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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 18. JUNI 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 18. 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 56-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
ekstraordinært styremøte, den 18. juni 2003: 
 
Sak 56-2003 Godkjenning av saksliste. Side 2 
Sak 57-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mai 2003. Side 4 
Sak 58-2003 Organisering av fødselsomsorg og kirurgisk akuttberedskap i 

Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF m. v. 
Under behandling av denne saken vil styremøtet være åpent 
for offentligheten. 

Side 7 

Sak 59-2003 1. Tertial rapport 2003 - Helse Nord. Side 8 
Sak 60-2003 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2003. Side 27 
Sak 61-2003 Benchmarking av helseforetak i Helse Nord, oppsummering. Side 40 
Sak 62-2003 Økonomi- og investeringsperspektiver 2004. Side 46 
Sak 63-2003 Policy Helse Nord. Forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling for bygg, anlegg og eiendom. 
Side 57 

Sak 64-2003 Felles prinsipper for omstilling og nedbemanning i 
foretaksgruppen. 

Side 69 

Sak 65-2003 Etablering av ANS for Luftambulansetjenesten. Side 74 
Sak 66-2003 Orienteringssaker Side 82 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig.   
 3. Orientering om status for prosjektporteføljen.   
 4. Ventetider 1. tertial 2003.   
Sak 67-2003 Referatsaker Side 102 
 1. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 26. mai 2003 ad. 

distriktsmedisinske sentre. 
  

 2. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 26. mai 2003 ad. 
akuttberedskapen og fødeomsorgen i nord. 

  

 3. Brev fra Hovedutvalget ved Hålogalandssykehuset HF av 
26. mai 2003 ad. fremtidig organisering av akuttkirurgi og 
fødselsomsorg i Hålogalandssykehuset HF. 

  

 4. Brev fra Øksnes kommune v/rådmann av 27. mai 2003 ad. 
kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. 

  

 5. E-post fra Hadsel Høyre av 27. mai 2003 ad. 
sluttrapporten om fødselsomsorg og akuttkirurgi. 

  

 6. E-post fra Frode Bygdnes v/Troms RV av 28. mai 2003 
ad. sommerstenging av fødeavdelinga i Harstad. 

  

 7. Brev fra Lofotrådet av 28. mai 2003 ad. kirurgisk 
akuttberedskap ved Nordlandssykehuset HF Lofoten. 

  

 8. Brev m/vedlegg fra Helsedepartementet av 3. juni 2003 
ad. tilsynsrapport om situasjonen ved psykiatriske 
akuttavdelinger. 
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 9. Brev fra Narvik Kommune v/ordfører av 3. juni 2003 ad. 

organisering av fødselsomsorgen og akuttkirurgisk 
beredskap i Hålogalandsykehuset HF. 

  

 10. Brev fra Helse Nord RHF til godkjente private sykehus 
som inngår i ISF-ordningen av 5. juni 2003 ad. 
oversendelse av forslag til avtale med Helse Nord RHF 
om kjøp av spesialisthelsetjenester m/vedlegg. 

  

 11. Brev fra Narvik Kommune av 28. mai 2003 ad. 
fødselsomsorg og akuttkirurgi ved Hålogalandssykehuset. 

  

Sak 68-2003 Eventuelt Side 103 
 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 57-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE  
 5. JUNI 2003 
 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt ekstraordinært styremøte på møterom Oversikten i Helse 
Nord RHFs lokaler i Bodø, den 5. juni 2003 – fra kl. 08.30 til kl. 14.30. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe (frem til kl. 13.45), Daniel Haga, 
Ellen Inga O. Hætta, Lisbeth Flågeng, Johan Petter Barlindhaug, Stig Arild Stenersen, Kari B. 
Sandnes og varamedlem Knut Magne Augestad. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke og 
økonomidirektør Jann-Georg Falch.  
 
Direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug og organisasjonsdirektør Anita Eriksen deltok 
under behandling av sak 53-2003. 
 
Under behandling av sak 50-2003 deltok statsaut. revisorer Gunnar Alskog og John Eilif 
Johansen. 
 
Forfall: 
Bente Christensen. 
 
Observatører: 
Trude Gjernes, Nordlandsforskning 
 
 
STYRESAK 48-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 48-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 49-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mai 2003. 
Sak 50-2003 Regnskap 2002. 
Sak 51-2003 Regnskaps- og resultatvurdering 2002. 
Sak 52-2003 Innskudd i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. 
Sak 53-2003 Orienteringssaker 
 5. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 6. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
Sak 54-2003 Foretaksmøter i helseforetakene. 
Sak 55-2003 Eventuelt 
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Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under møtet. 
 
 
STYRESAK 49-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 7. MAI 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. mai 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 50-2003  REGNSKAP 2002 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF(eierforetaket) godkjenner regnskapet for 2002, med et negativt 

resultat på kr. 21 757 279,- som overføres til udekket tap. Foretaksgruppen Helse Nord 
hadde et samlet negativt resultat på 202 millioner kroner. 

  
2. Selv om årsresultatet er bedre enn budsjettert, viser regnskapet at foretaksgruppen som 

helhet fremdeles ikke har kontroll med utgiftsveksten. 
 
3. Økningen i utgiftsnivå – spesielt utviklingen i antall årsverk – bryter med de 

styringssignalene som tidligere er gitt av styret i Helse Nord RHF. Styret forventer at 
helseforetakene tilpasser seg vedtatte budsjettrammer gjennom å fokusere langt tydeligere 
på utgifts- og bemanningssiden. Det forutsettes at helseforetakene i 2003 rapporterer 
løpende til Helse Nord RHF om hvordan utgifter og bemanning utvikler seg. 

 
4. Styret konstaterer at tiltak på utgiftssiden blir ytterligere aktualisert gjennom forslagene i 

revidert nasjonalbudsjett, der aktivitetsvekst og kodeforbedring utløser reduksjon i DRG- 
og poliklinikktakster. Dette foreslås med til dels tilbakevirkende kraft. Konsekvensen er at 
tilpasningsproblemene ikke lenger kan løses gjennom aktivitetsvekst, og at arbeidet med å 
nedkorte ventetider og ventelister derfor må fokuseres mer mot de pasientgrupper som har 
uakseptable ventetider. Samlet kan dette innebære at lavere prioriterte pasienter må vente 
lengre på behandling. 

 
 
STYRESAK 51-2003  REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2002 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF tar regnskaps- og resultatvurdering 2002 til orientering. 
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STYRESAK 52-2003  TILSKUDD TIL HELSEFORETAKENES 

INNKJØPSSERVICE AS 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret bevilger kr 500.000,- i tilskudd til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS.  
 
 
STYRESAK 53-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Revidert nasjonalbudsjett. 
 Helse Finnmark HF.  
 Roller og ansvarsforhold i Helse Nord RHF. 

2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 
 Konferanse i Skottland, ”Making it work” – 4. til 6. september 2003. 
 Kodingspraksis. 
 Avtale med private aktører. 
 Akutt kirurgi og fødselsomsorg – status. 
 Bedriftsdemokratinemndas avgjørelse om å oppheve valget til ansatterepresentanter til 

styret i Helse Nord RHF.  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
I kulepunkt 5 under styresak 53-2003/2 ad. oppheving av valget til ansatterepresentanter 
vedtok styret om å forlenge mandatet til valgstyret i Helse Nord RHF til også å gjelde 
omvalget. 
 
 
STYRESAK 54-2003  FORETAKSMØTER I HELSEFORETAKENE 
 
Styret drøftet innholdet i de forestående foretaksmøtene med helseforetakene og vedtok 
følgende: 
 
Styrets vedtak under styresak 50-2003 føres opp som sak på foretaksmøtene, den 11. juni 
2003. 
 
 
STYRESAK 55-2003  EVENTUELT 
 
Styremedlem Stig-Arild Stenersen stilte spørsmål omkring organisasjonsutvikling og ledelse,  
jfr. styresak 71-2002. Organisasjonsdirektør Anita Eriksen svarte på spørsmålet. 
Administrasjonen vil legge frem et mer utfyllende notat til styret i Helse Nord RHF. 
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STYRESAK 58-2003  ORGANISERING AV FØDSELSOMSORG OG 
KIRURGISK AKUTTBEREDSKAP I 
HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF OG 
HELGELANDSSYKEHUSET HF M. V.  

 Under behandling av denne saken vil styremøtet være åpent for 
offentligheten. 

 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Sakspapirene oversendes som eget vedlegg. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.6.2003 200300376-10 130 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
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Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 
 

 

STYRESAK 59-2003  1. TERTIAL RAPPORT 2003 - HELSE NORD.  
 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Formål 
I saken fremlegges aktivitetsutvikling og regnskapsresultat for Helse Nord pr 1. tertial 2003. 
  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
Styret tar den fremlagte tertialrapport til orientering.  
 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Resultatregnskap per 30.4.2003  
 Investeringer 
 Aktivitetstabeller 
 
Utrykte vedlegg:  Tertialmelding fra helseforetakene  
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Saksutredning  
Rapporten baserer seg på helseforetakenes rapporteringer til Helse Nord RHF.  
 
Aktivitetsrapporteringen har vært revidert og helseforetakene har kommet med innspill. Det 
vil jobbes videre med rapporteringen også i fremtiden og eventuelle innspill fra styret vil bli 
tatt hensyn til. 
 
Aktivitetsutvikling 1. tertial  
Som vedlegg følger en samlet oversikt over aktuelle aktivitetstall for helseforetakene. 
Helseforetakenes egne rapporter følger som utrykte vedlegg og er tilgjengelige dersom 
ønskelig. Aktivitetsrapporteringen fra helseforetakene er bedret, men fremdeles noe 
mangelfull vedrørende kommentarer til utvikling/måloppnåelse. Dette gjelder særlig innen 
psykisk helsevern.  
 
Somatikk 
Tabell 1 viser den totale DRG-produksjonen ved de enkelte helseforetakene. På grunn av 
etterslep og mange opphold som foreløpig er klassifisert i DRG-470, er tallene usikre. 
(470=opphold som ikke kan grupperes på grunn av manglende opplysninger). 
Helseforetakene, med unntak av Helgelandssykehuset, har inkludert en prognose av 
kostnadsvekt for 470-gruppen i tallene. Størrelsen på den tilsynelatende nedgangen på 
Helgeland vil dermed ikke være reell. Målt i antall opphold (tabell 2) viser likevel tallene at 
Helgelandssykehuset har en nedgang i produksjon. Helseforetaket skriver i sine kommentarer 
at Sandnessjøen ikke har aktivitet som forventet. Dette må igjen ses i sammenheng med 
pasientstrømmer ut av Helse Nord som er særlig gjeldene for Helgelandsområdet. For øvrig 
bør nevnes at Helse Nord RHF i flere sammenhenger har kommentert den sterke 
aktivitetsveksten i 2002 på Sør-Helgeland. 
 
Tabell 2 og tabell 3 viser antall opphold i ulike kategorier og beskriver på dette tidspunkt 
aktiviteten ved helseforetakene bedre enn tabell 1. Målt i totalt antall opphold har det vært en 
aktivitetsøkning ved samtlige helseforetak, med unntak av Helgelandssykehuset HF. Elektive 
dagopphold er skilt ut for å gi et mer nyansert bilde av aktivitetsutviklingen.   
 
Antall innlagte heldøgnsopphold er 2,7 % høyere enn ved samme tidspunkt i fjor. 
Helgelandssykehuset HF har nedgang (-1,7 %), mens økningen er størst ved Helse Finnmark 
HF (+5,3 %) og Nordlandssykehuset HF (+5,2 %). Unn HF (+2,3 %) og 
Hålogalandssykehuset HF (+2,6 %) viser også til oppgang. Aktivitetsøkningen i Finnmark er 
problematisk i forhold til de økonomiske tilpasningsproblemene foretaket står ovenfor. 
Veksten ved Nordlandssykehuset har sammenheng med åpningen av pasienthotellet. 
 
Dagkirurgi (konsultasjoner m/ ISF-refusjon) er registrert som et sykehusopphold i motsetning 
til en poliklinisk konsultasjon m/RTV refusjon. Dagkirurgi viser en betydelig økning ved 
Helse Finnmark HF (+26,4 %), Nordlandssykehuset HF (+18,4 %) og Hålogalandssykehuset 
HF (+18,9 %).  Noe av økningen ved Hålogaland skyldes stenging av avdelinger i fjor.  
 
Helgelandssykehuset viser nedgang på 9,3 %. Denne aktivitetsnedgangen nyanseres noe når 
en ser på polikliniske konsultasjoner m/RTV-refusjon i tabell 4.  Helgelandssykehuset HF 
(+8,6 %), Nordlandssykehuset HF (+8,9 %) og Hålogalandssykehuset HF (+4,5 %) har en 
økning i antall konsultasjoner m/RTV-refusjon. UNN HF (-1,6 %) og Helse Finnmark HF 
(-1,3 %) har en nedgang sammenlignet med samme tidsrom i fjor.  
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Tabell 4 viser også hvor stor andel av polikliniske pasienter som er nyhenviste. Utviklingen 
tilsier at nyhenvisninger utgjør en relativt stabil prosentandel av konsultasjonene. Unntaket er 
Hålogalandssykehuset HF hvor tallene indikerer at færre nyhenviste pasienter blir utredet 
sammenlignet med 1. tertial i fjor.    
 
Tabell 5 viser antall opphold øyeblikkelig hjelp.  
 
Tabell 6 viser antall utskrivningsklare pasienter og antall liggedøgn i perioden. Tallene tyder 
på at situasjonen har forverret seg kraftig det siste året, med unntak av UNN HF. Hålogaland 
kommenterer imidlertid at den store økningen skyldes blant annet bedre registreringspraksis.  
 
