliklinisk virksomhet: faktiske inntekter er inkludert egenandeler på ca. 84 mill.kr. 
2) Øvrige øremerkede tilskudd består av gaver fra eksterne, støtte til forskning og spesielle prosjekter m.v. 
3) Andre inntekter består av salgsinntekter, gjestepasientinntekter, husleieinntekter m.v. 
 
 
3. Regnskapsresultat 
Regnskapet til foretaksgruppen viser et negativt resultat på 201,6 mill.kr. i 2002. Dette utgjør 
3,1 % av gruppens samlede inntekter. Avskrivninger på varige driftsmidler utgjør 281 mill.kr. 
 
Samtlige foretak med unntak av Sykehusapotek Nord gikk med underskudd i 2002. 
 

Årsresultat

Helse Nord; -21,8

N-N Helsenett; -0,4

Finnmark; -61,6

UNN; -49,2
Hålogaland; -53,8

NLSH; -1,4

Helgeland; -14,7

Apoteket; 0,9

-70,0
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Regnskapsresultat sammenstilt med budsjett:  
 

 
Økonomi 

1) 
Konsern-  

regnskap 2002  

2) 
Regnskap 2002 

3) 
Budsjett 2002 

2) – 3) 
Avvik 

ISF - 1 696 000 - 1 696 000 - 1 564 778 131 222 
Poliklinikk - 548 184 - 548 184 - 550 236 - 2 052 
Rammetilskudd - 3 792 487 - 3 792 487 - 3 611 495 180 992 
Øremerkede tilskudd - 185 384 - 185 384 - 99 441 85 943 
Andre inntekter - 250 134 - 385 267 - 385 849 - 582 
Sum inntekter - 6 472 190 - 6 607 323 - 6211 799 395 524 
     
Varekostnader 1 085 244 1 176 578 1 119 234 57 344 
Lønns-og personalkostn. 4 070 518 4 070 518 3 995 756 74 762 
Andre driftskostn. 1 288 930 1 332 729 1 144 836 187 893 
Avskrivninger 281 607 281 607 9 747 271 860 
Sum driftsutgifter 6 726 299 6 861 433 6 269 573 591 860 
     
Driftsresultat 254 110 254 110 57 774 196 336 
     
Netto finans -52 070 - 52 070 -37 582 14 488 
     
Årsresultat 202 040 202 040 20 192 181 848 
1) Konsernregnskap 2002 er korrigert for foretaksinterne transaksjoner 
2) Regnskap 2002 er inkludert foretaksinterne transaksjoner 
3) Budsjett 2002 er regulert budsjett 
 
Det vises for øvrig til vedlagte resultatoversikter pr. foretak. 
 
4. Budsjettgjennomføring 
Etablering av foretaksgruppen og nye regnskapsprinsipper har vært utfordrende. Budsjett 
2002 ble utarbeidet under trange tidsrammer. Store og prinsipielt viktige forhold var uavklart. 
Det gjaldt fastlegging av åpningsbalanse, regime for håndtering av investeringer og pensjon, 
interne spilleregler osv. Styret vedtok å disponere ca. 200 mill.kr. mer enn bevilgede 
inntekter. Sammen med forventede økte pensjonsutgifter ble budsjettet vedtatt med et sentralt 
underskudd på ca. 250 mill.kr. 
 
Helseforetakenes rammer ble justert med 56,6 mill.kr. i mars som følge av feilbudsjettering. 
Midler som var budsjettert sentralt ble fordelt. Senere synliggjorde foretakene en ytterligere 
underbudsjettering på 103 mill.kr. Det ble tidlig klart at det også var betydelige reserver i 
budsjettet. Totalt 130 mill.kr. i foretakenes driftsbudsjett til utstyrsinvesteringer skulle 
aktiveres og ikke kostnadsføres. Renteinntektene ble betydelig høyere enn budsjettert. I tillegg 
ble ca. 40 mill.kr. i reserver i RHFs budsjett trukket inn og saldert mot den overbudsjetterte 
inntekten. Samlet sett betyr dette at det opprinnelige budsjettet hadde en underdekning på 78 
mill.kr. og ikke 200 som først antatt. 
 
For å klargjøre helseforetakenes situasjon og få fokus mot egen tilpasning og omstilling ble 
det lagt frem 3 saker for styret i RHF i junimøtet. Her ble det fastlagt investeringsrammer for 
2002, og det ble vedtatt en modell for finansforvaltning som gjør at helseforetakene tilføres 
renteinntekter og står ansvarlig for renteutgifter. Det ble videre slått fast at det ikke gis 
tilleggsbevilgninger til de innmeldte problemene og at HFene skulle ta det økonomiske ansvar 
for avskrivninger av investeringer fra og med 2002. HFene beholdt 80 mill.kr. som var 
budsjettert til investeringer i driften samt gitt adgang til å disponere sin del av renteinntektene. 
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I stortingsproposisjon 59 ble Helse Nord tildelt 147 mill.kr. i økt driftstøtte og 35,7 mill.kr. til 
finansiering av avskrivninger. I desember fikk Helse Nord tilleggsbevilget 24,9 mill.kr. som 
delvis kompensasjon for økte lønnsutgifter m.m.. 
 
Høsten 2002 ble det kjent at lønnsøkningen i Helse Nord ville bli vel 100 mill.kr. mer enn 
forutsatt i budsjettet. Selv om legene utsatte virkningsdatoen for sitt lønnoppgjør til 2003, ble 
lønnsveksten i 2002 likevel nesten 60 mill.kr. høyere enn først anslått. Pensjonskostnaden ble, 
etter endelig avklaring i januar 2003, 53,2 mill.kr. mer enn ordinær premie. 
 
Flere forhold ble først klarlagt og kjent ved utgangen av året, noe som har gjort det vanskelig 
å gi gode prognoser for resultatet i løpet av året. I desember fikk vi beskjed fra departementet 
at vi kun skulle foreta avskrivninger på totalt 199 mill.kr. I mai 2003 ble dette endret til 
avskrivninger i hh. t. regnskapslovens regler, noe som innebar en økning i kostnadene med 82 
mill.kr.  
 
I revidert nasjonalbudsjett 2003 ble ISF-refusjonen for 2002 redusert tilsvarende merinntekter 
som følge av forbedret koding. For Helse Nord utgjorde dette 14 mill.kr. 
 
Grov oppsummering av status og store endringer: 
Sentralt budsjettert underbalanse 200 mill.kr. 
Sum rapporterte avvik fra HF 200 mill.kr. 
- reserver avdekket i budsjett  - 225 mill.kr. 
- tilleggsbevilgning i juni   - 147 mill.kr. 
- endring hjertevekter   - 8 mill.kr. 
- endret tolkning avskrivninger des. 2002 - 16 mill.kr. 
+ endret tolkning avskrivninger mai 2003 82 mill.kr. 
+ økte pensjonskostnader  54 mill.kr. 
+ økte lønnskostnader    62 mill.kr. 
+ diverse kostnader?   50 mill.kr. 
- tilleggsbevilgning i desember   - 25 mill.kr. 
+ innføring ”kryp”/redusert ISF-refusjon 14 mill.kr. 
Diverse tiltak  ?? mill.kr. 
Resultat   202 mill.kr. 
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Tabellen under gir et totalbilde av budsjettgjennomføringen pr. foretak i 2002:  

1) Regnskap er inkludert foretaksinterne transaksjoner 
2) Budsjett = revidert budsjett 
 
Som nevnt foran ble budsjettet satt opp med flere uavklarte forhold og forutsetninger. Mye av 
dette er korrigert og justert i budsjettene i løpet av året. Tabellen over viser derfor at det er et 
klart potensial for bedre planlegging og budsjettering av virksomheten, og i styring av 
virksomheten i henhold til planer/budsjett. 