Oppsummering somatikk: 
Styringsmålet om en vridning av behandling fra innleggelse til økt dagbehandling/dagkirurgi 
og poliklinikk er nedfelt både i budsjettet for 2003 og styringsdokumentet til helseforetakene. 
Bakgrunnen er ønsket om en bedre kostnadsutvikling og økt kapasitetsutnyttelse ved å få ned 
antall senger. I tillegg er det generelt et sykehusforbruk i landsdelen som ligger langt over 
landsgjennomsnittet og det har over år vært et klart mål å få dette forbruket ned mot 
landsgjennomsnittet. Aktivitetstallene viser at selv om de aller fleste har økt sin 
dagbehandling, dagkirurgi og polikliniske undersøkelser, er en aktivitetsøkning på 
heldøgnsopphold (inklusive elektive dagpasienter) for Helse Nord totalt på 5,5 % 
foruroligende i forhold til målet om å få ned sykehusforbruket. Helse Finnmark må imidlertid 
berømmes for økningen i dagkirurgi og elektiv dagbehandling, selv om dette så langt ikke har 
gitt seg utslag i lavere kostnader til driften totalt. Dette igjen tyder på at for stor andel av 
ressursene er bundet til kostnadskrevende sengeposter. Sammenholdt med gjennomsnittlig 
beleggsprosent har Helse Finnmark HF, Hålogalandssykehuset HF og UNN HF fortsatt et 
potensial for å redusere sengekapasiteten. 
 
Ø-hjelpsandelen, spesielt innenfor kirurgi, i Finnmark og Helgeland tyder også på at økt 
samarbeid med primærhelsetjenesten omkring etablering av felles akuttmottak og 
observasjonssenger er nødvendig for å få ned sykehusforbruket. Den store økningen i antall 
utskrivningsklare pasienter i alle HFene, med unntak av UNN, må få en spesiell oppfølging 
resten av året. Økningen i antall nyhenviste er relativt beskjeden, sett i relasjon til at dette har 
vært et uttrykt styringsmål i Helse Nord. Effektivisering og endrede rutiner av kontroller bør 
iverksettes. 
 
Psykisk helsevern   
Tabell 7 – 14 viser aktivitetstall psykisk helsevern. Innrapporterte tall viser en betydelig 
økning i forhold til hittil i fjor.  
 
Psykisk helse for barn: 
Alle helseforetakene hatt økning i antall tiltak for barn. Samlet for hele Helse Nord er 
økningen 27,6 % sammenlignet med 1. tertial 2002. Dette kan ha flere forklaringsfaktorer. En 
faktor antas å være den økte fokuseringen på å styrke tjenesten til barn og unge i 2003. 
Prosjekt ”ingen ventetid” som ble igangsatt ved årsskiftet 2002/2003 kan i tillegg også ha gitt 
effekt.  
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Antall tiltak pr pasient pr dag er 0,05. Vi har ikke tall for 2002, og det er derfor ikke mulig å 
si noe om utviklingen. Samlet i Helse Nord er det i 1 tertial 1,7 tiltak pr behandler pr dag. Ser 
vi på det enkelte helseforetak, har Helgelandssykehuset 2,5 tiltak pr behandler pr dag, mens 
de andre foretakene har rundt 1,5-1,6 tiltak pr behandler pr dag. Helgelandssykehuset ligger 
også høyest i forhold til antall tiltak pr pasient med 11,4. De har også det laveste antall barn i 
behandling. De øvrige foretakene med unntak av UNN har mellom 4,5 og 6,3 tiltak pr pasient. 
Unn har det laveste antall tiltak pr pasient (pr sak) på 2,0 i perioden. 
 
Psykisk helse for voksne: 
Når det gjelder totalt antall liggedøgn for voksne er det kun Helse Finnmark som har hatt en 
økning i 1. tertial 2003 sammenlignet med 1. tertial 2002. De øvrige helseforetakene har hatt 
reduksjon 1. tertial, der UNN har hatt den største reduksjonen på 18,7 %. Det totale antall 
utskrivninger i psykisk helsevern for voksne økte med 0,3 % for hele Helse Nord 1. tertial 
2003 sammenlignet med samme periode i fjor. Ser vi på det enkelte helseforetak, har alle hatt 
en reduksjon, unntatt UNN som økte med 35,5 % 1. tertial 2003 sammenlignet med 1. tertial 
2002. Dette betyr at det ved UNN har vært flere og kortere innleggelser så langt i år 
sammenlignet med samme tid i fjor. 
 
Dagbehandlingen har i det samme tidsrom økt med 29,3 % sammenlignet med samme tidsrom 
i 2002. Helse Finnmark har hatt den klart største økningen på 246,9 %. Dette skyldes ikke økt 
aktivitet alene, men at man har innført ensartet rapporteringsregistrering i foretaket.  
 
Polikliniske konsultasjoner har samlet for hele Helse Nord økt med 5,7 % fra i fjor. Størst 
økning har det vært i Helgelandssykehuset, som har hatt 41,2 % økning og i 
Hålogalandssykehuset som har hatt 17,7 % økning 1. tertial i 2003 sammenlignet med 1. 
tertial 2002. Imidlertid har UNN og Helse Finnmark hatt nedgang. Det kan således se ut som 
at det skal bli vanskelig å nå målet om 15 % økning av antall polikliniske konsultasjoner fra 
2002 til 2003.  
 
Det er et mål å redusere bruken av tvunget psykisk helsevern. Tallene viser at tvunget 
observasjon med døgnopphold, jfr. psykisk helsevernloven §§ 3-8 og 3-6, er omtrent 
uforandret. Når det gjelder tvunget psykisk helsevern med døgnopphold, jfr. psykisk 
helsevernloven §§ 3-8 og 3-6, har det skjedd en reduksjon i antall innleggelser 1.tertial 2003 
sammenlignet med 1.tertial 2002 på 22 %. UNN HF har hatt den største reduksjonen med hele 
32 %. Dette kan være en effekt av at Tromsø og Karlsøy psykiatriske senter i 2002 la om 
deler av akutt psykiatriske tjenester ved at de etablerte ambulant akutteam. Dette medfører at 
flere får hjelp uten innleggelse i akuttavdeling.    
 
Kvalitetsindikatorer  
Helsedepartementet har besluttet at følgende indikatorer skal etableres i løpet av 2003. 
 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 aktivitetsmal) 
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Pasienttilfredshet er tidligere rapportert gjennom PASOPP-undersøkelsen, jf styresak 45-
2003. Rapporteringen av kvalitetsindikatorene er forsinket noe som i stor grad skyldes 
forsinkelse ved innføring av ny NPR-record på landsbasis. Helseforetakene er i brev fra Shdir 
bedt om å manuelt registrere korridorpasienter fra februar måned. Det ble også bedt om å 
rapportere korridorpasienter til Helse Nord RHF, men kun Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF har levert tall. Korrekt registrering ved samtlige helseforetak skal nå 
være igangsatt og vil rapporteres i 2. tertialrapport.    
 
Ventetid 
Ventetider viser følgende utvikling i Helse Nord (alle tall er hentet fra NPR): 
 

 1. tert. 2002 1. tert. 2003 
Antall nyhenvisninger 46.459 47.299 
Antall ord. avviklet 39.252 39.491 
Gjennomsnitts ventetid avviklet 92 dager 85 dager 
Antall ventende totalt 32.560 28.875 
Gjennomsnitt ventetid ventende 197 dager 177 dager 
Antall som har ventet mer enn ett år 4634 3393 

 
Ventetiden for de som ble behandlet i perioden ble redusert til 85 dager, mot 80 for landet for 
øvrig.  Reduksjonen tilsvarer 7,6 %.   
 
I forhold til de som fortsatt står på venteliste er gjennomsnittlig ventetid redusert fra 197 
dager til 177 dager, mens landsgjennomsnittet er på 129 dager.  Denne store forskjellen 
skyldes i all hovedsak at det forholdsvis er langt flere i Helse Nord som har ventet mer enn ett 
år på behandling. 
 
Helse Nord har dermed forholdsvis flest pasienter som venter lenge, og også forholdsvis 
lenger ventetid for de som er behandlet. Sammenlikner en med Helse Sør som har de korteste 
ventetidene, har Helse Nord 7 personer pr. 1000 innbyggere som har ventet mer enn ett år, 
mens tilsvarende i sør er 1 person. 
 
Det er store forskjeller mellom helseforetakene i Helse Nord: 
 
 Antall (og i % av totalt 

antall ventende) som har 
ventet mer enn 1 år 

Gjennomsnittlig 
ventetid 
avviklet (1.tert. 
2002 i parentes) 

Antall i barne- og 
ungdomspsykiatrien som 
har ventet mer enn 1 
måned (1.tert.2002i par) 

Helse Finnmark 660  –    13,5% 81 (82) 59 (35)      -   89% (70%) 
UNN 525  –      5,6% 86 (97) 38 (54)      -   68% (71%) 
Hålogalandssykehuset 65    –      1,9% 82 (101) 36 (22)      -   90% (100%) 
Nordlandssykehuset 1860 –   21,7% 94 (92) 119 (64)    -   78% (75%) 
Helgelandssykehuset 283  –    10,6% 78 (80) 26 (13)      -   68% (72%) 
 
Selv om alle foretakene har redusert antall som har ventet over 1 år betydelig i forhold til 
2002, er det for mange som fremdeles venter lenge. Det er grunn til å tro at de negative tallene 
for Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF bl.a. skyldes manglende rydding i 
ventelistene. Når en i tillegg også har lange ventetider for de som er behandlet fører dette til at 
pasienter velger seg bort fra Helse Nord.  Dette vil øke antall gjestepasienter.   
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Personal 
Sykefraværet for Helse Nord har gått opp med 0,3 % i første tertial i forhold til totaltall for 
2002 (jf vedlagt tabell). Universitetssykehuset HF har hatt en økning i sykefraværet på 0,75 
%. De øvrige helseforetakene har hatt en mindre nedgang. Fraværsprosent varierer fra 8,0 ved 
UNN HF til 9,6 ved Hålogalandssykehuset.  
 
I desember 2002 undertegnet Nordlandssykehuset HF avtale om Inkluderende Arbeidsliv ut i 
fra en målsetting om at sykefraværet skal reduseres, og for å sikre at ansatte med helseplager 
skal få nødvendig hjelp og oppfølging. Det er opprettet prosjektlederstilling for ivaretakelse 
av framdrift i arbeidet og intensjonene i avtalen.  
  
Tabellen under viser endringer i bemanning (årsverk) fra januar 2003 til hhv. mai og juni 
2003. Tallene er hentet fra personalsystemet og viser at antall årsverk er økt med 3,9 % fra 
januar til juni. Erfaringsvis er antall årsverk noe lavt i januar sammenlignet med andre 
måneder. Tallene viser likevel en relativt stor vekst i antall årsverk særlig ved Helse Finnmark 
HF, UNN HF og Helgelandssykehuset HF. På tross av tilpasningsproblem og usikkerhet 
vedrørende aktivitetsbasert inntektsnivå øker antall årsverk i Helse Nord.   
 
  

  Endring  Endring  Endring Endring 
  jan-juni jan-juni % mai-juni mai-juni % 

SUM Årsverk Helse Finnmark HF 58,30 5,2 % 10,70 0,9 % 
SUM årsverk 
Universitetssykehuset HF 199,40 5,4 % 68,60 1,8 % 
SUM Årsverk 
Hålogalandssykehuset HF 11,00 0,8 % -8,80 -0,6 % 
SUM Årsverk Nordlandssykehuset 
HF 47,00 2,2 % -2,00 -0,1 % 
SUM Årsverk 
Helgelandssykehuset HF 45,60 5,1 % 8,10 0,9 % 
SUM årsverk Helse Nord RHF 1,20 3,6 % 0,70 2,1 % 
SUM Årsverk Sykehusapotek 
Nord HF         
SUM Årsverk Helse Nord 362,50 3,9 % 77,30 0,8 % 

  
Tallene viser antall produserte årsverk ekskl. timelønte vikarer og overtid. Det er ikke tatt 
hensyn til årsverk levert av eksterne leverandører. 
  
 
Sammendrag økonomi  
Basert på innrapporterte tall viser regnskapet for Helse Nord et overskudd pr 30. april på 11,4 
millioner kr. Eventuelle virkninger av revidert nasjonal budsjett (jf nedenfor) er da ikke tatt 
hensyn til.   
 
Samtlige helseforetak, med unntak av UNN HF og RHF, rapporterer regnskapsmessig 
underskudd pr 1. tertial. Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF rapporterer 
akkumulert regnskapsmessig underskudd på henholdsvis 4,6 og 6 millioner kr. UNN HF har 
overskudd (21 millioner kr) mens Helse Finnmark HF og Hålogalandssykehuset HF 
rapporterer underskudd på henholdsvis 15,1 og 12,4 millioner kr. Sykehusapotek Nord HF 
rapporterer et resultat på 1,4 mill kr i underskudd pr 1. tertial.  
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Helse Nord RHF har et regnskapsmessig overskudd på 29,3 mill kr som skyldes budsjetterte 
reserver samt lave kostnader på prosjektporteføljen. Prosjektene er nå gjennomgått og 
endringer foreslås i egen sak til møte den 18. juni 2003. Merk at prognose for RHF ikke tar 
hensyn til justeringen av prosjektene.  
 
Forslag til Revidert nasjonalbudsjett– endrede forutsetninger  
Nedenfor følger en kort redegjørelse av revidert nasjonalbudsjetts resultateffekt 2003.  
 
Reduksjon av ISF-inntekt  
Revidert nasjonalbudsjett innebærer at økte DRG-poeng som har sammenheng med økt 
aktivitet blir kompensert. Derimot kan merinntekter knyttet til kodeforbedring ikke påregnes 
utbetalt. På bakgrunn av dette antydes det at enhetsprisen for 2003 vil måtte reduseres med 
om lag kr 1000 dersom DRG-indeksen viser like sterk vekst som i 2002. Basert på budsjettert 
ISF-inntekt vil en reduksjon på kr 1000 pr DRG-poeng tilsvare ca 60 mill kr i reduserte 
inntekter for Helse Nord i 2003.   
 
Endring i ISF indeks 
Departementet trekker inn 200 mill kroner for 2002, begrunnet med at det har skjedd en 
endring i indeks som ikke kan begrunnes med endringer i aktivitet, men som skyldes 
kodeforbedring. Dette forslaget har gitt negativ resultateffekt for regnskap 2002 og dermed 
økt Helse Nords totale tilpasningsproblem. Helse Nords underskudd 2002 ble økt med 14 
millioner kr som følge av ovennevnte budsjettforslag.   
 
Reduksjon av poliklinisk refusjon  
Med bakgrunn i en betydelig økt aktivitet (om lag 11 % på landsbasis) signaliseres en 
takstreduksjon for poliklinisk virksomhet. Reduksjonen er ikke tallfestet og dermed vanskelig 
å prognostisere. Basert på budsjett 2003 tilsvarer en reduksjon på mellom fem og ti prosent ca 
25-50 millioner kr i reduserte inntekter for Helse Nord.    
 