 
5. Investeringer 
Totalt ble det foretatt investeringer på 274 mill.kr. i 2002. Fastsatt investeringsramme i 2002 
var 332,6 mill.kr. og 82 % av denne ble disponert i året. 
2 av foretakene, Helse Finnmark og Hålogalandssykehuset, overskred investeringsrammen 
med hhv. 38 % og 52 % i 2002. 

   
Regnskap 1) 

 
Budsjett 2) 

 
Avvik 

RHF Inntekt - 172 652 - 178 650 - 3 % 
 Driftsutgifter 227 923  231 853 - 2 % 
 Finansielle poster - 33 514 - 32 738 2 % 
 Resultat 21 757 20 465 6 % 
Nord - Norsk Helsenett Inntekt - 14 372 - 12 931 11 % 
 Driftsutgifter 15 162 12 929 17 % 
 Finansielle poster - 380 - - 
 Resultat 410 - 2 - 
Finnmark Inntekt - 799 859 - 742 663 8 % 
 Driftsutgifter 863 471  742 663 16 % 
 Finansielle poster - 1 971 0 - 
 Resultat 61 642 0 - 
UNN Inntekt - 2 499 093 - 2 307 425  8 % 
 Driftsutgifter 2 552 588  2 309 325 11 % 
 Finansielle poster - 4 275 - 1 900 125 % 
 Resultat 49 220 0 - 
Hålogaland Inntekt - 906 082 - 839 154 8 % 
 Driftsutgifter 961 703  839 154 15 % 
 Finansielle poster - 1 776 0 - 
 Resultat 53 845 0 - 
Nordlandssykehuset Inntekt - 1 405 418 - 1 378 687 2 % 
 Driftsutgifter 1 413 358  1 381 355 2 % 
 Finansielle poster - 6 513 - 2 668 144 % 
 Resultat  1 427 0 - 
Helgeland Inntekt - 667 718 - 622 549 7 % 
 Driftsutgifter 685 365  622 544 10 % 
 Finansielle poster - 2 963 5 594 % 
 Resultat 14 684 0 - 
Apoteket Inntekt - 142 131 - 142 873 - 1 % 
 Driftsutgifter 141 863  142 882  - 1 % 
 Finansielle poster - 678 - 280 142 % 
 Resultat - 945 - 271 249 % 
Totalt Inntekt - 6 607 323 - 6 224 730 6 % 
 Driftsutgifter  6 861 433 6 282 502 9 % 
 Finansielle poster - 52 070 - 37 582 39 % 
 Resultat 202 040 20 190 1001 % 
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Foretatte investeringer i 2002 pr. foretak (alle tall i tusen kr.): 
 

 
Foretak 

Investerings -
ramme 

Totalt investert 
2002 

Helse Nord RHF 26 200 17 806 
Nord Norsk Helsenett  3 476 
Helse Finnmark 15 179  20 900 
UNN 111 454 91 456 
Hålogalandssykehuset 32 000 48 648 
Nordlandssykehuset 132 216 87 281 
Helgelandssykehuset 15 551 4 274 
Sykehusapotek Nord 0 272 
Totalt 332 600 274 112 
 
Av investeringsrammen var 17,85 mill.kr. knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helse. 
 
I løpet av 2002 ble rus/psykiatrienhet ved UNN samt akutt-teamet ved Nasjonalt 
kompetansesenter for psykisk helse for den samiske befolkningen (DPS Midt-Finnmark i 
Lakselv) satt i drift som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse. 
 
5 andre utbyggingsprosjekter ble godkjent av Helsedepartementet i løpet av 2002. 
Familieavdeling i Karasjok og enhet for idømt behandling ved UNN forventes ferdigstilt i 
2003, mens samlokalisering av BUP/VOP og Tautra dagbehandling i Brønnøysund, 
samlokalisering av BUP/VOP, samt nytt døgn- og dagbehandlingstilbud i Sandnessjøen og ny 
klinikkavdeling for barn og unge i Mosjøen forventes ferdigstilt i 2004. 
 
6. Likviditet 
Likviditetsprognosen ble utarbeidet med utgangspunkt i budsjett 2002 og senere revidert for 
økt pensjonspremie til KLP, NAVOs prognose for lønnsvekst i 2002, og foretakenes 
prognoser om et samlet underskudd på 266 mill kroner. Avvik på ca. 600 mill.kr. mellom 
resultat og prognose skyldes låneopptak på 119 mill.kr. 31.12.2002, lavere investeringsnivå 
på 50 mill.kr., bedre regnskapsresultat enn anslått med 146 mill.kr. (ekskl. økte 
avskrivninger), feil i prognosen på 170 mill.kr. og tilleggsbevilgning og forskudd ISF i 
desember på til sammen 90 mill.kr.  
 

Likviditetsprognose 2002
 Helse Nord
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7. Aktivitet  

 
Tabellen under viser total pasientbehandling i 2002 sammenstilt med 2001 for regionen. Det 
vises for øvrig til vedlagte spesifikasjon pr. foretak. 
 

* Aktivitetstall 2001 for psykiatri er innhentet fra Samdata, øvrige tall er rapportert fra helseforetakene 
 
7.1 Somatikk 
Styringsdokumentet for 2002 satte som krav at det skulle styres med sikte på å ikke øke den 
gjennomsnittlige aktiviteten i somatisk pasientbehandling ut over det nivå som var etablert i 
2001 (totalt for ansvarsområdet til Helse Nord RHF). Resultatet viser at det er behandlet ca. 
4,5 % flere pasienter sammenlignet med 2001 og plan 2002. 
 
Helseforetakene har jevnt over en økning av poliklinisk virksomhet og dagbehandling. I de 
fleste helseforetak har veksten skjedd ved at i overkant av 50 % av denne økningen er på 
antall nyhenviste, slik budsjett 2002 la opp til. UNN og Helgelandssykehuset har en nedgang i 
antall nyhenviste i forhold til 2001, hvor UNN har økt den elektive dagbehandlingen mens 
Helgelandssykehuset ser ut til å øke dagkirurgi og kontroller. 
Heldøgnsoppholdene er relativt stabile. Når aktiviteten totalt jevnt over er økende vil vi 
vurdere dette som at helseforetakene er i ferd med å vri aktiviteten i riktig retning mot 
dagbehandling og poliklinikk. 
Utnyttelsen av sengekapasiteten varierer mye mellom foretakene. UNN har lavest utnyttelse 
av kapasiteten (63 %), mens Helgelandssykehuset har høyest kapasitetsutnyttelse (90 %).  
Helse Finnmark og Helgelandssykehuset har bedret kapasitetsutnyttelsen i forhold til 2001, 
mens den er dårligere utnyttet ved UNN og Nordlandssykehuset. 
 
Helse Nord har som målsetting at pasienter fra Nord-Norge i større grad velger behandling i 
egen region. Om denne målsettingen er oppnådd i 2002 kan ikke besvares ennå, da tall for 
kjøp av gjestepasienttjenester ikke foreligger pr. dato. 
 
7.2 Kreftbehandling 
Ventetid for kreftbehandling i Helse Nord er gått noe ned. Kurativ behandling gjøres innenfor 
nasjonale retningslinjer på 0-4 uker. Universitetssykehuset som i 2001 hadde noe ventetid på 
lindrende behandling har bedret situasjonen ved at de to nye strålemaskinene er på plass. Den 
tredje maskinen ble tatt i bruk i høst. Ventetiden på lindrende strålebehandling nå er på 2-4 
uker. Den 4. maskinen er under etablering.  

 2002 2001 Endring Endr. i % 
Somatikk     
Sum sykehusopphold 122 955 117 798 5 157 4,4 % 
- herav dagkirurgi 18 925 18 195 730 4,0 % 
- herav heldøgnsopphold 104 030 99 603 4 427 4,4 % 
   - av dette innlagte 84 176 83 548 628 0,7 % 
   - av dette elektive dagopphold 19 854 16 055 3 799 23,7 % 
DRG-poeng 98 013 92 871 5 142 5,5 % 
Polikliniske kons. 
(RTV-ref) 

422 488 403 481 19 077 4,7 % 

Psykiatri     
Antall utskrivninger 3 979 4 169 - 190 - 4,6 % 
Antall liggedøgn 139 704 129 979 9 725 7,5 % 
Antall dagopphold 11 071 10 031 1 040 10,4 % 
Poliklinikk VOP 64 694 58 847 5 847 9,9 % 
Poliklinikk BUP 46 777 42 878 3 899 9,1 % 
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Mammografiscreeningen går som planlagt med tilfredsstillende oppmøteprosent. 
 