Endringer åpningsbalanse/ avskrivninger  
Departementet har kommet med nye føringer vedrørende åpningsbalanse og avskrivninger. 
Tilpasning til regnskapsloven har medført økte avskrivninger for helseforetakene i Helse 
Nord.    
 
I 2003 vil dette medføre at avskrivningene blir 264 mill kr, mens det i fordeling av 
basisramme er lagt inn 250 mill kr. Forventet underskudd for 2003 øker dermed med 14 mill 
kr. Departementet har signalisert at endelig fastsettelse av verdien på anleggsmidlene skal skje 
før regnskapet for 2003 skal endelig behandles i 2004.  
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Prognose 2003 
Prognosene for årets regnskapsresultat gjøres på basis av gjeldene forutsetninger til en hver 
tid. I tabellen under er helseforetakenes prognoser for 2003 før effekt av revidert 
nasjonalbudsjett oppsummert.   
 

2003 Prognose Styringsmål Endring fra
(styringsdok) styringsmål

RHF -20 000 000 0 -20 000 000
Finnmark 47 000 000 30 000 000 17 000 000
UNN 70 000 000 70 000 000 0
Hålogaland 50 000 000 50 000 000 0
Nordland 76 000 000 76 000 000 0
Helgeland 23 000 000 23 000 000 0
Apotek 0 0 0
Total 246 000 000 249 000 000 -3 000 000  

 
Prognosen fra Helse Finnmark HF tilsier at helseforetakets styringsmål for 2003 ikke nås. 
Nordlandssykehuset HF, Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har justert 
prognosene siden forrige rapportering.  Helse Finnmark har økt underskuddsprognosen som 
følge av underbudsjetterte kostnader og forsinket iverksetting og realisering av effekter av 
planlagte sparetiltak. Hålogalandssykehuset har økt underskuddsprognosen p.g.a. økte 
kostnader som følge av aktivitetsøkning samt økte energi- og pensjonskostnader. 
Nordlandssykehuset har økt underskuddsprognosen som følge av lavere inntektsprognose enn 
tidligere forutsatt. Den høye aktiviteten i starten av året har flatet litt ut og høy aktivitet 
innebærer økte materiellkostnader. Helgelandssykehuset har økt underskuddsprognosen som 
følge av redusert aktivitet og pasientmangel samt økte gjestepasientutgifter som følge av 
pasientlekkasje sørover. 
 
Forslag til revidert nasjonalbudsjett innebærer store konsekvenser for Helse Nord. Summen 
av informasjon tilsier at prognose etter revidert budsjett kan fremstilles slik:  
   

 
Underskuddsprognose før revidert nasjonalbudsjett    246 mill kr
Økte avskrivninger 14 mill kr
Tap av DRG-inntekt 60 mill kr
Tap av polikliniske refusjoner 5-50 mill kr
Underskuddsprognose Helse Nord 2003 325-370 mill kr  

 
 
Økonomi  
 Oversikten nedenfor gir et totalbilde pr 30. april. Merk:  
 

 Finanspostene er inkludert i tabellen.   
 Budsjettene er balanserte ved at det er lagt en fiktiv ekstraordinær inntekt tilsvarende 

styringsmål i styringsdokument.     
 Budsjettene til Hålogaland er laget med 35,7 millioner i underdekning, mens 

styringsmål og prognose pr 1. tertial er 50 mill kr.  
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pr 1. tertial 2003 - Helse Nord 2002

- = inntekt / + = kostnad Regnskap % % 
Budsjett hittil i år av budsjett av budsjett

RHF Inntekt -327 140 -122 748 37,5 % 36,2 %
Utgift 327 140 93 414 28,6 % 32,9 %
Resultat 0 -29 334

Finnmark Inntekt -846 185 -281 292 33,2 % 32,7 %
Utgift 846 185 296 411 35,0 % 33,1 %
Resultat 0 15 119

UNN Inntekt -2 692 000 -930 115 34,6 % 33,1 %
Utgift 2 692 000 908 464 33,7 % 34,2 %
Resultat 0 -21 651

Hålogaland Inntekt -976 093 -338 766 34,7 % 32,8 %
Utgift 976 093 351 103 36,0 % 34,0 %
Resultat 0 12 338

Nordland Inntekt -1 561 301 -526 445 33,7 % 32,5 %
Utgift 1 561 301 532 519 34,1 % 32,2 %
Resultat 0 6 075

Helgeland Inntekt -709 369 -239 005 33,7 % 32,2 %
Utgift 709 369 243 614 34,3 % 30,6 %
Resultat 0 4 609

Apoteket Inntekt -147 464 -53 757 36,5 % 30,1 %
Utgift 147 464 55 140 37,4 % 31,1 %
Resultat 0 1 383

Total Inntekt -7 259 552 -2 492 128 34,3 % 31,4 %
           Utgift 7 259 552 2 480 666 34,2 % 33,1 %

Resultat 0 -11 462  
 
 
Endringer i periodiseringsprinsipp av basisramme innebærer at det er inntektsført ca 105 
millioner mer av basisrammen pr 1. tertial 2003 sammenlignet med fjoråret (inntektsføres 
med 1/11 del pr mnd i 2003 mot 1/12 i 2002). Endret inntektsføring av opptrappingsmidler 
psykiatri samt uklarheter vedrørende pensjonskostnad gjør inntektsført totalbeløp 2002 
usikkert.  
 
UNN HF har lavt utgiftsnivå mot budsjett. Dette skyldes blant annet periodisering av 
forskningsmidler.  Midlene har en periodisert inntekt, mens kostnaden ikke er begynt påløpt.  
 
Finnmark og Hålogaland har et høyt utgiftsnivå. Hålogalands budsjett er laget med 
underdekning på 35,7 millioner mot 50 millioner som er styringsmålet i styringsdokumentet. 
Forbruk mot budsjett er likevel høyt (35,4 %) selv om en korrigerer utgiftene slik at resultatet 
blir 50 millioner i underskudd.  
 
Tabellen viser et tiltakende utgiftsnivå mot budsjett fra 2002 Det må imidlertid tas forbehold 
om usikkerhet i 2002-tallene vedrørende blant annet periodisering og kostnadsføring av 
pensjon.  
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Nærmere om helseforetakene 
Merk: Prognosene pr helseforetak tar ikke hensyn til revidert nasjonalbudsjett.  
 
Helse Nord RHF  
Regnskapet viser et akkumulert overskudd på 29,3 millioner pr 1.tertial.   
 
Reserver i budsjettet samt stor prosjektportefølje med foreløpig lave kostnader gjør at 
utgiftsnivå mot budsjett er lavt. Rentekostnader forventes å bli ca 2,7 millioner over budsjett. I 
tillegg vil tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning bli om lag 1,9 millioner høyere enn 
budsjettert/kompensasjon fra Staten.  
 
Det er utbetalt tilskudd til opptreningsinstitusjonene i mars og april. Like stort beløp er 
inntektsført og nettoeffekt er null.  
 
Pr 30. april styrer RHF mot et overskudd grovt anslått til 20 millioner kr. Prognosen vil kunne 
endres betydelig etter tidligere nevnte prosjektgjennomgang.    
 
Helse Finnmark HF 
Rapporterer et akkumulert regnskapsresultat på 15,1 millioner kr i underskudd. Helseforetaket 
har laget et budsjett med et samlet driftsunderskudd på 21,76 millioner kr (kr 30,76 millioner 
inkludert styrets reserve på 9 millioner kr) mot styringsmål på 30 millioner. 760.000 er pr dato 
ikke tiltaksdefinert i budsjettet.   
 
Inntekter fra pasientbehandling var satt høyt i årets budsjett.  Helseforetaket rapporterer at 
utviklingen så langt i år tyder på at dette er en realistisk målsetting. Helse Finnmark HF har 
imidlertid det laveste inntektsnivået mot budsjett. Poliklinikkinntektene er om lag som 
budsjettert.   
 
Lønnsområdet viser et avvik på 6 mill.kr i forhold til budsjett.  Dette kan i stor grad henføres 
til fast lønn.  Tiltakspakken på 30 mill kr inneholder lønnsreduksjoner på ca 14 mill.kr, dvs. i 
overkant av 1 mill. kr. pr mnd.  Avvik fra budsjett tilsier at tiltakene ikke har gitt effekt så 
langt.  
 
Nye problemer som har dukket opp i 1. tertial kan oppsummeres med følgende årseffekter:  
 
Underbudsjettering: 8,0 mill.kr, høyere kostnader til medikamenter, medisinske forbruksvarer, 
implantater: 6,5 mill.kr, manglende effekt tiltakspakke 1,2 mill.kr, forsinket effekt 
tiltakspakke: 4,0 mill.kr. For høye lønnskostnader 1.halvår: 6,0 mill.kr.  
 
Til sammen gir dette en prognose på 47 mill.kr i underskudd, noe som er 17 mill.kr. dårligere 
enn helseforetakets styringsmål.  
 
Helseforetaket anbefaler blant annet følgende forslag til tiltak: 
 Reduksjon gyn/føde gjennom sammenslåing med kir. sengepost i helgene.  
 Kutt i reiser, kurs etc. for 2.halvår. Det gjennomføres ved at fullmaktene til slike utgifter.  
 Økt effektivitet i poliklinikk på alle typer personell; leger, sekretærer, sykepleiere.    
 Andre midlertidige tilpasninger, som kan gjøres i en kortere periode.  
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UNN HF  
Helseforetaket rapporterer et overskudd på om lag 21 millioner kr pr 30. april. Dette er ca 9 
mill kr bedre enn periodisert budsjett noe som skyldes av periodiseringen ikke tar hensyn til at 
forskningsmidler (24 mill) ikke er tatt i bruk. Midlene ble fordelt i april.    
 
DRG-poengene ligger litt over budsjett, hvor økningen i sin helhet skyldes januar og februar 
måned. Årsbudsjett justeres ikke foreløpig.  
 
Lønnskostnad samsvarer omtrent med periodisert budsjett pr 1. tertial. Det er imidlertid et 
etterslep av variabel lønn samt at høytidstillegg (pga påsken) ikke er inkludert i regnskapet.  
 
Effekt av legenes lønnsoppgjør vil kunne slå ut både i positiv og negativ retning. 
Driftskostnadene øker betydelig innen medikamentforbruket. Sammenlignet med samme 
periode i fjor har økningen vært på 5 mill kr, noe som blant annet skyldes nye og 
kostnadskrevende cellegiftkurer.  
 
Helseforetaket anslår en merutgift på ca 4 mill kr for håndtering av behandlingshjelpemidler.   
 
Prognosen for 2003 på 70 millioner kroner i underskudd opprettholdes av helseforetaket.  
 
Hålogalandssykehuset HF   
Helseforetaket rapporterer et akkumulert resultat på ca 12,4 millioner i underskudd. ISF-
inntektene er hittil 7,6 millioner høyere enn budsjettert noe som både skyldes økt aktivitet og 
indeksendring. Andre inntekter (hovedsakelig egenandeler) viser et positivt avvik mot 
budsjett på 2,6 mill kr. For året forventes andre inntekter ca 5 mill over budsjett.   
 
Andre driftskostnader viser et negativt avvik på 7,8 mill kr som hovedsakelig skyldes høy 
strømpris samt at kostnader for mai er belastet i perioden.   
 
Styringsmålet for 2003 er satt til 50 millioner i underskudd, mens vedtatt budsjett og forrige 
prognose viste underskudd på ca 36 millioner kr. Det signaliseres nå at styringsmålet på 50 
millioner kr er et realistisk resultat for helseforetaket. Dette skyldes signaler om økte 
pensjonsutgifter, økte kostnader på lønn og varekostnader i forbindelse med 
aktivitetsutvikling samt høyere strømkostnader enn budsjettert.  
 
Nordlandssykehuset HF  
Helseforetaket rapporterer et akkumulert regnskapsmessig underskudd på ca 6 millioner kr 
mot budsjettert resultat på 25,8 millioner i overskudd. Differansen skyldes planlagt 
underdekningen på 76 millioner (budsjettet er laget i balanse) og driften er så langt i henhold 
til forutsetninger.  
 
ISF- inntektene er 1,7 mill kr høyere enn budsjett. Det høye aktivitetsnivået i årets to første 
måneder har avtatt noe i mars og april. Helseforetaket forutsetter en utflatning av aktiviteten 
resten av året, men at den vil kunne gi en merinntekt på 5 – 10 mill kr. 
 
Poliklinikkinntektene er 1 mill kr over budsjett. Ved videreføring av den økte aktiviteten vil 
årsprognosen bli om lag 3 - 5 mill kr over budsjett. Andre inntekter er 3,6 mill kr over 
budsjett. Dette skyldes hovedsakelig økte inntekter knyttet til utskrivingsklare pasienter og 
egenandeler. Årsprognose for andre inntekter er en merinntekt på 5 - 8 mill kr. 
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Forventet kostnad til legeoppgjøret er tidsavgrenset i regnskapet pr 30.04.03. Det forventes at 
lønnskostnadene vil være i samsvar med budsjettet. Med bakgrunn i et høyere aktivitetsnivå 
enn planlagt første tertial kan det forventes merforbruk på medisiner, operasjons- og 
laboratoriemateriell. I tillegg har helseforetaket foretatt en ekstra avsetning til vedlikehold av 
heiser og nødstrøm på 5 mill kr. Årsprognosen for disse to utgiftspostene samlet vil bli om lag 
10 – 15 mill kr.  
 
Total signaliseres nå underskudd på ca 76 millioner kr. Rapport pr mars tilsa et underskudd i 
2003 på 50-60 millioner kr. 
 
Helgelandssykehuset HF  
Regnskapet viser et akkumulert underskudd på 4,6 millioner kr. Lønnskostnader viser et 
merforbruk mot periodisert budsjett på ca 5 millioner kr.  
 
Helseforetaket rapporterer om negativ trend i ISF-aktivitet (innlagte heldøgnsopphold) pr 1. 
tertial sammenlignet med samme periode i fjor.  Det er signalisert fra Sandnessjøen sykehus at 
kapasiteten ikke utnyttes fullt ut. Dette må ses i sammenheng med pasientlekkasje til andre 
regioner. Polikliniske inntekter viser imidlertid et positivt avvik på 3,6 millioner kr mot 
budsjett.  
 
Helseforetaket har laget et driftsbudsjett med 18,9 millioner i underskudd som tidligere har 
vært prognose for året. Prognosen er imidlertid nå justert til 23 millioner (som gjengitt i 
styringsdokumentet) som følge av usikkerhet vedrørende aktivitets- og lønnsutvikling.  
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapoteket rapporterer et underskudd på ca 1,4 mill kr mot 1,4 mill kr i underskudd på 
samme tidspunkt i fjor. Inntektene er 9,1 % høyere enn budsjettert, noe som skyldes 
aktivitetsøkning og høyere priser på legemidler. Salgsutviklingen i fjor økte fra mai måned og 
samme utvikling forventes i år. Apoteket styrer mot balanse i 2003.  
 
Investeringer  
Det er noe mangelfull rapportering vedrørende investeringer. Helseforetakene er bedt om å 
rapportere forbruk pr prosjekt (se vedlagte investeringsoversikt).  
 
UNNs investeringer hittil i år er på ca 26 mill kr mot investeringsramme på 83,4 millioner 
(31 %).   
 
Nordlandssykehuset er gitt anledning til å investere for 123,3 mill kr i 2003. Herav utgjør 37 
mill kr skisseprosjekt for ombygging av Nordlandssykehuset. Sum investering pr 1. tertial 
utgjør 44,974 mill kr. Per utgangen av april er kun 3 – 5 mill kr av resterende 
investeringsramme disponibel til reanskaffelse av utstyr.  
 
Helseforetaket rapporterer at uten utvidelse av investeringsrammen vil anskaffelse av 
medisinteknisk utstyr måtte prioriteres i forhold til hvilket utstyr som bryter sammen, og det 
kan bli problematisk å gjennomføre driften innenfor vedtatt investeringsramme. 
 
Hålogalandssykehuset HF har investert for 18,2 millioner kr. Helseforetaket har en 
investeringsplan som vil drøftes i foretaksledelsen i løpet av juni måned.  
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Helgelandssykehuset HF har investert for om lag 2 mill kr pr 1. tertial mot vedtatt budsjett på 
46,5. Det er vedtatt innkjøp av ny CT og Røntgen/lab utstyr og ikke-definert ramme blir brukt 
i år. Hittil er det investert lite i psykiatriprosjektene.   
 
Helse Finnmark HF har investert for 5,8 mill kr.  
 
Endringer av investeringsrammer foreslås i egen sak til styremøtet 18. juni.  
 
Oppsummering  
Styringsmålet for helseforetakene er underskudd er 249 millioner kr (jf styringsdokument). 
Akkumulert resultat pr 30. april viser et overskudd på ca 11,4 millioner. Helse Finnmark HF 
rapporterer at prognosen for året er 47 millioner kr mot 30 mill i styringsdokumentet.   
 
Summen av informasjon i rapportene tilsier at Helse Nord samlet styrer mot et underskudd i 
størrelsesorden 250 millioner kr i 2003 før en tar hensyn til revidert nasjonalbudsjett. Under 
tidligere skisserte forutsetninger vil anslaget for året være 325-370 millioner kr i underskudd 
etter revidert nasjonalbudsjett.   
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Vedlegg 1: Regnskap pr 1. tertial  
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Vedlegg 2: Helseforetakenes investeringer pr 1. tertial 2003  
 
Prosjekt /HF  Investering pr 1. tertial Totalramme 2003 fra RHF 
UNN HF:    
Enhet for idømt behandling 0,5 mill kr 7 mill kr 
Angio 3,0 mill kr  8 mill kr 
PACS/CT   12 mill kr 
Telemedisin  3,0 mill kr 3 mill kr 
Ufordelt ramme 11,3 mill kr 53,4 mill kr 
Sum 25,8 mill kr 83,4 mill kr 
   
Nordlandssykehuset:    
Skisseprosjekt NLSH 7,1 mill kr 15 mill kr 
PACS 6,9 mill kr 5 mill kr 
Angio m.m. 19,0 mill kr 40 mill kr 
Planlegging psykiatri 0,5 mill kr 8 mill kr 
Ufordelt ramme 11,47 mill kr 33,3 mill kr 
Sum 44,97 mill 101,3 mill kr 
   
Helgelandssykehuset HF:    
Brønnøy - psykiatriplan 0,242 mill kr 8,533 mill kr 
Sandnessjøen - psykiatriplan  8,267 mill kr 
Mosjøen - psykiatriplan 0,732 mill kr 9,379 mill kr 
Ufordelt ramme 1,0 mill kr 20,4 mill kr 
Sum 1,974 mill kr 46,579 mill kr 
   
Hålogalandssykehuset HF:    
Narvik – psykiatriplan  0,84 mill kr 
Skisseprosjekt – Stokmarknes  2 mill kr 
PACS  17 mill kr 
Ufordelt ramme  26,7 mill kr 
Sum 18,2 mill kr 46,54 mill kr 
   
Helse Finnmark HF    
Lakselv videre utbygging  0,48 mill kr 
Alta  0,8 mill kr 
Tana ombygging  0,4 mill kr 
Karasjok ungd.psyk  0,4 mill kr 
Karasjok fam.avd  11,9 mill kr 
Ufordelt ramme   16,2 mill kr 
Sum  5,8 mill kr 30,18 mill kr 
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Helse Nord aktivitet somatikk pr 1. tertial 2003

Tabell 1: 
                  Alle                            Herav dagkirurgi  

DRG - poeng
Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring %

Helgelandssykehuset HF 4 609 3 917 -692 -15,0 % 469 425 -44 -9,4 %
Helse Finnmark HF 3 655 3 866 211 5,8 % 338 524 186 55,0 %
Hålogalandssykehuset HF 5 524 5 905 381 6,9 % 470 609 139 29,6 %
Nordlandssykehuset HF 7 196 7 794 598 8,3 % 653 823 170 26,0 %
UNN HF 11 297 11 970 673 6,0 % 939 1 111 172 18,3 %
Sum Helse Nord 32 281 33 452 1 171 3,6 % 2 869 3 492 623 21,7 %

Samtlige HF, med unntak av Helgeland har gjort en prognose på DRG-poeng for opphold i DRG 470 (opphold foreløpig ikke kodet) 

Tabell 2 
          Alle opphold                       Herav heldøgnsopphold             Herav konsultasjoner m/ISF-refusjon

Sykehusopphold             (dagkirurgi) 
Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring %

Helgelandssykehuset HF 6 008 5 620 -388 -6,5 % 4 906 4 620 -286 -5,8 % 1 102 1 000 -102 -9,3 %
Helse Finnmark HF 4 812 5 399 587 12,2 % 4 116 4 554 438 10,6 % 794 1 004 210 26,4 %
Hålogalandssykehuset HF 7 206 8 027 821 11,4 % 6 124 6 740 616 10,1 % 1 082 1 287 205 18,9 %
Nordlandssykehuset HF 9 253 9 905 652 7,0 % 7 892 8 294 402 5,1 % 1 361 1 611 250 18,4 %
UNN HF 13 769 14 633 864 6,3 % 11 864 12 599 735 6,2 % 1 905 2 034 129 6,8 %
Sum Helse Nord 41 048 43 584 2 536 6,2 % 34 902 36 807 1 905 5,5 % 6 244 6 936 692 11,1 %

Tabell 3
        Alle pasienter                  Herav innlagte heldøgnsopphold                    Herav elektive dagopphold

Heldøgnsopphold
Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring %

Helgelandssykehuset HF 4 906 4 620 -286 -5,8 % 4 295 4 220 -75 -1,7 % 611 400 -211 -34,5 %
Helse Finnmark HF 4 116 4 554 438 10,6 % 3 836 4 038 202 5,3 % 280 516 236 84,3 %
Hålogalandssykehuset HF 6 124 6 740 616 10,1 % 5 554 5 685 131 2,4 % 570 1 055 485 85,1 %
Nordlandssykehuset HF 7 892 8 294 402 5,1 % 6 598 6 938 340 5,2 % 1 294 1 356 62 4,8 %
UNN HF 11 864 12 599 735 6,2 % 8 194 8 379 185 2,3 % 3 670 4 220 550 15,0 %
Sum Helse Nord 34 902 36 807 1 905 5,5 % 28 477 29 260 783 2,7 % 6 425 7 547 1 122 17,5 %

 
 
Tabell 4
Polikliniske konsultasjoner (RTV-refusjon) Herav nyhenviste 

 i % av total  i % av total
Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Hittil i fjor Hittil i år

Helgelandssykehuset HF 15 627 16 972 1 345 8,6 % 9 221 10 513 59,0 % 61,9 %
Helse Finnmark HF 19 757 19 509 -248 -1,3 % 8 898 9 207 45,0 % 47,2 %
Hålogalandssykehuset HF 28 767 30 050 1 283 4,5 % 16 513 16 003 57,4 % 53,3 %
Nordlandssykehuset HF 27 698 30 168 2 470 8,9 % 13 208 13 992 47,7 % 46,4 %
UNN HF 49 775 48 983 -792 -1,6 % 23 583 23 906 47,4 % 48,8 %
Sum Helse Nord 141 624 145 682 4 058 2,8 % 71 423 73 621 50,4 % 50,5 %  
 
Tabell 5: 

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

Helgelandssykehuset HF ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 954 965 1 721 1 658 404 408
i % av totalt antall opphold pr fagområde 63,0 % 64,0 % 84,0 % 87,0 % 59,0 % 54,0 %

Helse Finnmark HF ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 917 898 1 729 1 386 542 447
i % av totalt antall opphold pr fagområde 61,0 % 58,0 % 75,0 % 79,0 % 85,0 % 79,0 %

Hålogalandssykehuset HF ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 
i % av totalt antall opphold pr fagområde

Nordlandssykehuset HF ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 623 721 1 511 1 688 527 522
i % av totalt antall opphold pr fagområde 41,0 % 44,0 % 51,0 % 52,0 % 90,0 % 88,0 %

UNN HF ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 1 073 1 145 1 803 2 108 570 445
i % av totalt antall opphold pr fagområde 37,0 % 41,0 % 59,0 % 55,0 % 95,0 % 82,0 %

For Sandnessjøen er gynekologi inkludert i fødeavdelingen. 

* 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.  
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Total beleggsprosent
Gj.snitt i perioden h.i.fjor h. i år
Helgelandssykehuset HF 91,0 % 95,0 % Kir. Avd
Helgelandssykehuset HF 98,0 % 101,6 % Med. Avd
Helse Finnmark HF 85,0 % 80,0 %
Hålogalandssykehuset HF 81,0 % 82,9 %
Nordlandssykehuset HF 85,0 % 90,0 %
UNN HF 80,0 % 82,0 %

Tabell 6: 
Utskrivningsklare pasienter h.i.fjor h.i.år

Helgelandssykehuset HF Antall liggedøgn i perioden 61 110
(kun SSJ-sykehus) Antall pasienter pr 1. tertial 7 11
Helse Finnmark HF Antall liggedøgn i perioden 320 340
(kun Kirkenes sykehus) Antall pasienter pr 1. tertial 26 42
Hålogalandssykehuset HF Antall liggedøgn i perioden 839 1469

Antall pasienter pr 1. tertial 42 134
Nordlandssykehuset HF Antall liggedøgn i perioden 2243 2719

Antall pasienter pr 1. tertial 162 224
UNN HF Antall liggedøgn i perioden 1228 1224

Antall pasienter pr 1. tertial 50 51  
 
 
2 a) PSYKIATRI - EGEN PRODUKSJON

Tabell 7:
Utskrivninger

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - økning fra i fjor
Helse Finnmark HF 187 184 -1,60 %
UNN HF 580 530 1 620 -8,62 %
Hålogalandssykehuset HF 228 309 721 35,53 %
Nordlandssykehuset HF 384 363 1 160 -5,47 %
Helgelandssykehuset HF 46 43 153 -6,52 %
SUM 1425 1429 3 654 0,28 %

Tabell 8:
Antall liggedøgn

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - økning fra i fjor
Helse Finnmark HF 5 548 5 873 5,86 %
UNN HF 16 884 13 725 53 750 -18,71 %
Hålogalandssykehuset HF 4 686 4 497 11 945 -4,03 %
Nordlandssykehuset HF 17 516 16 992 48 346 -2,99 %
Helgelandssykehuset HF 2 314 1 974 6 949 -14,69 %
SUM 46 948 43 061 120 990 -8,28 %

Tabell 9:
Antall dagopphold

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - økning fra i fjor
Helse Finnmark HF 271 940 246,86 %
UNN HF 848 385 -54,60 %
Hålogalandssykehuset HF 240 570 951 137,50 %
Nordlandssykehuset HF 1 426 1 809 5 300 26,86 %
Helgelandssykehuset HF 126 59 200 -53,17 %
SUM 2 911 3 763 6 451 29,27 %  
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Tabell 10:
Polikl. konsultasjoner VOP

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helse Finnmark HF 3 750 3 497 -6,75 %
UNN HF 6 597 5 804 28 720 -12,02 %
Hålogalandssykehuset HF 2 973 3 498 9 160 17,66 %
Nordlandssykehuset HF 6 204 6 568 20 300 5,87 %
Helgelandssykehuset HF 3 601 5 085 10 860 41,21 %
SUM 23 125 24 452 69 040 5,74 %

Tabell 11:
Antall tiltak BUP

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helse Finnmark HF 3 456 3 519 1,82 %
UNN HF 4 459 6 331 41,98 %
Hålogalandssykehuset HF 2 599 3 049 7 600 17,31 %
Nordlandssykehuset HF 4 523 5 730 14 900 26,69 %
Helgelandssykehuset HF 2 626 3 902 7 768 48,59 %
SUM 17 663 22 531 30 268 27,56 %

 
 

Tabell 12 
BUP Antall behandlere BUP Antall barn i behandling  Barn pr behandler 
Helgelandssykehuset HF 19,25 342 17,8
Helse Finnmark HF 28,1 628 22,4
Hålogalandssykehuset HF 23,0 672 29,2
Nordlandssykehuset HF 46,5 902 19,4
UNN HF 46,7 3 203 68,6
Sum 163,5 5747 35,1

Tabell 13 
BUP Tiltak pr behandler  BUP Tiltak pr pasient Antall arb. dager i period  Tiltak pr pasient pr dag
Helgelandssykehuset HF 202,70 11,41 82,0 0,139
Helse Finnmark HF 125,45 5,60 82,0 0,068
Hålogalandssykehuset HF 132,57 4,54 82,0 0,055
Nordlandssykehuset HF 123,23 6,35 82,0 0,077
UNN HF 135,57 1,98 82,0 0,024
Sum 137,80 3,92 82,0 0,048