Det er i 2002 etablert to nye enheter for lindrende behandling, en enhet ved 
Universitetssykehuset og en ved Nordlandssykehuset. Det er videre etablert samarbeid 
omkring etablering av hospitssenger i kommunene Lenvik og Vefsn og arbeid med palliative 
enheter i nye kommuner gjøres i regi av Kompetansesenter for lindrende behandling, 
”Lindring i Nord” i regi av UNN.  
 
7.3 Psykisk helse 
Tall for aktiviteter i 2001 er innhentet fra Samdata, mens tallmaterialet for 2002 er hentet 
direkte fra helseforetakene.  
 
Psykisk helse for barn og unge 
Antall polikliniske tiltak til barn og unge har økt fra 2001 til 2002 for alle helseforetak unntatt 
Hålogalandssykehuset. Økningen utgjør likevel bare 9 % for Helse Nord sett under ett, og 
målsettingen om 15 % årlig økning er derfor ikke nådd. Hvis vi ser på det enkelte helseforetak 
har UNN hatt en økning på 10 %, mens Helgelandssykehuset har hatt en økning på hele 41 % 
fra 2001 til 2002. Dette skyldes i hovedsak at BUP i Rana var stengt en periode i 2001 på 
grunn av manglende personell. Nordlandssykehuset hadde en økning på 3,7 % og Helse 
Finnmark på 8 %.  
 
Psykisk helse for voksne 
Alle helseforetak unntatt Hålogalandssykehuset har hatt en økning i antall polikliniske 
konsultasjoner. Samlet har Helse Nord hatt en økning på 10 %. Målet om 15 % årlig økning er 
ikke nådd. 
 
Antall oppholdsdøgn har økt med 7,5 % fra 2001 til 2002 for Helse Nord totalt. Dette er mer 
enn det målet som er gitt i styringsdokumentet om 5 % årlig økning. Kun ett av foretakene har 
hatt nedgang. Antall utskrevne pasienter er redusert med 4,6 % for Helse Nord sett under ett i 
perioden. Reduksjonen i antall utskrivninger og samtidig økning i antall oppholdsdøgn betyr 
færre og lengre opphold for pasienter med psykiske lidelser.  
 
Helse Nord har en økning i dagopphold på 10 % i samsvar med målsettingen. Alle 
helseforetakene unntatt UNN og Helgelandssykehuset har hatt en økning i antall dagopphold. 
Økningen ved de øvrige foretakene ligger langt over målsettingen, og størst økning finner 
man ved Hålogalandssykehuset hvor dagavdelingen kom i full drift fra 2002.  
Helgelandssykehuset reduserte i 2002 driften ved dagavdelingen ved at stillinger sto vakant 
en periode. Ved både Unn og Helgelandssykehuset ble noen stillinger overført til poliklinisk 
virksomhet.  
 
For tvunget psykisk helse viser tallene en reduksjon fra 2001 til 2002 for Helse Nord sett 
under ett.  
 
Kjøp av tjenester fra andre regioner – psykisk helse for voksne 
Det har vært en kraftig reduksjon i kjøp av tjenester innen psykisk helsevern fra andre 
regioner. I 2001 var antall liggedøgn samlet 7242. Her mangler imidlertid tall fra 
Hålogalandssykehuset. Ser vi på tallene fra 2002 er disse på 3929, inkludert tall fra 
Hålogalandssykehuset. Størst reduksjon er det i kjøp av plasser på Modum Bad, der det i 2001 
ble kjøpt 4462 liggedøgn og i 2002 kun 1351 liggedøgn. Det er kun UNN og 
Hålogalandssykehuset som har kjøpt plasser på Brøset. Her er tallene relativt stabile. 
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8. Ventetid 
Ventetidene i Helse Nord er omtrent på samme nivå i 2002 som det var i 2001. Antall som har 
ventet mer enn et år på behandling er redusert med 14 % i løpet av 2002. Samtlige tall er 
hentet fra Norsk Pasientregister. 
 
 2002 2001 
Gjennomsnittlig ventetid i dager for pasienter 
som fikk behandling* 

98 100 

Antall pasienter som har ventet mer enn ett år 
på behandling pr. 31/12 

4256 4959 

* Antall dager fra søknad er mottatt til behandling starter 
 
Totalt sto 31 425 personer på venteliste pr. 31.12.2002. Dette er en nedgang på 9,2 % i 
forhold til 31.12.2001.  
Ved årsskiftet utgjorde andelen som hadde ventet over 1 år på behandling 13,5 % av samtlige 
på venteliste. Tilsvarende tall ved forrige årsskifte var 14,3 %. 
 
Variasjonen mellom foretakene er stor. Mens bare 2,5 % av ventelistepasientene ved 
Hålogalandssykehuset hadde ventet mer enn ett år, hadde 23,2 % av ventelistepasientene ved 
Nordlandssykehuset ventet over ett år. 
   
Tabellen under viser totalt antall på venteliste og andel som har ventet over ett år på 
behandling pr. foretak.  
 
 
Foretak 
 

31.12.2002 
antall totalt 
som ventet 

31.12.2001 
antall totalt 
som ventet 

31.12.2002 
ventet mer 
enn ett år 

31.12.2001 
ventet mer 
enn ett år 

31.12.2002 
ventet mer 
enn ett år 

31.12.2001 
ventet mer 
enn ett år 

Finnmark 5014 5690 714 720 14,2 % 12,7 % 
UNN 9688 11022 752 1203 7,8 % 10,9 % 
Hålogaland 3801 3958 95 310 2,5 % 7,8 % 
NLSH 9945 9938 2308 2151 23,2 % 21,6 % 
Helgeland 2977 4006 387 575 13,0 % 14,4 % 
SUM 31425 34614 4256 4959 13,5 % 14,3 % 
 
Ventetid ved utgangen av 2002 for psykiatri, ortopedi og kreft: 
 
 Psykiatri Ortopedi Ikke-kirurgisk kreft * 
Finnmark 76  132 6 
UNN 46 138 20 
Hålogaland 66 101 22 
Nordlandssykehuset 82 118 14 
Helgeland 71 113  
* Gjelder ikke-kirurgisk kreftbehandling, som er det som oppgis gjennom NPR-tall. Ventetid for 

kreftbehandling i Helse Nord er gått noe ned der kurativ behandling gjøres innenfor nasjonale 
retningslinjer på 0-4 uker..   

Flere av foretakene har gjort et betydelig arbeid med rydding i ventelistene i 2002. Det er 
likevel fremdeles behov for ytterligere rydding i listene. 
 
9. Resultater fra pasientundersøkelse 
Høsten 2002 ble det gjennomført en større pasienttilfredshetsundersøkelse i Helse Nord. 
Tilsvarende undersøkelse er gjennomført i Helse Vest og Helse Midt. Undersøkelsen er slik 
utformet at resultatene skal brukes som grunnlag for vurdering av kvalitetsindikatorer som 
innføres i løpet av 2002. Fra 2003 av skal det gjennomføres felles undersøkelser for hele 
landet, slik at resultatene kan sammenliknes mellom regionale helseforetak, foretak og 
institusjoner.  Fra 2003 av vil foretakene rapportere inn disse indikatorene som mål på 
kvalitet. 
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Hensikten med undersøkelsene er å gi et godt grunnlag for kvalitetsarbeidet i foretakene samt 
å gi mulighet for sammenlikning. 
 
Totalt kom det inn 1656 svar, noe som gir en svarprosent på 47,8 % av totalt antall spurt. 
Resultatene er samlet og systematisert etter 4 hovedindikatorer for kvalitet hvor Helse Nord 
samlet får følgende verdier sammenlignet med de 2 øvrige helseregionene: 
 

 
Hoved-indikator 

 
Helse Nord 

 
Helse Midt 

 
Helse Vest 

Pasientrapportert informasjon  8,0 8,1 8,2 
Pasienterfaringer med personalet  8,5 8,6 8,7 
Pasientrapportert organisering  7,3 7,5 7,5 
Pasientrapportert standard  8,5 8,0 8,4 
* Verdiene er gjennomsnitts resultat for spørsmål hvor 1 er lite fornøyd og 10 er svært fornøyd. 
 
Med unntak av pasientrapportert standard er verdiene litt lavere enn for Helse Vest og Helse 
Midt. Det største forbedringspotensialet ligger klart innenfor organisering og informasjon. 
 
På helseforetaksnivå er det ikke store forskjeller med unntak av pasientrapportert standard 
hvor UNN peker seg positivt ut sammen med Helse Finnmark. For pasientrapportert 
organisering peker Helse Finnmark seg positivt ut.  Ser en nærmere på hvert enkelt spørsmål 
og sammenlikner på institusjonsnivå finnes større variasjoner. 
 
10. Forskning og utdanning 
 
10.1 Forskning 
Helseforetakene skal drive forskning. Dette skal skje særlig i universitetsklinikken men også i 
de øvrige helseforetak, jfr. styringsdokumentet for 2002. Forskningsaktiviteten skal både 
bedre pasientbehandlingen, styrke faglig svake områder og stimulere gode fagfelt. 
 
Det ble brukt om lag 26 mill.kr. over Helse Nord RHFs budsjett til klinisk forskning i 2002. I 
tillegg kommer eventuelle prosjekter og lønnsmidler som helseforetakene selv har avsatt 
utenom dette.  
 
 
Budsjettpostene beløper seg som følger: 
 

Regionsykehustilskuddets forskningsandel, 
Inkludert 2 mill kr til medisinsk forskning i Nord-
Troms og Finnmark* 

17 606 000 kr. 

Medisinsk forskning i Nordland*   1 000 000 kr. 
Nord-Norsk Psykiatrisk Forskningssenter **   2 760 000 kr. 
Senter for aldersforskning ***   4 457 571 kr. 
Til sammen 25 823 571 kr. 

*  begge fondene nedlagt pr. 1.1.2003. Nordlandsfondet ble i 2002 finansiert over RHFs budsjett. Midlene 
til forskning utenom UNN videreføres i 2003 i den samlede summen til forskning gjennom 
regionsykehustilskuddet og RHF-bevilgning 

** hadde øremerkede bevilgninger via UNN og NLSH. I tillegg kommer midler til drift av senteret 
(lønnsmidler m.m.), ca. 2,5 mill.kr. 

***  øremerket tilskudd i basisdelen av regionsykehustilskuddet 
 
De rapporterte midlene går til mange ulike forskningsprosjekter, noen langvarige større 
prosjekter og en del mindre. Hovedtyngden av prosjektene har en klinisk forankring. Det er 
levert både regnskap og faglig rapportering på prosjektene, og disse er godkjent av Helse 
Nords samarbeidsorgan med Universitetet i Tromsø i møte 21.mars 2003. 
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10.2 Utdanning 
Tilskuddet til undervisning i regionsykehustilskuddet var i 2002 på 53 352 000 kr. Dette skal 
kompensere for helseforetakenes merkostnader ved å ha medisinerstudenter i den kliniske 
behandlingen. Tilskuddet gis på bakgrunn av antallet medisinerstudenter ved Universitetet i 
Tromsø på 6 årskull, til sammen 532 studenter i 2002. 
 
Utdanningsvirksomheten innebærer i tillegg et betydelig antall helsefagstudenter i praksis i 
helseforetakene i sin grunnutdanning. Dette gjelder sykepleie-, bioingeniør-, ergoterapeut-, 
fysioterapeut- og radiografstudenter fra til sammen 6 høgskoler i landsdelen. Det er i gang et 
initiativ fra departementet for å få beregnet kostnader ved slike praksisplasser.  
 
Videreutdanning er også en del av utdanningsvirksomheten. Dette gjennomføres som 
oppdragsundervisning via høgskolene. Helseforetakene finansierer lønn eller stipend til noen 
typer videreutdanning. Kostnadene var i 2002 om lag 15 mill.kr. til 110 studenter innenfor 
anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie.  
 
11. Personal og organisasjon 
 
11.1 Årsverk totalt sett  
Ved inngangen til 2003 ble det totalt utført 9364 årsverk i foretaksgruppen. Det er ikke gjort 
en detaljert analyse knyttet til økning i antall årsverk relatert til overtakelse av nye oppgaver, 
opptrappingsplan innen psykisk helse, overtakelse av ambulansedrift mv. Arbeidet med god 
rapportering og oversikt over samlet bruk av årsverk vil fremover bli videreutviklet. Samlet 
sett var det vekst i antall årsverk i foretaksgruppen i løpet av 2002. 
 
 

 jan2002 jan2002 jan2002 jan2002 jan2003 jan2003 jan2003 jan2003 
 
 

Sum 
årsverk 

herav 
leger 

herav 
syke- 

pleiere 

herav 
andre 

Sum 
årsverk 

herav 
leger 

herav 
syke- 

pleiere 

herav 
andre 

Helse Finnmark  1091 87 375 629 1121 97 380 644 
Unn  3578 386 1002 2190 3683 407 1135 2141 
Hålogalandssykehuset  1340 122 461 757 1412 123 503 786 
Nordlandssykehuset  2332    2159 210 762 1187 
Helgelandssykehuset  859 75 323 461 897 78 324 495 
Sykehusapoteket  59 - - 59 59 - - 59 
Helse Nord RHF  22 - - 22 33 - - 33 
         
Totalt Helse Nord 9281    9364 915 3104 5345 

 

   
Tallene viser antall produserte årsverk ekskl. timelønte vikarer og overtid. Det er ikke tatt 
hensyn til årsverk levert av eksterne leverandører. For å sikre best mulig 
sammenligningsgrunnlag er tall for januar hhv 2002 og 2003 benyttet. Nordlandssykehuset har 
ikke detaljerte tall for januar 2002 
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11.2 Sykefravær i 2002 

 
Tabellen viser samlet oversikt over fravær både knyttet til 
egenmelding og fravær med sykemelding i forhold til totalt 
mulig antall timer arbeid. 
 
For foretaksgruppen er sykefraværet i 2002 totalt sett i 
overkant av 8 %. Oppfølging av sykefravær vil være sentralt 
for å få kontroll over den samlede ressursbruk i foretakene.  
 

 
Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått 3. oktober 2001 mellom 
partene i arbeidslivet og myndighetene. Målsettingen med denne var tre forhold:  
 

1. Redusere sykefraværet med 20 %  
2. Integrere flere personer med redusert funksjonsevne i arbeidslivet 
3. Øke den reelle pensjonsalderen 

 
Vår arbeidsgiverorganisasjonen NAVO har sluttet seg til denne avtalen. For helseforetakene 
innen Helse Nord har de fleste inngått IA avtale, men arbeidet er i en startfase.  
 
11.3 Etablering av ny helseforetakstruktur  
I styringsdokumentet for 2002 var det vektlagt at arbeidet med å bygge foretakene måtte 
prioriteres og det ble derfor også stilt spesifikke krav til organisering av den interne 
virksomheten. I forhold til disse kravene har foretakene bare delvis fulgt disse opp i 2002. 
Spesielt har kravet om enhetlig gjennomgående klinisk ledelse vært diskutert i forhold til 
fremdrift. Tabellen nedenfor oppsummerer grovt situasjonen for de enkelte helseforetakene i 
forhold til organisering internt i de enkelte helseforetak, og kravene i styringsdokumentet 
2002. 
 