Tabell 14
BUP Tiltak pr behandler pr dag 
Helgelandssykehuset HF 2,47
Helse Finnmark HF 1,53
Hålogalandssykehuset HF 1,62
Nordlandssykehuset HF 1,50
UNN HF 1,65
Sum 1,68  
 
 
 

Tabell 15
INNLEGGELSER ETTER          Herav tvungen observasjon      Herav tvungen psykisk helse 
SPESIALISTVEDTAK                       (§3-8  jf 3-6)                   (§3-8  jf 3-6)

Herav frivillig  u/ døgnopphold  m/døgnoppho   u/døgnopphold m/døgnopphold
Nordlandssykehuset HF Hittil i år 384 301 44 40

Hittil i fjor 399 302 55 42
UNN HF Hittil i år 773 580 75 118

Hittil i fjor 771 532 65 175
Hålogalandssykehuset HF Hittil i år 328 252

Hittil i fjor 241 124

           Totalt antall innlagt 
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    gj.snitt korr. pas.
 Antall korridorpasienter i perioden i perioden (1) effektive senger (2)  dager i period    pr dag i perioden (1/3) 
Totalt antall korrpas kl 07.00 alle dager 
Helse Finnmark HF Ikke rapportert #VERDI!
UNN HF Reg fra 1. april #VERDI!
Hålogalandssykehuset HF Reg fra 1. juni #VERDI!
Nordlandssykehuset HF 387 18 632 73 5,30
Helgelandssykehuset HF 206 11 511 63 3,27

5) PERSONALDATA  
Definisjoner er gjengitt i SAMDATA 2/02 s. 179

1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 56 dager over 56 dager
Helgelandssykehuset HF 784 6 284 699 1 198 3 170 2 001 8,80
Helse Finnmark HF 940 8 218 1 299 2 306 3 676 1 877 9,50
Hålogalandssykehuset HF 871 7 440 997 1 113 6 176 4 560 9,60
Nordlandssykehuset HF 1 735 13 439 1 952 1 857 2 892 8 472 8,20
UNN HF 3 190 20 310 987 2 155 4 456 13 423 8,00

Gj.snitt andel korr. pasient (1/  

#VERDI!
#VERDI!
#VERDI!

2,1 %
1,8 %

Sykefravær
1. tertial Egenmeldte 

fravær Sykemeldte fravær
sykefravær

Fraværs prosent
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.6.2003 200300005-20 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 60-2003  REVISJON AV DRIFTS- OG 
INVESTERINGSRAMMER 2003.  

 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Formål /sammendrag 
Formålet med saken er å avklare og presisere rammebetingelser for budsjettgjennomføring for 
2003. Dette innebærer en gjennomgang av prosjektporteføljen. Styret bes om å ta stilling til 
foreslåtte omdisponeringer av Helse Nord RHFs drifts- og investeringsmidler for 2003.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes investeringsrammer for 2003 økes slik:  

 
Helse Nord RHF  - 25,0 mill kr 
Helgelandssykehuset HF + 2 mill kr  
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill kr 
Hålogalandssykehuset HF  + 5 mill kr 
UNN HF  + 12 mill kr 
Helse Finnmark HF + 1 mill kr 

 
Økningen i 2003 vil medføre tilsvarende reduksjon i 2004.  

 
2. Styret godkjenner omdisponeringen av drifts- og prosjektmidler slik det fremgår av sakens 

kapittel 2. 
 
3. Kompensasjon for avskrivninger av åpningsbalansen justeres slik det fremkommer av 

sakens kapittel 1.1.  
 
4. Til erstatning for den tidligere ordningen med investeringstilskott til psykiatriprosjekter, 

gis helseforetakene en årlig kompensasjon på 4 % av prisjustert godkjent 
investeringsramme i opptrappingsplanen for psykiatri. Kompensasjonen gis fra det 
tidspunkt prosjektet er ferdigstilt og i drift.  

 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Midler til disposisjon/forslag til disponeringer   
 Forslag til justerte investeringsrammer  
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Bakgrunn/fakta 
Helseforetakene har rapportert viktige investeringsbehov som ikke kan realiseres innenfor 
eksisterende investeringsrammer. Samtidig vil ikke investeringer og drift knyttet til 
prosjektporteføljen budsjettert sentralt hos Helse Nord RHF la seg realisere innenfor planlagte 
tidsrammer. Det foreslås derfor en omdisponering av investeringsmidlene for 2003. 
 
Styret bes videre ta stilling til konkrete disponeringer av driftsmidler hos Helse Nord RHF. 
Det har dukket opp nye momenter med driftsøkonomiske konsekvenser og drift av enkelte 
etablerte prosjekter gjennomføres ikke som planlagt. Det er også foreslått driftsramme på 
prosjekter hvor dette tidligere ikke var definert (jf styresak 28-2003/4). Saken redegjør for 
disse endringer.  
 
Vurdering 
Det vises til vedlegg for nærmere beskrivelse av prosjektgjennomføring samt nye prosjekter. 
Porteføljen er endret ved at nye prosjekter initieres samt at flere av planlagte prosjekter er 
forsinket i gjennomføringen. Forslag til nye drifts- og investeringsrammer for 
prosjektporteføljen for 2003 samt foreløpige forslag for 2004 er vedlagt.  
 
Frigjøring av drifts- og investeringsmidler 2003  
Oppsummerende oversikt over midler som kan omdisponeres til engangs- utgifter i 2003 
følger i vedlegg 1. Det vises til styresak 101-2002 for nærmere beskrivelser av etablerte 
prosjekter.   
 
� Justeringer/utsatt gjennomføring av prosjekter i IT-handlingsplan frigjør 10,5 mill kr i 

driftsmidler 2003, samt 24 mill kr til investeringer (jf egen sak vedrørende 
prosjektgjennomgang).  

 
� Medarbeidertilfredshetsmålinger samt etablering av senter for klinisk dokumentasjon og 

evaluering gjennomføres ikke i planlagt omfang i 2003. Tiltakene foreslås gjennomført i 
2004 og driftsmidler (2,0 mill kr) frigjøres i 2003. 

 
� Det forventes lavere forbruk i forhold til budsjett på følgende områder: Helseradionett, 

drift fagråd, regionalt lederutviklingsprogram, ventetidsprosjekt og samarbeid med 
primærhelsetjenesten. Til sammen frigjøres 4,2 mill kr i driftsmidler.  

 
� Arbeidet med nasjonalt kreftregister foreslås foreløpig avventet da denne funksjonen 

trolig kan dekkes av senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Dette frigjør 0,6 mill 
kr i driftsmidler 2003.  

 
� En del av planlagt aktivert beløp i økonomisystemprosjektet føres i driften etter revisors 

anbefalinger vedrørende aktivering av opplæring, kurskostnader med mer. Det samme 
gjøres for arbeidsplansystemet. Fra økonomisystemprosjektet frigjøres 3 millioner kr i 
investeringsmidler. Driftskostnader øker tilsvarende (jf nedenfor).   

 
� Driftstilskuddet som betales til fylkeskommunene for omstilling av personale i forbindelse 

med helsereformen blir lavere enn budsjettert. 3,389 mill kr frigjøres fra driften.  
 
� I vedtatt budsjett ligger et ikke-definert investeringsbeløp på 3,4 mill kr samt ikke-fordelt 

driftsreserve på 20,0 mill kr. I tillegg er 10 mill kr avsatt til kjøp av pasienter ut av kø.    
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I sum gir dette 50,7 mill kr i driftsmidler og 30,4 mill kr i investeringsmidler tilgjengelig for 
disponering.  
 
Disponering av midlene 
 
Tilgjengelige midler 2003 foreslås brukt til:  
 
1. Å sikre helseforetakenes rammebetingelser i forhold til midler til avskrivninger av 

psykiatriinvesteringer og åpningsbalanse. 
2. Dekke påførte og fremtidige kostnader av igangsatte prosjekter 
3. Nye momenter og tiltak  
4. Tilføre helseforetakene ekstra likviditet til prekære investeringer   
5. Tilbakeholde mindre reserver hos Helse Nord RHF.  
 
1.1 Rammebetingelser - nyfordeling av kompensasjon for kapitalkostnad 
I budsjettet for 2003 var det lagt opp til full kompensasjon for avskrivninger av 
åpningsbalansen. Totalt ble det fordelt 250 mill kroner og midlene ble fordelt ut fra de 
foreliggende opplysninger om foreløpig åpningsbalanse. Avskrivninger av nye investeringer 
må helseforetakene dekke innenfor ordinære budsjetter (jf styresak 58-2002), med unntak av 
investeringer i opptrappingsplan psykiatri hvor et foreslås et eget opplegg.  
 
Avskrivningsbeløp av åpningsbalansen har til nå vært politisk bestemt og tidligere fordeling 
mellom helseforetakene ble gjort under de da gjeldene forutsetninger. Som følge av tilpasning 
til regnskapsloven er helseforetakenes åpningsbalanser justert. Dette medfører avskrivninger 
på 264,4 mill av åpningsbalansen, dvs. 14,4 mill kr i økte avskrivningskostnader i forhold til 
forutsetningene for budsjett 2003. Korrigerte åpningsbalanser innebærer samtidig at den 
relative fordelingen mellom helseforetakene også ble endret. Korrigering av kompensasjon for 
avskrivninger i tråd med den foreløpige åpningsbalansen kan fremstilles slik:    
 

Helseforetak  Kompensert 
i budsjett 
2003 

Avskrivninger 
av foreløpig 
åpningsbalanse 

Forslag til 
rammekorrigering 

Helgelandssykehuset 
HF 

27,0 mill kr 25,7 mill kr - 1,3 mill kr 

Nordlandssykehuset 
HF  

59,2 mill kr 57,0 mill kr - 2,2 mill kr 

Hålogalandssykehuset 
HF  

47,1 mill kr 44,0 mill kr - 3,1 mill kr 

UNN HF  94,4 mill kr 103,6 mill kr + 9,2 mill kr 
Helse Finnmark HF  22,3 mill kr 34,1 mill kr +11,8 mill kr 
Sum 250,0 mill 

kr 
264,4 mill kr + 14,4 mill kr 

 
Til sammen foreslås det å tilleggsbevilge 14,4 millioner av tilgjengelige driftsmidler og 
omfordele 6,6 mill kroner mellom helseforetakene.  
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1.2 Rammebetingelser - avskrivninger av psykiatriinvesteringer   
Ordningen med investeringstilskott til investeringer i opptrappingsplanen for psykiatri er 
opphørt. Helse Nord har fått økt basisrammen mot å påta seg ansvaret for å gjennomføre 
psykiatriplanen. Etter dialog med helseforetakene foreslås det å innføre en ordning i Helse 
Nord hvor realiserte investeringer i opptrappingsplanen for psykiatri gis en årlig 
kompensasjon tilsvarende 4 % av total godkjent investeringsramme. Det foreslås også at den 
godkjente investeringsrammen prisjusteres frem til oppstart tidspunktet. 
Avskrivningskostnaden kompenseres fra den måned prosjektet er ferdigstilt og satt i drift.  
Helse Finnmark HF har gjennomført investering i 2002 (ombygging av kontorer, akutteam 
DPS-Midt-Finnmark). 4 prosent av godkjent investeringsbeløp foreslås lagt inn i 
helseforetakets basistilskudd fra og med 2003.  
 
Til sammen foreslås 0,152 mill kr av tilgjengelige driftsmidler disponert til dette i 2003.  
 
2.1 Forslag til endring av vedtatte driftsrammer prosjekter, jf styresak 101-2002 
 
� Det foreslås omdisponert 0,4 mill kr fra Helseradionett til kompetanseheving i 

trombolyseprosjektet. Prosjektet har da en driftramme på 1,9 mill kr i 2003.  
� Økonomisystem - 3 mill kr aktiveres ikke som planlagt, men føres i driftsregnskapet (jf 

ovenfor).     
 
Til sammen foreslås 3,4 mill kr av tilgjengelige driftsmidler disponert. 
 
2.2 Forslag til budsjettrammer for prosjekter, jf styresak 28-2003/4 
  
� Handlingsplan for rehabilitering, geriatri og psykiatri - Prosjektgrupper nedsettes over 

sommeren og skal levere syvårige handlingsplaner innen 1. 12. 2003. Det foreslås til 
sammen en driftsramme på kr 650.000,- 

� Prosjektene elektiv kirurgi, elektiv ortopedi, rusreform, nærsykehuset, smittevernplan og 
beredskapsplan forelås budsjettert til kr 775.000,-.   

� Stab/støtte prosjekt foreslås budsjettert med kr 400.000,- i 2003.  
� Vurdering av felles sak/arkiv system for Helse Nord er i gang. Det foreslås 0,45 mill kr i 

investeringsramme og kr 50.000,- i drift 2003 Fullføring av prosjektet (totalinvestering på 
5,0 mill kr) vurderes i forbindelse med budsjett 2004.  

� Det gjennomføres anbudsprosess vedrørende innkjøpssystem i løpet av høsten, med 
foreslått investering i 2004.  Driftsrammen i 2003 foreslås økt med kr 900.000,-  

� Driftsrammen for kvalitetssystem/eiendomsforvaltning foreslås økt med til sammen 
150.000,-.  

� Organisering av laboratoriefag – ramme for utredningsprosjekt foreslås til kr 300.000,- i 
2003.    

� Masterstudium foreslås gitt en driftsramme på 0,5 mill kr i 2003.  
 
Til sammen foreslås 3,725 mill i driftsmidler og 0,45 mill kr i investeringsmidler 2003 
disponert.  
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3.1 Foretatte disponeringer 2003 
 
� Prosjektstøtte akuttkirurgi 

I tråd med vedtak i styresak 03-2003 er det foreløpig bevilget kr 740.000,- til 
Helgelandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF til kostnader i forbindelse med 
akuttkirurgiprosjekt.  

 
� Tilskudd til Helseforetakenes innkjøpsservice AS 

Tilskudd på 0,5 mill kr er tidligere vedtatt av styret, jf styresak 52-2003.   
 

� Doman-tilskudd (barne- og ungdomshabilitering) 
Det har ikke vært budsjettert med tilskudd til Doman-behandling. Helse Nord RHF dekker 
personalressurser og i 2003 har fire familier fått godkjent søknad (estimert til 0,6 mill kr). 
Antatt kostnad i 2004 er 1,5 mill kr.  
 