Helseforetak Enhetlig organisering av 
helseforetak 

Gjennomgående og 
enhetlig samlet ledelse av 
kliniske avdelinger 

Organisering av 
stabs- og 
støttefunksjoner 

Helgelandssykehuset Ja. Foretaksledelse etablert 
tidlig. Avdelingsdirektører 
med foretaksovergripende 
oppgaver.  

Nei 
Etablert faggrupper på 
tvers av de tidligere 
sykehusene 

Ja, modell med 
desentralisert 
sentralisering 

Nordlandssykehuset Ja 
Foretaksledelse etablert.  

Nei  
Utsettelse for Lofoten. I 
ferd med å ansette 
enhetlige kliniske ledere i 
somatisk virksomhet i 
Bodø. 

Delvis 
Pågående prosess 

Hålogalandssykehuset Ja Nei 
 

Ja, vedtatt og i ferd 
med å ansette og 
organisere dette. 

Universitetssykehuset Ja Ja Ja 
Helse Finnmark Ja Vedtatt og ansatt 

seksjonsledere.  
Utfordringer knyttet til 
geografiske dimensjoner. 

Vedtatt og under 
ansettelse 

 

 Totalt 
 % 
Helse Finnmark HF 9,8 
Unn HF 7,3 
Hålogalandssykehuset HF 9,7 
Nordlandssykehuset HF 8,3 
Helgelandssykehuset HF 9,0 
Sykehusapoteket HF 4,0 
Helse Nord RHF 0,8 
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Ny foretaksstruktur har vært et utfordrende arbeid for helseforetakene i 2002. Det har vært 
lagt ned til dels store ressurser og engasjement for å få organiseringen på plass. Organisering 
av klinisk virksomhet ser ut til å være det området som det er knyttet størst utfordringer til i 
nærmeste fremtid.  
 
Helse Nord valgte det som betegnes som en ”svak konsernmodell” i forhold til styring av 
foretaksgruppen. Ut fra reformens intensjon knyttet til sterkere grad av selvstendighet for 
helseforetakene, samtidig som regional samhandling er en av hovedføringene i vedtatt strategi 
for Helse Nord, har den doble lojaliteten vært et tema for presisering og utdyping. Dette har 
gitt fokus på roller og ansvar mellom helseforetakene, regionalt foretak og eier – både i 
forhold til administrasjonene og styrene.  
 
I forhold til informasjons- og kommunikasjonsteknologi ble det i 2002 lagt et godt grunnlag 
gjennom vedtatt IT strategi Fremtidige felles løsninger skal sikre at Helse Nord blir ledende i 
landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for bedre tilgjengelighet, arbeidsflyt, 
samarbeid og effektivitet.  
 
12. Innkjøp 
Våren 2002 ble det etablert et innkjøpsforum i Helse Nord bestående av personell fra HFene 
og fra RHF. Innkjøpsforum igangsatte i løpet av høsten et arbeid med en innkjøpspolicy for 
Helse Nord. Denne ble vedtatt av styret i november. Samlet innkjøpsvolum i Helse Nord, 
inkludert investeringer på 0,4 mrd.kr., er 1,7 mrd.kr. Det tilsvarer 25 % av foretaksgruppens 
samlede budsjett.  

 
Det ble utarbeidet oversikt over alle egne innkjøpsavtaler og de avtalene man hadde sammen 
med fylkeskommunene og andre samarbeidspartnere. Deretter ble ansvaret for oppfølging av 
de ulike avtaleområdene fordelt mellom de ulike HFene og RHFet.  

 
Første felles avtale ble inngått for forsikring. Deretter fulgte elkraft. Senere er det inngått 
felles avtale med de 6 nordligste fylkeskommunene om samordnet innkjøp knyttet til reiser og 
transport. Det er satt i gang arbeid med flere felles avtaler for HFene, blant annet innefor 
matforsyning og medisinsk forbruksmateriell. Innkjøp av medisinsk teknisk utstyr skal 
koordineres i løpet av våren 2003. Felles nasjonal avtale om telefoni - der alle de 5 regionale 
helseforetakene var med - ble utlyst på slutten av 2002. Sammen med Helse Sør og Helse Øst 
arbeides det med felles avtale for innkjøp av hjelpemidler etter overtakelse av denne 
funksjonen fra hjelpemiddelsentralene og Trygdeetaten. 

 
Det er besluttet å opprette en felles innkjøpsenhet for helsesektoren. Denne skal legges til 
Vadsø, og vil være i drift fra 2003.  
 
13. Samarbeidstiltak med primærhelsetjenesten 
Styret for Helse Nord RHF nedsatte våren 2002 et utvalg til å utrede og foreslå tiltak for å 
styrke samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestene. Utvalget 
avla sin rapport i juli. Rapporten er forelagt styret for Helse Nord RHF som har vedtatt at den 
skal være retningsgivende for det videre utviklingsarbeid. Rapporten gir en fyldig beskrivelse 
av sentrale områder og problemstillinger som er viktige i relasjonen mellom nivåene, og det er 
fremmet forslag til flere konkrete tiltak. 

 
De tiltak som gjelder IT, eller styrket e-kommunikasjon, er inntatt i overordnet IT-plan og 
følges særskilt opp gjennom denne.  
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Det er etter at rapporten forelå etablert utvidet kontakt mellom primærhelsetjenesten og Helse 
Nord, både for å initiere prosesser og informere om tiltak og videre oppfølging. Flere 
kommuner har tatt kontakt for å få til et samarbeide omkring Distriktsmedisinske sentra. 
 
14. Prosjektgjennomføring 
Ny organisering av spesialisthelsetjenesten gjorde behovet for økt samordning gjennom 
prosjekter nødvendig. Helse Nord RHF har definert sine virksomhetsstrategiske mål og peker 
på IT som et viktig hjelpemiddel for videre utvikling av helsetjenester i regionens befolkning. 
Det ble på bakgrunn av dette igangsatt et arbeid med IT-strategi for Helse Nord, og det ble 
utformet en strategi med tilhørende handlingsplan. I tillegg er en rekke øvrige prosjekter 
igangsatt. Figuren nedenfor gir et bilde av alle prosjekters fremdrift.  
 
De enkelte prosjektene er kort beskrevet i vedlegg til saken.  
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Status prosjekter pr. 31.12.2002: 
 

Fase
Prosjekter F1 F2 F3 F4

Initiere Forberede Gj.føre Avslutte
IT HANDLINGSPLAN
Felles kliniske kjernesystemer

1 EPJ/PAS forstudie
2 RIS
3 PACS
4 Booking
5 Cytostatica

Samhandling
6 Basisanalyse
7 Samarbeid med primærhelsetjenesten
8 IT-tjenester ift funksjonsdeling

Felles merkantile/adm systemer
9 Nytt økonomisystem

10 AIM fakturasvcanning, pilotprosjekt (delprosj. økonomi)
11 Reiseregning, inklusive pilot web RHF (delprosj. Økonmi)
12 Arbeidsplan
13 Kvalitetssystem
14 Lønn og Personal / IBM Felles
15 Portal for Helse Nord RHF
16 Ledelsesinformasjonssystem - forstudie
17 sak-/arkivsystem

IT-organisasjon og arkitektur
18 It-organisasjon og styring
19 Felles integrasjonsløsninger og arkitektur
20 IT-infrastruktur og basistjenester
21 IT-sikkerhet

GENERELLE PROSJEKTER
22 Organisering av kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord
23 Organisering av fødselsomsorgen i Helse Nord
24 Regionalt kvalitetsregister for kreft
25 Internasjonal konferanse
26 Spørreundersøkelse - Pasienttilfredshet
27 Digitalisering 113-sentral
28 Kvalitets- og rapporteringsverktøy (ambulanse/nødmelde)
29 Infrastruktur Helseradionettet (HE-nettet)
30 Nasjonalt lederutviklingsprogram
31 Regionalt lederutviklingsprogram
32 Coaching
33 Medarbeidertilfredshetsmåling
34 Masterstudie i sykehusledelse
35 Analyse av elektiv kirurgisk virksomhet
36 Etablering av Senter for evaluering og klinisk forskning
37 Regional beredskapsplan
38 Analyse og effektivisering av stab- og støttefunksjoner
39 Ventetider/pasientinformasjon
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Helse Nord RHF 