� E-vakt prosjekt  
Det er godkjent en tildeling på 0,25 mill kr til vaktsystem hvor det tilbys svartjenester for 
”halvakutte” tjenester.   
 

Til sammen er 2,09 mill kr av tilgengelige driftsmidler disponert.  
 
3.2 Vurdering av nye tiltak og avsetninger 2003 
 
� Søknad om medfinansiering av telemedisinprosjekt i Finnmark  

Helse Nord RHF har mottatt søknad på 3 mill kr til medfinansiering av et 
telemedisinprosjekt i regi av Helse Finnmark HF og UNN HF. Utviklingsprosjektet er et 
samarbeid mellom de to helseforetakene og kommunehelsetjenesten i Alta, Båtsfjord, 
Nordkapp og Vadsø. Søknaden er sendt i etterkant av gjennomføringen av prosjektet og 
begrunnes med at resultatene har overføringsverdi til andre helseforetak og regionen som 
helhet.  
 
Siden administrasjonen i Helse Nord RHF ikke har vært forespurt om finansiering eller 
involvert på andre måter i prosjektet, kan en ikke tilrå bevilgning til det. Prosjektet bør 
vurderes i samarbeide med Helse Nord RHF før det eventuelt videreføres.      

 
� Prosjektstøtte – felleskjøkken Helse Finnmark 

Helse Finnmark HF har søkt Helse Nord RHF om støtte til forprosjektering av 
felleskjøkken med Sør-Varanger kommune. Administrasjonen stiller seg positiv til 
prosjektet. Beløpet (0,2 mill kr) foreslås tildelt Helse Finnmark HF.  

 
� Underbudsjettering  

Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) blir ca 1,9 mill kr høyere enn 
kompensasjon fra staten/budsjett. Rentekostnad, utgift til nasjonalt helsenett og 
revisjonshonorar blir høyere enn forutsatt. Til sammen foreslås disponering av 6,575 
millioner kr.  
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� Avsetning – endring av driftsopplegg Helgeland 

Helgelandssykehuset HF har søkt Helse Nord RHF om midler til omgjøring av en 5-
dagers post til 7-dagers post. Dette vil kunne øke behandlingsaktivitet og redusere 
ventetiden. Helse Nord RHF har på bakgrunn av dette funnet å kunne tildele 
Helgelandssykehuset opp til 1,4 mill kr i 2003. Tildelingen forutsetter at helseforetaket 
kan dokumentere økt aktivitet og redusert ventetid etter gitte kriterier ved utgangen av 
2003.   

 
� Lærlingplasser ambulanse 

Det er et udekket behov på 10 plasser for å kunne gi tilbud i landsdelen til 
ambulansepersonell som uteksamineres i år. Helse Nord RHF vil etter avtale kunne yte 
økonomisk tilskudd til opprettelse av nye lærlingplasser. Anslått kostnad på 0,625 mill kr 
i 2003.  

 
� Ekstra vedlikeholdsfly ambulanse  

Det kjøpes inn et ekstra vedlikeholdsfly (reservefly) på nasjonalt nivå hvor Helse Nord må 
dekke en andel av kostnaden. Anslått kostnad på 1,25 mill kr.  
 

� Drift av pasienttelefon  
Det foreslås avsatt 0,5 mill kr til drift av pasienttelefon. Tjenesten kjøpes fra 
Nordlandssykehuset avd. Lofoten. 
 

� ”Video over IP” 
Det ligger nå til beslutning et prosjekt ”video over IP” hos Helse Nord RHFs ledergruppe. 
Aktuelt beløp (1,6 mill drift) foreslås holdt av til prosjektet.   

 
Til sammen disponeres 12,15 mill kr av tilgjengelige driftsmidler.  
 
4. Tilførsel av ekstra kapital til investeringer ved helseforetakene   
 
Nedenfor følger en sammenfatning av helseforetakenes rapporteringer vedrørende nødvendige 
investeringer som ikke lar seg finansiere innenfor tildelt investeringsramme 2003.   
 
Hålogalandssykehuset HF:  
 
Ny CT divisjon Harstad      investering 7 mill kr 
Maskinen er kjørt 2 år over normal levetid og høye vedlikeholdsutgifter gjør at maskinen bør 
skiftes snarest. 
  
Sengeheiser divisjon Narvik    Investering 7 mill kr  
Sengeheisene i Narvik er under utskifting etter betydelige driftsmessige problemer gjennom 
flere år. Alternativ transportheis finnes ikke.  
  
Brannsikrings pålegg divisjon Stokmarknes/Harstad Investering 2 mill kr  
Pålegg og varsel om døgnmulkt fra brannsjefen gjør brannsikringstiltak nødvendig. 
Helseforetaket har fått brannsjefens aksept for at en startbevilgning i 2003 på kr 1 mill pr 
sykehus er tilfredsstillende.  
  
Sykesignalanlegg divisjon Harstad    Investering 1 mill kr  
Anlegget er brutt sammen og alarmanlegget mellom pasient og betjening fungerer ikke. Dette 
reduserer pasientsikkerheten. 
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Skadelaboratorium divisjon Stokmarknes  Investering 1,5 mill kr  
Et røntgenapparat som er en del av grunnutrustningen på et hvert skademottak er brutt 
sammen. Apparatets alder gjør at deler ikke kan skaffes.  
  
Nordlandssykehuset HF:  
 
Reanskaffelse ved sammenbrudd  
Helseforetaket planla å bruke overskudd fra 2002 til investeringer. Revidert nasjonalbudsjett 
gjorde denne beslutningen umulig. Det betyr at helseforetaket bruker sammenbrudd som 
beslutningskriterium for investering i utstyr. Dette betyr samtidig at helseforetaket på 
nåværende tidspunkt ikke vet hvilket utstyr som må anskaffes i år.  
 
Helseforetaket foreslår at Helse Nord RHF fordeler frigjorte midler etter samme nøkkel som 
midlene til utstyr ble fordelt etter i budsjettet for 2003. 
 
UNN HF:  
  
Ny strålemaskin og bunkers på kreftavdelingen  Investering 6 mill kr 
Det er installert ny strålemaskin og bunkers på kreftavdelingen. Investeringen var 
fullfinansiert av staten, men pga fylkets bruk av pengene i 2001, må helseforetaket selv 
finansiere deler av den.  Det gjenstår 6 mill kr, som må finansieres av UNN.   
 
Skifte av røntgenmaskin/fremtidig sammenbrudd Investering 17 mill kr 
En røntgenmaskin som brukes ved innleggelse av pacemakere kan bryte sammen i løpet av 
kort tid (investering 7 mill kr). Røntgenmaskinen er den eneste i sitt slag i Helse Nord, og ved 
sammenbrudd vil pasienter med behov for innvendig pacemaker måtte få behandling utenfor 
Helse nord.  I tillegg anslås det nødvendige investeringer på 10 mill kr til på grunn av 
fremtidig sammenbrudd.  
 
Ny biplan angiomaskin     Investering 18 mill kr 
På røntgenavdelingen skal det anskaffes ny biplan angiomaskin til behandling av innsnevrede 
blodkar i hjerne og hjerte. Dette er en høyspesialisert og kostbar funksjon.   
 
Helgelandssykehuset HF:  
 
Flytting av Ytteren-psykiatriske    Investering 6 mill kr  
Helseforetaket har en investering som gjøres utenom eksisterende investeringsramme. Dette 
er "flytte-prosjektet" med Ytteren-psykiatriske. Dagens lokaler leies og investeringen er 
lønnsom. Totalt er dette prosjektet kostnadsberegnet til ca. 21 mill. kr.  I 2003 er det planlagt 
benyttet ca. 6 mill. kr. Investeringen er prinsipielt avklart med Helse-Nord.  
 
Helse Finnmark HF:  
 
Etterslep av nødvendig vedlikehold 
Det fremgår av HF-styresak 43-2003 at Helse Finnmark har et stort etterslep av nødvendig 
vedlikehold av teknisk utstyr. IT-området har på samme måte et stort etterslep på 
investeringer i nye PC-er som håndterer ny programvare. Helseforetaket skriver i saken at 
investeringsrammen bør være vesentlig høyere for å kunne opprettholde kvaliteten på 
porteføljen av medisinsk/teknisk utstyr samt foreta nødvendig vedlikehold av bygg, anlegg og 
IT-utstyr.  
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Oppsummering - Vurdering av investeringsrammer 
Det understrekes at beslutninger om investeringer redegjort for ovenfor gjøres på 
helseforetaksnivå. På den andre siden har helseforetakene ulike investeringsbehov og RHF-
styret kan fastsette de totale investeringsrammer for helseforetakene i lys av ovennevnte 
signaler. Det anbefales at alle helseforetak får økt sin investeringsramme. Investeringsmidler 
som fordeles er ikke pålegg om investeringer, men et signal om at HF-styrene gis anledning 
til å investere for de aktuelle beløp.     
 
Konklusjon 
 
Driftsrammer   
I lys av styringsmål og forpliktelser i forbindelse med momentene redegjort for i saken anses 
foreslåtte prioriteringer av driftsmidler som nødvendige.  
 
På bakgrunn av endrede verdier av åpningsbalanser foreslås det at Helse Nord RHF justerer 
helseforetakenes basisramme i tråd med tabellen under.   
 

Helseforetak  Kompensert 
tidligere 

Ny fordeling  
RNB 

Rammekorrigering 

Helgelandssykehuset 
HF 

27,0 mill kr 25,7 mill kr - 1,3 mill kr 

Nordlandssykehuset 
HF  

59,2 mill kr 57,0 mill kr - 2,2 mill kr 

Hålogalandssykehuset 
HF  

47,1 mill kr 44,0 mill kr - 3,1 mill kr 

UNN HF  94,4 mill kr 103,6 mill kr + 9,2 mill kr 
Helse Finnmark HF  22,3 mill kr 34,1 mill kr +11,8 mill kr 
Sum 250,0 mill 

kr 
264,4 mill kr + 14,4 mill kr 

 
Opptrappingsplan psykiatri  
Det foreslås at kompensering av avskrivningskostnader tilknyttet investeringer i 
opptrappingsplanen kompenseres med 4 prosent fra ferdigstillelse fra og med 2003. Dette 
innebærer at Helse Finnmarks basisramme øker med kr 152.000,-.  
 
Investeringsrammer 
På bakgrunn av ovennevnte beskrivelser av investeringsbehov foreslås ytterligere følgende 
disponering av frigjorte investeringsmidler i 2003:  
 

 Endring 
investeringsramme 2003 

Helse Nord RHF  - 25,0 mill kr  
Helgelandssykehuset HF + 2 mill kr 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill kr 
Hålogalandssykehuset HF  + 5 mill kr 
UNN HF  + 12 mill kr 
Helse Finnmark HF  + 1 mill kr 
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Disponeringer foreslått i saken kan sammenfattes slik:  
 
Oppsummering Drift Investering 
Frigjorte midler + reserve 50,7 mill kr 30,4 mill kr  
Fordelt til HF  25,0 mill kr 
Foreslått disponering   40,9 mill kr 0,5 mill kr  
Reserve Helse Nord RHF   9,8 mill kr 4,9 mill kr  
 
 
Dette innebærer at Helse Nord RHF har en investeringsreserve på 4,9 mill kr og en ikke-
fordelt driftsreserve på 9,8 mill kr (ikke-fordelte midler/kjøp av pasienter ut av kø). 
 
Omfordelte beløp i saken er ikke pålegg om investeringer, men et signal om at HF-styrene gis 
anledning til å investere for de aktuelle beløp.  
 
Som følge av at de fleste prosjekters gjennomføring kun forskyves i tid er omdisponerte 
midler å anse som fremskyvninger av investeringsrammer for helseforetakene.  

 
 

35 



 
 
Vedlegg 1: Midler til disposisjon/forslag til disponeringer   
 
Midler til disposisjon  
 
Frigjorte midler 2003  Drift Investering 
   
It-prosjekter    
RIS  8,0 mill kr 
Arbeidsplan  2,0 mill kr 
Cytostatica  1,0 mill kr 
Portal for Helse Nord   3,0 mill kr 
Basisanalyse 3,0 mill kr  
It-tjenester i forhold til funksjonsfordeling 1,0 mill kr  
Infrastruktur og basistjenester  10,0 mill kr 
Samarbeid med primærhelsetjeneste 1,5 mill kr  
Program/prosjektstyring  1,0 mill kr   
Risk management  2,5 mill kr  
LIS 1,5 mill kr  
Sum It-prosjekter 10,5 mill kr 24,0 mill kr 
   
Andre prosjekter    
Senter for dokumentasjon og evaluering  1,5 mill kr   
Kreftregister  0,6 mill kr  
Medarbeidertilfredshetsmåling 0,5 mill kr  
Regionalt lederutviklingsprogram  0,5 mill kr   
Ventelisteprosjekt, pasientinfo 0,5 mill kr   
Samarbeid med primærhelsetjenesten 1,5 mill kr  
Økonomisystem, beløp aktiveres ikke     3,0 mill kr  
Sum andre prosjekter  5,1 mill kr 3,0 mill kr 
   
Andre momenter    
Drift fagråd  0,1 mill kr  
Reduksjon driftskostnader Helseradionett/ambulanse  1,6 mill kr  
Overbudsjettert omstillingsmidler  3,389 mill kr  
Ikke-fordelt reserve  20,0 mill kr  3,4 mill kr 
Kjøp av pasienter ut av kø 10,0 mill kr  
Sum andre momenter  35,09 mill kr 3,4 mill kr 
   
   
Sum tilgjengelige midler    50,7 mill kr  30,4 mill kr  
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Forslag til disponeringer  
 
* = tildelt i henhold til tidligere styrevedtak 
 
Nye momenter 2003  Drift Investering 
   
Åpningsbalanse - avskrivninger     
Nyfordeling av kompensasjon for kapitalkostnad 14,4 mill kr   
   
Psykiatriplan – avskrivninger    
Avskrivninger av psykiatriplan – tildeling Helse 
Finnmark HF  

 0,152 mill kr  

   
Tilskudd   
Prosjektstøtte – felleskjøkken Helse Finnmark HF   0,2 mill kr  
Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning  1,89 mill kr   
Tilskudd – Domanbehandling   0,6 mill kr   
Avsetning – endring av driftsopplegg Helgeland 1,4 mill kr  
Tilskudd til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 0,5 mill kr  
e-vakt prosjekt  0,25 mill kr   
Drift pasienttelefon  0,5 mill kr   
Prosjektstøtte Helgeland og Hålogaland – akuttkirurgi* 0,74 mill kr*  
Sum tilskudd  6,08 mill kr  
   
RHF-interne justeringer    
Korrigering underbudsjettert rentekostnad  2,6 mill kr   
Korrigering revisjonshonorar / lønn    1,57 mill kr   
Lærlingplasser – ambulanse  0,625 mill kr  
Ekstra vedlikeholdsfly – luftambulanse  1,25 mill kr   
Utgifter nasjonalt Helsenett   0,5 mill kr  
Sum justeringer 6,55 mill kr  
   
Forslag til endringer i budsjettrammer prosjekter (jf 
styresak 28-2003/4) 

  

   
It-prosjekter    
RIS 2,0 mill kr  
Arbeidsplan 2,5 mill kr  
Portal + basisanalyse 0,5 mill kr  
Video over IP 1,6 mill kr  
Sum It-prosjekter 6,6 mill kr  
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Andre prosjekter    
Masterstudium  0,5 mill kr   
Trombolyseprosjekt – økning drift 0,4 mill kr  
Rusreform   0,175 mill 

kr  
 

Økonomisystem  3,0 mill kr   
Handlingsplan rehabilitering  0,2 mill kr   
Elektiv kirurgi    0,1 mill kr  
Handlingsplan geriatri 0,2 mill kr   
Innkjøpssystem 0,9 mill kr  
Elektiv ortopedi 0,15 mill kr   
Kvalitetssystem/ Eiendomsforvaltning  0,15 mill kr  
Gjennomgang av lab. fag   0,3 mill kr  
Smittevernplan  0,1 mill kr  
Regional katastrofeplan     0,1 mill kr  
Nærsykehuset    0,15 mill kr  
Handlingsplan psykiatri  0,25 mill kr   
Handlingsplan akutt kardiologi  0 kr   
Ventetidsprosjekt BUP  0 kr  
Samhandlingsprosjekt VOP 0 kr  
Sak/arkiv 0,05 mill kr 0, 5 mill kr 
Stab/støtte   0,4 mill kr  
Sum andre prosjekter   7,13 mill kr 0, 5 mill kr 
   
Totalsum   40,9 mill kr 0, 5 mill kr 
   
 
 
Oppsummering Drift Investering 
Frigjorte midler + reserve 50,7 mill kr 30,4 mill kr  
Fordelt til HF  25,0 mill kr 
Foreslått disponering   40,9 mill kr 0,5 mill kr  
Reserve Helse Nord RHF   9,8 mill kr 4,9 mill kr  
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Vedlegg 2:  
 
Forslag til justert investeringsprogram 2003

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 37 000 000 37 000 000
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 -                  0

0
Booking 1 000 000    1 000 000
Cytostatica -                  0
Arbeidsplan 6 000 000    6 000 000
Portal for Helse Nord -                  0
Fellesintegrasjon og arkitektur 3 500 000    3 500 000
Infrastruktur og basistjenester 5 000 000    5 000 000
Kvalitetssystem 4 000 000    4 000 000
Prosjektstyring 200 000       200 000
Vedlikeholdssystemer 700 000       700 000
Økonomisystem 7 000 000    7 000 000
Reiseregning 1 200 000    1 200 000
Scanning 1 000 000    1 000 000
Sak/arkiv 500 000 500 000

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
Justering juni 2003 1 000 000 12 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 25 000 000

0
Ikke disponert 4 901 000 4 901 000

0
31 180 000 95 400 000 51 540 000 128 300 000 48 579 000 78 001 000 433 000 000

Finansiering "egenkapital" 300 000 000
Lån 133 000 000

Sum 433 000 000  
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STYRESAK 61-2003  BENCHMARKING AV HELSEFORETAK I HELSE 
NORD, OPPSUMMERING.  

 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
1. Formål og sammendrag 
I perioden april 2002 til januar 2003 ble det gjennomført benchmarking av de tre 
helseforetakene Hålogalandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. I 
alle prosjektene forholdt prosjektleder seg til en referansegruppe med representanter fra 
helseforetaket og med deltakelse fra Helse Nord RHF.  
Formålet med denne saken er å gi styret en oppsummering av funn og erfaringer fra de tre 
prosjektene. 

2. Hovedkonklusjoner  
De tre benchmarkingprosjektene bekrefter resultatene i de årlige SAMDATA-rapportene. De 
gir i tillegg ny kunnskap om hvorfor forskjellene er så store og bidrar til en kartlegging av 
hvilke områder innen det enkelte foretak som har et særlig forbedringspotensiale.  
 
I den type rapporter som er presentert vil det alltid kunne reises tvil om deler av tall- og 
faktagrunnlaget. De forskjellene som er påvist er imidlertid så store at eventuelle justeringer 
og korrigeringer vanskelig kan rokke ved de konklusjonene som er trukket.  
 
Forskjellene tyder på at den tidligere fylkeskommunale tilknytningen er en viktig 
forklaringsvariabel. Dette kan både skyldes statlig forskjellsbehandling av enkelte fylker og 
ulik prioritering av sykehusene innen de enkelte fylkeskommunene – eller en kombinasjon av 
begge deler. For den videre utviklingen av sykehustilbudet i Nord-Norge er ovennevnte 
forhold vesentlige. De forskjellene som er påvist har historiske forklaringer, men kan bare 
delvis forsvares ut fra forhold som geografi eller ulikheter i mulighetene for å rekruttere 
personell.  
 
I den offentlige debatten omkring organisering av sykehus har fokus i stor grad vært rettet mot 
funksjonsdeling mellom sykehusene. Dette har delvis tatt oppmerksomheten bort fra 
sykehusenes interne organisering. Benchmarkingen av de tre helseforetakene viser viktige 
forskjeller i hvordan funksjoner er fordelt på organisatoriske enheter. Disse forskjellene er 
igjen en viktig forklaringsfaktor for kostnadsnivået ved det enkelte sykehus.  
 
Erkjennelsen om at de store forskjellene i kostnadsnivå i hovedsak skyldes intern organisering 
i foretakene betyr at Helse Nord i sitt videre arbeid med å løse det store tilpasningsproblemet i 
første omgang vil søke å realisere potensialet innenfor dagens foretaksstruktur. Det betyr igjen 
at vi ikke behøver nye store utredninger, men kan ta fatt i omstillingsarbeidet umiddelbart.  
Funnene kan kort oppsummeres slik: 
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 Store forskjeller i kostnadsnivå 
 Store forskjeller i forbruk av sykehustjenester 
 Store forskjeller i liggetider 
 Forskjeller i kodingspraksis er i ferd med å utjevnes  
 Stor forskjell i rutiner og utnyttelse av operasjonskapasitet 
 Store forskjeller i avdelingsstruktur 
 Store forskjeller i bemanningsplaner og vaktordninger 

3. Hovedfunn 
Nedenfor gjengis hovedresultater fra de tre rapportene. Det er lagt vekt på å presentere 
hovedkonklusjoner og implikasjoner av disse, snarere enn tallmaterialet som ligger til grunn. 
Her vises det til de tre rapportene. 
 
3.1. Økonomi og produksjon 
På makronivå bekreftes de forskjellene i kostnadsnivå som tidligere er påvist i SAMDATA-
rapportene. Samlet sett hadde Hålogalandssykehuset HF og Helse Finnmark HF et 
kostnadsnivå som i 2001 lå  henholdsvis 15 % og 47 % over kostnadsnivået ved 
Helgelandssykehuset.  
 
Når det brytes ned på avdelingsnivå – hvilket ikke er gjort i SAMDATA-rapportene  – blir 
forskjellene mellom sykehusene til dels overraskende store.  Eksemplene nedenfor kan 
illustrere dette:  
 
 Benchmarkingen av Hålogalandssykehuset HF brukte sykehuset i Mo i Rana som 

referansesykehus. Samlet sett hadde Harstad en indeks for kostnadsnivå som lå 33,3 % 
over Mo i Rana. For de kirurgiske avdelingene var forskjellen klart større: 70,8 % For de 
indremedisinske avdelingene var den 41,9 %. 

 Helgelandssykehuset HF: relativt mindre forskjeller mellom sykehusene på makronivå. 
Sandnessjøen hadde i 2001 et kostnadsnivå som lå 14 % over Mo i Rana. Kirurgi: 26 %. 
Kirurgiske leger: 55 %. Indremedisin: så å si likt. Små forskjeller også på ikke-medisinske 
funksjoner 

 Helse Finnmark HF: Samlet sett hadde Kirkenes og Hammerfest et kostnadsnivå som lå 
henholdsvis 80 % og 63 % over Mo i Rana. Gjennomgangen av kirurgisk fagområde (inkl. 
operasjon, anestesi, intensiv) viste om lag 60 % høyere kostnadsnivå enn i Mo i Rana. 
Dette gjaldt både i Hammerfest og Kirkenes. Variasjonene innen fagområdet var 
betydelige, med særlig høye forskjeller innen legetjenesten (over 100 % innen kirurgi 
felles).  

 
Benchmarkingrapportene inneholder en gjennomgang og drøfting av mulige årsaker til 
forskjellene i kostnadsnivå, der det legges særlig vekt på å presentere grunnlaget for tallene. 
Selv om det er usikkerhet knyttet til deler av materialet, er forskjellene av en størrelse som det 
ikke er mulig å se bort fra. Heller ikke enkeltfaktorer, som ulikheter i kodepraksis, 
vaktordninger eller det store innslaget av ortopedi i Mo i Rana, kan gi mer enn delforklaringer 
til variasjonene.  
 
3.2. Forbruk av sykehustjenester  
Rapportene viser til dels store geografiske forskjeller i forbruk av sykehustjenester. Det er her 
sett på det samlede forbruket i opptaksområdene, uavhengig av hvilke sykehus som behandler 
pasientene. Gjennomgående bekreftes funn fra andre undersøkelser som viser at 
sykehusforbruket er særlig høyt i vertskommuner og områder som ligger nær sykehusene. 
Imidlertid er det store variasjoner i forskjellene. Polikliniske konsultasjoner er mer  
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skjevfordelt enn sykehusopphold. Det er også så store forskjeller mellom fagområdene at de 
vanskelig kan forklares ut fra epidemiologiske forhold.   
 
Forskjellene er delvis betinget av geografiske fordeling av spesialister, men må også ses i 
sammenheng med ulikheter i faglige vurderinger for hva som bør føre til innleggelse, 
operasjon eller annen behandling. De dokumenterte forskjellene har betydelige 
fordelingsmessige konsekvenser og bør derfor følges opp, ikke bare innen det enkelte 
helseforetak, men på helseregionalt nivå. Tilsvarende er det like mye en sak for faglig som 
administrativ oppfølging. Med en mulig tilbakevending til rammefinansiering blir denne 
problematikken desto viktigere.  
 
3.3. Liggetider  
I samtlige rapporter sammenlignes liggetider ved sykehusene, der det korrigeres for 
pasientsammensetning. Her var forskjellene i 2001 særlig store mellom Mo i Rana og 
Hålogalandssykehuset, slik at en med samme gjennomsnittlige liggetider som i Mo i Rana 
hadde kunnet redusere antall liggedager med 15 %. Internt i Hålogalandssykehuset var det 
særlig Stokmarknes som hadde lange liggetider. I rapportene er liggetidene brutt ned både på 
kommune og fagområde. Dette gjør det mulig å være mer spesifikk i forhold til tiltak og 
henvendelser for å redusere liggetidene, der det bl.a. tas hensyn til mottakerapparatet i 
primærhelsetjenesten.  
  
3.4. Koding 
I rapportene er sykehusene sammenlignet med hensyn til bruk av kompliserte og ukompliserte 
DRGer. Dette gir indikasjoner på variasjoner i kodepraksis mellom sykehusene. Samlet sett er 
det relativt små forskjeller mellom de undersøkte sykehusene. Sett i forhold til materiale fra 
2000 (Benchmarking av fire lokalsykehus i Nordland) er det også tegn på at forskjellene 
mellom sykehusene blir mindre. Benchmarking av Helgelandssykehuset og Helse Finnmark 
konkluderte med at de påviste forskjellene samlet sett hadde liten forklaringskraft i forhold til 
variasjonene i kostnadsnivå. I Hålogalandsprosjektet konkluderte en med at koding forklarte 
om lag 5-10 % av de påviste forskjellene i kostnadsnivå.  
 
For enkelte DRGer har benchmarkingene dokumentert variasjoner der det åpenbart er faglig 
uenighet om praktiseringen av ISF-ordningen. Dette har vært fulgt opp i forhold til 
fagmiljøene. 
  
3.5. Operasjonsaktivitet 
Dette området er nærmere gjennomgått i benchmarking av Helgelandssykehuset og Helse 
Finnmark. Her dokumenteres to sentrale forhold:  
 
 Ulik utnyttelse av arbeidsdagen: Mo i Rana har relativt sett en høyere aktivitet på 

ettermiddagen enn de øvrige sykehusene. Det samme gjelder morgenen når en 
sammenligner med Sandnessjøen og Mosjøen. Funnene indikerer ulikheter i rutiner og 
organisering av virksomheten, der andre aktiviteter (forberedelser og planlegging av 
operasjoner, møtevirksomhet, opplæring mm) tar en relativt større del av tiden.  

 Større fluktuasjoner i antall operasjoner pr. dag: Mo i Rana har gjennomgående en jevnere 
operasjonsaktivitet enn de andre sykehusene – eksempelvis færre dager der det ikke blir 
operert eller antall operasjoner er lavt. Dette tyder på en bedre beredskap i forhold til 
uforutsette hendelser, som strykninger, personellfravær, forskyvning av operasjoner eller 
flaskehalser ved tilgrensende avdelinger.  
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4. Nærmere om bemanning 
Som det går fram av gjennomgangen ovenfor ligger hovedforklaringen til forskjellene i 
kostnadsnivå på lønnssiden. Dette er igjen direkte relatert til sykehusenes bemanning. En vil 
her konsentrere seg om to forhold som peker seg ut som sentrale forklaringsvariable: 
 
 forskjeller i avdelingsstruktur 
 bemanningsplaner og vaktordninger 

Forskjeller i avdelingsstruktur 
I den offentlige debatten omkring organisering av sykehus har fokus i stor grad vært på 
funksjonsdeling mellom sykehusene. Dette har delvis tatt oppmerksomheten bort fra 
sykehusenes interne organisering. Benchmarkingen av de tre helseforetakene viser viktige 
forskjeller i hvordan funksjoner er fordelt på organisatoriske enheter. Disse forskjellene er 
igjen en viktig forklaringsfaktor for kostnadsnivået ved det enkelte sykehus.  
 