 
Resultat 2002:  

 
 

Økonomi 
 

Regnskap 2002 
 

Budsjett 2002 
 

Avvik 
ISF    
Poliklinikk    
Rammetilskudd - 166 285 -178 650 - 7 % 
Øremerkede tilskudd - 250 0 -  
Andre inntekter - 6 117 0 -  
Sum inntekter - 172 652  - 178 650 - 3 % 
      
Varekostnader 123 894 212 434 - 42 % 
Lønns-og personalkostn. 21 702 18 279 19 % 
Andre driftskostn. 81 081  -  
Avskrivninger 1 246 1 140  9 % 
Sum driftsutgifter 227 923 231 853 2 % 
    
Driftsresultat 55 271 53 203 4 % 
    
Netto finans -33 514 -32 739 2 % 
    
Årsresultat 21 757 20 465 6 % 
Budsjett = revidert budsjett 
Regnskap er inkludert konserninterne transaksjoner 

 
Budsjettet for 2002 for foretaksgruppen ble vedtatt med en underdekning på ca. 250 
mill.kr. Denne underdekningen ble budsjettert sentralt. Det sentralt budsjetterte 
underskuddet ble redusert etter hvert som en mottok ekstrabevilgninger, men disse var 
samlet ikke store nok til å dekke hele beløpet. 
 

Nord Norsk Helsenett 
 

Resultat 2002:  
 

 
Økonomi 

 
Regnskap 2002 

 
Budsjett 2002 

 
Avvik 

Andre inntekter - 14 372 - 12 931 11 % 
Sum inntekter - 14 372 - 12 931 11 % 
      
Varekostnader 6 772 - - 
Lønns-og personalkostn. 3 889 6 295 - 38 % 
Andre driftskostn. 3 635 6 634 - 45 % 
Avskrivninger 865 - - 
Sum driftsutgifter 15 162 12 929 17 % 
    
Driftsresultat 790 - 2 39500 % 
    
Netto finans - 380 - - 
    
Årsresultat 411 - 2 20500 % 
Budsjett = revidert budsjett 
Regnskap er inkludert konserninterne transaksjoner 
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Helse Finnmark HF 
 

Aktivitet 2002:  
 

Aktivitet Resultat 
2002 

Resultat 
2001 

Endr. i % 

Somatikk    
Sum sykehusopphold  14 781 13 094 11 % 
Dagkirurgi 2 437 1 941 26 % 
Heldøgnsopphold 12 344 11 153 11 % 
- herav innlagte 11 255 10 776 4 % 
- herav elektive dagopphold 1 089 377 289 % 
DRG-poeng 10 808 9 967 8 %  
Polikl. konsultasjoner (RTV) 70 235 62 329 13 % 
Kapasitetsutnyttelse 79 % 77 %  
Psykiatri    
Utskrivninger 517 487 6 % 
Antall liggedøgn 15 352 16 551 7 % 
Antall dagopphold 2 240 1 583 42 % 
Poliklinikk VOP 8 667 7 743 12 % 
Poliklinikk BUP 8 939 8 276 8 % 
* Aktivitetstall 2001 for psykiatri er innhentet fra Samdata, øvrige tall er rapportert fra helseforetakene 

 
Helse Finnmark økte aktiviteten betydelig på alle områder i 2002, og spesielt innen elektive 
dagopphold og dagkirurgi innen somatisk virksomhet, samt antall dagopphold innen psykisk 
helse.  
 
Resultat 2002: 
 

Økonomi Regnskap 2002 Budsjett 2002 Avvik 
ISF - 190 363 - 170 416 12 % 
Poliklinikk - 61 280 - 64 631 - 5 % 
Rammetilskudd - 511 014 - 455 891 12 % 
Øremerkede tilskudd - 10 717 - 23 078 - 53 % 
Andre inntekter - 26 485 - 28 647 - 8 % 
Sum inntekter - 799 859 - 742 663 8 % 
    

Varekostnader  87 943   88 287 0 % 
Lønns-og personalkostn. 496 388  479 241 4 % 
Andre driftskostn. 243 278 175 135 39 % 
Avskrivninger 35 862 0 - 
Sum driftsutgifter 863 471 742 663 16 % 
    

Driftsresultat  63 613 0 - 
    

Netto finans - 1 971 0 - 
    

Årsresultat 61 642 0 - 
Budsjett = revidert budsjett 
Regnskap er inkludert konserninterne transaksjoner 

 
Regnskapet viser at foretaket har store tilpasningsproblemer og utfordringer i å løse dette. 
Kostnadene i 2002 var 8 % høyere enn inntektene. Overskridelsen i forhold til budsjett var i 
hovedsak på øvrige driftsutgifter med en sprekk på ca 70 mill.kr. (39 %). 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

  
Aktivitet 2002:  
 

Aktivitet Resultat 
2002 

Resultat 
2001 

Endr. i % 

Somatikk    
Sum sykehusopphold  41 132 38 410 7 % 
- herav dagkirurgi 5 781 5 774 0 % 
- herav heldøgnsopphold 35 351 32 636 8 % 
   - av dette innlagte 24 459 24 060 2 % 
   - av dette elektive dagopphold 10 892 8 576 27 % 
DRG-poeng 35 494  33 096 7 % 
Polikl. konsultasjoner (RTV) 145 160  146 061 - 1 % 
Kapasitetsutnyttelse 63 % 67 %  
Psykiatri    
Utskrivninger 1 423 1 869 - 24 % 
Antall liggedøgn 52 739 46 656 13 % 
Antall dagopphold 2 444 3 570 - 32 % 
Poliklinikk VOP 19 223 17 227 12 % 
Poliklinikk BUP 13 091 11 896 10 % 
* Aktivitetstall 2001 for psykiatri er innhentet fra Samdata, øvrige tall er rapportert fra helseforetakene 

 
UNN økte i 2002 totale sykehusopphold med 7 %. Veksten er innen elektive dagopphold. 
Poliklinisk behandling ble i motsetning til øvrige foretak noe redusert. Foretaket har den klart 
laveste utnyttelsen av sengekapasiteten med 63 % (en nedgang med 4 % - poeng fra 2001). 
Innen psykisk helse ble antall utskrivninger kraftig redusert samtidig som antall liggedøgn 
økte med 13 %. Dette betyr færre pasienter som i gjennomsnitt har økt liggetiden. Poliklinisk 
behandling har økt innen psykisk helse, samtidig som antall dagopphold er kraftig redusert. 
 
Resultat 2002: 
 

 
Økonomi 

 
Regnskap 2002 

 
Budsjett 2002 

 
Avvik 

ISF - 593 676 - 520 000 14 % 
Poliklinikk - 226 160 - 239 850 - 6 % 
Rammetilskudd - 1 478 873 - 1 414 175 5 % 
Øremerkede tilskudd - 103 316 - 29 598 349 % 
Andre inntekter - 97 067 - 103 602 6 % 
Sum inntekter - 2 499 093 - 2 307 225 8 % 
    

Varekostnader 492 500  430 616 14 % 
Lønns-og personalkostn. 1 642 632  1 559 250 5 % 
Andre driftskostn. 305 697  311 259 - 2 % 
Avskrivninger 111 758  8 000 1397 % 
Sum driftsutgifter 2 552 588  2 309 125 11 % 
    

Driftsresultat 53 495  1 900 2816 % 
    

Netto finans - 4 275 - 1 900 225 % 
    

Årsresultat 49 220 0 - 
Budsjett = revidert budsjett 
Regnskap er inkludert konserninterne transaksjoner 
 

Regnskapet viser et underskudd på 2 % i forhold til foretakets inntekter. Dette skyldes i 
hovedsak avskrivninger. 
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Hålogalandssykehuset HF 

 
Aktivitet 2002:  
 

Aktivitet Resultat 
2002 

Resultat 
2001 

Endr. i % 

Somatikk    
Sum sykehusopphold  21 935  22 098 0 % 
- herav dagkirurgi 3 214 3 006 7 % 
- herav heldøgnsopphold 18 721 19 092 - 2 % 
   - av dette innlagte 16 448    16 978 - 3 % 
   - av dette elektive dagopphold 2 273 2 114  8 % 
DRG-poeng 16 760  16 220 3 % 
Polikl. konsultasjoner (RTV) 79 293 74 212 7 % 
Kapasitetsutnyttelse    
Psykiatri    
Utskrivninger 721 610 18 % 
Antall liggedøgn 11 945 11 552 3 % 
Antall dagopphold 951 207 459 % 
Poliklinikk VOP 9 160 9 796 - 6 % 
Poliklinikk BUP 5 058 5 742 - 12 % 
* Aktivitetstall 2001 for psykiatri er innhentet fra Samdata, øvrige tall er rapportert fra helseforetakene 

 
Antall polikliniske konsultasjoner økte med 7 % i 2002, mens det innen øvrig behandling 
skjedde en klar vridning fra innlagte pasienter til dagkirurgi og elektiv dagbehandling i 
henhold til fastlagt målsetning. 
 
Dagavdelingen innen psykisk helse kom i full drift i 2002 og forklarer den sterke økningen på 
dette området. Poliklinisk behandling innen psykisk helse ble redusert både for barn/unge og 
voksne, mens målsetningen for regionen samlet var 15 % økning i 2002. 
 
Resultat 2002: 
 

 
Økonomi 

 
Regnskap 2002 

 
Budsjett 2002 

 
Avvik 

ISF - 286 494 - 278 240 3 % 
Poliklinikk - 72 451 - 70 618 3 % 
Rammetilskudd - 476 332 - 455 081 5 % 
Øremerkede tilskudd - 20 790 - 1 145 1816 % 
Andre inntekter - 50 015 - 34 069 47 % 
Sum inntekter - 906 082 - 839 154 8 % 
    

Varekostnader 142 450  80 613 76 % 
Lønns-og personalkostn. 593 998 585 428 1 % 
Andre driftskostn. 178 986 173 112 3 % 
Avskrivninger  46 270 0   
Sum driftsutgifter 961 703  839 154 15 % 
    

Driftsresultat  55 620 0 - 
    

Netto finans - 1 776 0 - 
    

Årsresultat 53 845 0 - 
Budsjett = revidert budsjett 
Regnskap er inkludert konserninterne transaksjoner 

 
Hålogalandssykehuset gikk med ca. 54 mill.kr. i underskudd i 2002, noe som utgjør 6 % 
av inntektene. Foretaket har store utfordringer i å tilpasse driftskostnadene til sine 
inntektsforutsetninger. Overskridelsen kommer i hovedsak på varekostnader, hvor 
forbruket i 2002 var ca. 76 % høyere enn budsjettert.  
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Nordlandssykehuset HF 

 
Aktivitet 2002:  
 

 
Aktivitet 

Resultat 
2002 

Resultat 
2001 

Endr. i % 

Somatikk    
Sum sykehusopphold  27 556 27 384 1 % 
- herav dagkirurgi 4 336 4 615 - 6 % 
- herav heldøgnsopphold 23 220 22 769 2 % 
   - av dette innlagte 19 546 19 522 0 % 
   - av dette elektive dagopphold 3 674 3 247 13 % 
DRG-poeng 21 800 21 024 4 % 
Polikl. konsultasjoner (RTV) 81 168 76 367 6 % 
Kapasitetsutnyttelse 82 % 83 % - 1 % 
Psykiatri    
Utskrivninger 1 153 1 049 10 % 
Antall liggedøgn 52 661 46 125 14 % 
 Antall dagopphold 4 788 3 684 30 % 
Poliklinikk VOP 16 444 15 380 7 % 
Poliklinikk BUP 11 690 11 274 4 % 
* Aktivitetstall 2001 for psykiatri er innhentet fra Samdata, øvrige tall er rapportert fra helseforetakene 

 
Antall polikliniske konsultasjoner økte med 6 % i 2002, mens det innen øvrig behandling 
skjedde en vridning fra innlagte pasienter og dagkirurgi til elektiv dagbehandling. 
Innen psykisk helse har foretaket en vesentlig høyere aktivitetsvekst enn regionens samlede 
målsetting når det gjelder oppholdsdøgn og dagbehandling, mens veksten i poliklinisk 
behandling har vært lavere enn regionens målsetting. 

 
Resultat 2002: 
 

 
Økonomi 

 
Regnskap 2002 

 
Budsjett 2002 

 
Avvik 

ISF - 374 775 - 362 347 3 % 
Poliklinikk - 121 858 - 115 328 6 % 
Rammetilskudd - 834 189 - 791 789 5 % 
Øremerkede tilskudd - 42 667 - 45 620 - 6 % 
Andre inntekter - 31 928 - 63 601 - 50 % 
Sum inntekter - 1 405 418 - 1 378 687 2 % 
    

Varekostnader 145 730 137 271 6 % 
Lønns-og personalkostn. 907 877  948 915 - 4 % 
Andre driftskostn. 300 336  295 167 2 % 
Avskrivninger 59 415 0 -  
Sum driftsutgifter 1 413 358 1 381 355 2 % 
    

Driftsresultat 7 940 2 668 298 % 
    

Netto finans - 6 513 - 2 668 244 % 
    

Årsresultat 1 427  0 - 
Budsjett = revidert budsjett 
Regnskap er inkludert konserninterne transaksjoner 

 
Foretaket gikk i balanse i 2002.  
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Helgelandssykehuset HF 

 
Aktivitet 2002: 
 

Aktivitet Resultat 
2002 

Resultat 
2001 

Endr. i % 

Somatikk    
Sum sykehusopphold  17 551 16 812 4 % 
- herav dagkirurgi 3 157 2 859 10 % 
- herav heldøgnsopphold 14 394 13 953 3 % 
   - av dette innlagte 12 468 12 212 2 % 
   - av dette elektive dagopphold 1 926 1 741 11 % 
DRG-poeng 13 151 12 564 5 % 
Polikl. konsultasjoner (RTV) 46 632 44 512 5 % 
Kapasitetsutnyttelse 89,5 % 87,2 %  
   Psykiatri     
Utskrivninger 165 154 7 % 
Antall liggedøgn 7 007 9 095 - 23 % 
Antall dagopphold 648 987 - 34 % 
Poliklinikk VOP 11 200 8 701 29 % 
Poliklinikk BUP 7 999 5 690 41 % 
* Aktivitetstall 2001 for psykiatri er innhentet fra Samdata, øvrige tall er rapportert fra helseforetakene 

 
Foretaket hadde i 2002 en vekst i total pasientbehandling på linje med gjennomsnittet i 
regionen. Det har vært en vridning til forholdsmessig større vekst innen dagkirurgi og elektiv 
dagbehandling som forutsatt. Utnyttelsesgraden av sengekapasiteten er klart høyest i 
regionen. 
 
Nedgangen i antall dagopphold innen psykisk helse skyldes at en dagavdeling ikke har vært i 
full drift på grunn av at stilling har blitt stående vakant. Den kraftige økningen innen 
poliklinisk psykisk helsetilbud til barn og unge skyldes i hovedsak at BUP i Rana var stengt 
en periode i 2001 som følge av manglende personell. 
 
Resultat 2002: 
 

 
Økonomi 

 
Regnskap 2002 

 
Budsjett 2002 

 
Avvik 

ISF - 250 692 - 233 775 7 % 
Poliklinikk - 66 435 - 59 809 11 % 
Rammetilskudd - 325 794 - 315 909 3 % 
Øremerkede tilskudd - 7 645 0 -  
Andre inntekter - 17 153 - 13 057 31 % 
Sum inntekter - 667 718  - 622 549 7 % 
    

Varekostnader 60 473 53 717 13 %  
Lønns- og personalkostn. 384 198 383 019 0 % 
Andre driftskostn. 214 747 185 774 16 % 
Avskrivninger 25 947 34 76315 % 
Sum driftsutgifter  685 365 622 544 10 % 
    

Driftsresultat 17 647    - 5 352940 % 
    

Netto finans - 2 963 5  59260 % 
    

Årsresultat 14 684 0 - 
Budsjett = revidert budsjett 
Regnskap er inkludert konserninterne transaksjoner 

 
Underskuddet på 14,7 mill.kr. utgjør 2,1 % av foretakets samlede inntekter.  
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Sykehusapotek Nord HF 

 
Resultat 2002:  

 
 

Økonomi 
 

Regnskap 2002 
 

Budsjett 2002 
 

Avvik 
ISF    
Poliklinikk    
Rammetilskudd    
Øremerkede tilskudd    
Andre inntekter - 142 131 - 142 873 - 1 % 
Sum inntekter - 142 131 - 142 873 - 1 % 
    

Varekostnader 116 816  116 296 0 % 
Lønns-og personalkostn. 19 834  21 624 - 8 % 
Andre driftskostn. 4 970  4 389 13 % 
Avskrivninger 244  573 - 57 % 
Sum driftsutgifter 141 863 142 882 - 1 % 
    

Driftsresultat - 267 9 2966 % 
    

Netto finans - 678 - 280 242 % 
    

Årsresultat - 945 - 271  348 % 
Budsjett = revidert budsjett 
Regnskap er inkludert konserninterne transaksjoner 

 
Overskuddet ble ca. 0,7 mill.kr. høyere enn budsjettert, noe som i hovedsak skyldes 
vesentlig lavere avskrivninger og høyere renteinntekter enn forutsatt i budsjettet. Foretaket 
hadde lavere inntekter enn budsjettert, men dette ble kompensert med tilsvarende lavere 
driftsutgifter. 
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VEDLEGG: BESKRIVELSE AV PROSJEKTER 

IT-handlingsplan 
IT-strategi og – handlingsplan ble utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av deltakere fra 
alle helseforetakene, samt fra Nasjonalt senter for telemedisin og Nord-Norsk helsenett.  
 
IT-handlingsplan er inndelt i fire delprogrammer: Felles kliniske kjernesystemer, samhandling 
med primærhelsetjenesten, felles merkantile og administrative systemer, samt IT-organisasjon 
og arkitektur.  

Felles kliniske kjernesystemer     
Formålet med dette delprogrammet er å oppnå enklere tilgang til pasientinformasjon og bedre 
pasientbehandling i regionen. Målsetningen er å etablere en mer enhetlig klinisk 
systemportefølje for alle helseforetakene i Helse Nord. Følgende prosjekter er prioritert:  
 
� EPJ/PAS forstudie 

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

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

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

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

 
� Cytostatica 
 Dosering av medikamenter i kreftbehandling.  

Samhandling med primærhelsetjenesten 
Formålet med dette delprogrammet er bedre kvalitet og tilgjengelighet i behandlingskjeden 
gjennom enklere samhandling mellom nivåene, samt legge til rette for mer kostnadseffektive 
samarbeidsordninger og ressursutnyttelse.  
 
� Basisanalyse 

Analyse av basistjenester og –behov i samhandling 
 
� Samarbeid med primærhelsetjensten 

Ulike prosjekter for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialistleddet 
 
� IT-tjenester ift funksjonsdeling 

Systemer og tjenester for å støtte funksjonsdeling innen foretaksgruppen 
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Felles merkantile og administrative systemer 
Formålet med dette delprogrammet er å sikre konsistente data på tvers av foretakene samt 
redusere anskaffelses- og driftskostnader. I tillegg vil det bidra til økt samarbeid og 
kompetansedelinng innen regionen. Målsetningen er å få etablert en enhetlig 
merkantil/administrativ systemportefølje for alle helseforetakene i Helse Nord.  
 
� Nytt økonomisystem  

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

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

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

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

  
� Kvalitetssystem for Helse Nord  

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

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

 
� Portal for Helse Nord RHF 
 Informasjonsportal for Helse Nord RHF 
 
� Ledelsesinformasjonssystemer forstudie  

Forstudie av system for ledelsesinformasjon (Lis) i foretaksgruppen 
 
� Sak-/arkivsystem 

Vurdering av felles sak-/arkivsystem for hele regionen.  

IT-organisasjon og styring 
Formålet er å legge til rette for en best mulig utnyttelse av samlede IT-ressurser i regionen, 
der målsetningen er å få etablert klare styringsprinsipper og en enhetlig driftsmodell for Helse 
Nord.  
 
� IT-organisassjon og styring 

Organisasjonsutviklingsprosjekt for å bedre ressursutnyttelsen på IT-siden i 
foretaksgruppen 

 
� Felles integrasjonsløsninger og arkitektur 

Infrastruktur for utveksling av informasjon mellom systemer i Helse Nord 
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� IT-infrastruktur og basistjenester 

Sett av prosjekter for å føre fram en felles basis av infrastruktur og basistjenester i 
regionen 

 
� IT-sikkerhet 

Samordning og etablering av felles regime for IT-sikkerhet 

Øvrige prosjekter 
Det er igangsatt en rekke prosjekter i tillegg til IT-handlingsplan i Helse Nord. Disse er som 
følger:  
 
� Organisering av kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord  

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

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

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

� Internasjonal konferanse 
Konferanse omhandlende rekruttering og stabilisering i utkantstrøk.  
 

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

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

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

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

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

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

� Coaching 
Utvikle coachere som skal styrke de enkelte ledere i deres ledelsesutøvelse. 
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� Medarbeidertilfredshetsmåling 
Måle medarbeidernes tilfredshet. Avventer nasjonalt arbeid.  

 
� Masterstudie i sykehusledelse 

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

 
� Analyse av elektiv kirurgisk virksomhet 

Frekvens av ulike operasjoner per sykehus.  
 
� Etablering av Senter for evaluering og klinisk forskning 

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

 
� Regional beredskapsplan 

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

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

 
� Ventetider og pasientinformasjon 

Redusere ventetider gjennom bedre kapasitetsutnyttelse.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.5.2003 200300344-3 17 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 52-2003  TILSKUDD TIL HELSEFORETAKENES 
INNKJØPSSERVICE AS.  

 

Møtedato: 5. juni 2003 

 
Styret bes i denne saken å bevilge midler til utbetaling av tilskudd til Helseforetakenes 
Innkjøpsservice AS.   
 
Bakgrunn / vurdering  
Det vises til styresak 08-2003 hvor styret vedtok at Helse Nord RHF inngår som aksjonær 
med 20 % eierandel i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Av styrevedtaket og 
aksjonæravtale følger at regionale helseforetak skal yte tilskudd til drift i oppstartsfasen.   
 
Det bes nå om at det betales tilskudd på kr 500.000,- for 2003 fra hvert av de regionale 
helseforetakene. Tilskuddet foreslås finansiert gjennom disponering av ikke-fordelte midler i 
Helse Nord RHFs budsjett.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret bevilger kr 500.000,- i tilskudd til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS.  
 
 
Bodø, den 27. mai 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
 

 
 

39 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.5.2003 200300113-57 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 53-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 5. juni 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. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 27. mai 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
 

 
 

40 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.5.2003 200300113-58 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 53-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 5. juni 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.5.2003 200300113-59 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 53-2003/2  INFORMASJON FRA KST. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 5. juni 2003 

 
Legges frem muntlig av kst. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.5.2003 200300113-61 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 54-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 5. juni 2003 
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