Særlig for kliniske og medisinske støttefunksjoner – disse står for om lag 70-80 % av samlede 
lønnsutgifter - har antall organisatoriske enheter stor betydning. Hver enhet må ha et antall 
stillinger som sikrer bemanning kveld, natt og i helger.   
 
Antall enheter i et sykehus er i regelen avhengig av sykehusets størrelse. De tre rapportene 
viser at denne sammenhengen ikke uten videre er til stede. I forhold til størrelsen har 
referansesykehuset i Mo i Rana færre enheter enn de sammenlignede sykehusene. Noen 
eksempler kan illustrere dette: 
 
 Ortopedi: Hammerfest har egen døgnkontinuerlig sengepost for ortopedi, selv om den 

ortopediske produksjonen i Mo i Rana er 70-80 % høyere. 
 I Mo i Rana behandles kirurgiske, ortopediske og gynekologiske pasienter på to poster: en 

heldøgnspost og en 5-døgnspost, som hovedsakelig fungerer som dagpost. I Hammerfest 
er den samme gruppen pasienter fordelt på tre døgnkontinuerlige poster. Målt i DRG-
poeng er produksjonen for disse sykehusene omtrent på samme nivå. 

 I Harstad disponerer fagområdet kirurgi/ortopedi 2 døgnkontinuerlige sengeposter og en 
5-døgnspost. Også her er produksjonen omtrent på samme nivå som i Mo i Rana.  

 
Tilsvarende eksempler kan gis fra andre fagområder. I Helgelandssykehuset – der forskjellene 
i kostnadsnivå mellom de tre sykehusene er relativt små – tyder organiseringen på at 
avdelingsstrukturen i høyere grad er tilpasset størrelsen på sykehusene. Her er eksempelvis 
akuttfunksjonene ved Mosjøen og Sandnessjøen integrert i henholdsvis intensivavdeling og 
sengeposter, mens den ved det større sykehuset i Mo i Rana er etablert som egen enhet.        

Bemanningsplaner og vaktordninger 
Nivået på lønnsutgifter ved den enkelte avdeling er i høy grad bestemt av oppsatte 
bemanningsplaner og vaktordninger. I rapportene for Hålogalandssykehuset og Helse 
Finnmark er det presentert bemanningsplaner for de avdelingene som er valgt ut til en 
grundigere gjennomgang. Disse viser 
 
 antall personell på vakt på ulike tidspunkter (kveld, natt, helg) 
 fordelingen mellom passiv og aktiv vakttid (bl.a. forholdet mellom tilstedevakt og 

hjemmevakt)   
 
Bemanningsplanene er sett i forhold til ulike mål for aktivitet ved de avdelingene det gjelder, 
så som antall innleggelser eller operasjoner på ulike tidspunkter.  
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For de områdene som er gjennomgått er det dokumentert forskjeller i bemanning som bare 
delvis kan relateres til aktivitet. Dette gjør seg i enda sterkere grad gjeldende når en ser på 
forholdet mellom aktiv og passiv vakttid. Her spiller trolig hensynet til den samlede lønn en 
vesentlig rolle. Særlig for Finnmark er det nærliggende å se vaktordningene i sammenheng 
med mulighetene for å rekruttere personell.   

Vaktordninger på tvers av avdelinger  
Bruk av personell i vaktordninger som dekker flere avdelinger forekommer sjelden. I Mo i 
Rana har man for kirurger vaktordninger som dekker allmennkirurgi, ortopedi og delvis 
gynekologi. Dette gir en klart rimeligere legetjeneste ved dette sykehuset. Med økte krav til 
spesialisering vil imidlertid denne type vaktordninger måtte avvikles.  

5. Metode og konklusjoner 
Det er lagt vekt på deltakelse fra de enkelte sykehusene, både for å kvalitetssikre data og gå 
nærmere inn på årsaker som forklarer de påviste forskjellene. Dette gir muligheter for en 
læringsprosess, der det utveksles erfaringer mellom sykehusene både på ledelses- og 
avdelingsnivå.  
I de tre rapportene har hovedfokus vært rette mot kostnadsnivå. Med samme utgangspunkt 
som SAMDATA-rapportene har ulike mål for produksjon har vært sett i forhold til 
forskjellige mål for ressursinnsats. Andre sentrale sider ved virksomheten – som kvaliteten på 
tjenestetilbudet – er holdt utenfor. Dette er forhold som ved flere av sykehusene er blitt belyst, 
bla. gjennom HELTEFs undersøkelser av pasienttilfredshet og som bør trekkes inn ved en 
totalvurdering av virksomheten.  
 
Metodisk innebærer benchmarkingen av sykehusene følgende: 
 
 Selektivitet. Rapportene består av en generell og en spesiell del, der det er gått nærmere 

inn på aktivitet, økonomi og bemanning for deler av virksomheten. I valg av 
fordypningsområder har vi lagt vekt på å finne fram til fordypningsområder der 
potensialet for forbedringer er særlig stort. Det er da særlig fokusert på to forhold: 
områdets størrelse og omfanget av variasjoner i kostnadsnivå. Denne innfallsvinkelen 
innebærer at uthenting og bearbeiding av data er tilpasset det enkelte prosjekt. Det er 
derfor bare på overordnet nivå at en kan trekke ut data som er sammenlignbare for alle tre 
helseforetakene.  

 Mål for produksjon og ressursbruk. Hovedmål for produksjon er DRG-poeng og for 
ressursbruk oppgitte regnskapstall. Disse målene er imidlertid supplert med alternative 
mål for produksjon (sykehusopphold, liggedager mv) og ressursbruk, så som ulike 
kategorier lønnsutgifter og antall stillinger.    

 Sensitivitetsanalyse. Bruk av alternative mål gjør det også mulig å utføre alternative 
beregninger for kostnadsnivå. På denne måten har en kunnet teste ulike hypoteser med 
alternative datasett. Sensitivitetsanalyse har også vært brukt slik at en har operert med 
feilmarginer for særlig problematiske mål og gjennom dette testet hvordan ulike 
forutsetninger slår ut i forhold til beregning av kostnadsnivå.  

 Korrigeringer for å sikre sammenlignbarhet. Sykehusene er ulikt organisert, både i 
forhold til antall og type enheter og kostnadssteder. Dette har for enkelte avdelingstyper 
gjort det nødvendig med oppsplitting av kostnadssteder etter forutsetninger som det er 
gjort nærmere rede for i den enkelte rapport.  

 
Selektiviteten som er valgt setter grenser for hvor gyldige konklusjonene i rapportene er for 
det regionale helseforetaket. Det samme gjelder selvsagt det faktum at UNN og 
Nordlandssykehuset ikke er blitt benchmarket.  
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I den videre oppfølging vil det viktigste virkemidlet for det regionale helseforetaket ligge i 
fordeling av budsjettrammer. Gjennom dette signaliseres krav til det enkelte helseforetak, 
bl.a. basert på funn fra benchmarkingrapportene. I tillegg bør det tas initiativ på følgende 
områder:   
 
 Gjennomgang av sykehusenes interne struktur. Mål: utvikle avdelinger som er 

kostnadseffektive og med bemanning som står i forhold til pasientpågang og aktivitet. 
Sykehusene har lang erfaring med denne typen prosesser, som bl.a. er knyttet til 
sammenslåing enheter.    

 Gjennomgang av bemanningsplaner og vaktordninger. Dette bør skje i regi av det enkelte 
helseforetak, men basert på retningslinjer utviklet av det regionale helseforetaket.  

 Gjennomgang av det samlede forbruk av helsetjenester i Nord-Norge. Mål: utjevne 
forskjeller i forbruk og nå fram til kriterier og en praksis som i større grad sikrer et 
geografisk likeverdig tilbud til befolkningen. Denne typen gjennomgang vil være 
avhengig av aktiv deltakelse fra ulike fagmiljøer.  

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar konklusjonene fra de tre benchmarkingsrapportene til orientering og ber om at 
informasjonen i rapportene legges til grunn for omstillingsarbeidet i Helse Nord. 
 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 62-2003  ØKONOMI- OG INVESTERINGSPERSPEKTIVER 
2004.  

 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Formål  
I denne saken gis en oppsummering av hva vi på nåværende tidspunkt ser av økonomiske 
rammebetingelser, tilpasningsproblem og utsikter framover. 
Ut fra dette inviteres styret til å fastlegge investeringsrammer for 2004 samt gi 
styringssignaler i forbindelse med budsjett 2004. 
 
I utarbeidelsen av saken er det lagt vekt på deltakelse fra foretakene. Dette har skjedd ved at 
foretakene har gitt skriftlige innspill samt gjennom et budsjettmøte for foretaksdirektører og 
økonomidirektører i mai. Foretaksstyrene er forutsatt involvert i prosessen i hh. t. vedtatt 
plankalender. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Beregnet brutto tilpasningsproblem på 510 mill.kr. i 2004 skal i hovedsak løses ved 

utgiftsreduserende tiltak og økt produktivitet.  
 Nedbemanning er det fremste virkemidlet, og fokus må i betydelig større grad enn i dag 

settes på effektivisering av prosesser og arbeidsmåter innenfor foretakenes 
ansvarsområde. 

 
 Helseforetakene identifiserer og gjennomfører tiltak lokalt for å løse rest 

tilpasningsproblem fra 2003, avskrivninger av nye investeringer samt rapporterte nye 
problemer. Totalt utgjør dette 361 mill.kr. 

 
 Helseforetakene ilegges et samlet effektiviseringskrav på 55 mill.kr. i 2004. Fordelingen 

av kravet fastsettes på et senere tidspunkt. Hovedprinsippet skal være harmonisering av 
enhetskostnader mellom foretakene. 

 
 RHFs sentrale budsjett reduseres med 38 mill.kr. i 2004, fordelt slik: 
 

- fordeling av 14 mill.kr. til foretakene til dekning av økt avskrivningskostnad av 
åpningsbalansen 

- reduksjon av drifts- og prosjektbudsjett med 24 mill.kr. 
 
 Overtakelse av ansvar for syketransport planlegges både på RHF og foretaksnivå med 

sikte på å hente ut potensielle samordningsgevinster raskest mulig. 
 
 Øvrige definerte tilpasningsproblem søkes løst gjennom andre tiltak. Det forutsettes sterkt 

fokus på tiltak som kan bidra til å effektivisere stab/støttefunksjoner, innkjøp m.v. 
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2. Investeringsrammen for 2004 fastsettes til 300 mill.kr. 
 

Tiltak Effekt 
Opptrappingsplanen for psykisk helse 89 mill.kr. 
Sentrale fellesprosjekter 50 mill.kr. 
1. byggetrinn Nordlandssykehuset (forutsatt beslutning) 41 mill.kr. 
Utstyr og småinvesteringer ved foretakene 100 mill.kr. 
Til styrets disposisjon 20 mill.kr. 
Sum 300 mill.kr. 

 
Foretakenes investeringsramme fordeles etter revidert åpningsbalanse. Dette gir 
følgende fordeling: 
 
Helse Finnmark  15,9 mill.kr. 
UNN    33,0 mill.kr. 
Hålogalandssykehuset 16,4 mill.kr. 
Nordlandssykehuset  23,9 mill.kr. 
Helgelandssykehuset  10,8 mill.kr. 

 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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ØKONOMI- OG INVESTERINGSPERSPEKTIVER 2004 
 
1. Formål  
I denne saken gis en oppsummering av hva vi på nåværende tidspunkt ser av økonomiske 
rammebetingelser, tilpasningsproblem og utsikter framover. 
Ut fra dette inviteres styret til å fastlegge investeringsrammer for 2004 samt gi 
styringssignaler i forbindelse med budsjett 2004. 
 
I utarbeidelsen av saken er det lagt vekt på deltakelse fra foretakene. Dette har skjedd ved at 
foretakene har gitt skriftlige innspill samt gjennom et budsjettmøte for foretaksdirektører og 
økonomidirektører i mai. Foretaksstyrene er forutsatt involvert i prosessen i hh. t. vedtatt 
plankalender. 
 
2. Forventninger om utvikling i økonomiske rammebetingelser 
Gjennom Hagen-utvalgets innstilling til finansiering av spesialisthelsetjenesten, Revidert 
Nasjonalbudsjett 2003 samt annen informasjon fra Helsedepartementet har vi fått en rekke 
signaler som vil påvirke Helse Nords økonomiske rammer og handlefrihet framover. 
 
Et gjennomgående trekk er at helsesektoren har en hatt en sterk vekst i utgifter og volum på 
aktivitetsfinansierte områder de siste årene. Dette setter eksisterende aktivitetsbaserte 
finansieringsmodell under press.  
 
Utgiftsveksten forutsettes stoppet. For å oppnå dette vil staten i enda større grad styre 
budsjettmidlene gjennom de regionale helseforetakene og øke rammeandelen av 
finansieringen. Dette vil bidra til at utgiftene holdes under kontroll, og at den økonomiske 
risikoen flyttes over til de regionale helseforetakene. 
 
Det som i dag er kjent av økonomiske rammebetingelser, tilpasningsproblem i foretakene og 
utsikter framover tilsier en kraftig innstramming i Helse Nords kostnader. Dette innebærer 
nedbemanning, hard prioritering, nedbygging/strukturendringer og lite rom for nye tiltak. 
 
2.1 Revidert Nasjonalbudsjett 2003 
 
ISF-refusjon 
Det tidligere ”kryptaket” som sikret at helseforetakene ikke fikk utbetalt ISF-refusjon som 
følge av bedret koding, blir i realiteten gjeninnført. I 2002 økte DRG-indeksen utover det som 
var forutsatt i Statsbudsjettet, og disse inntektene ble trukket inn i Revidert Nasjonalbudsjett. 
For Helse Nord utgjorde dette 14 mill.kr. for 2002. 
 
Det gis samtidig klart uttrykk for at en evt. indeksvekst utover forutsetningen i Statsbudsjettet 
for 2003 vil bli trukket inn gjennom redusert DRG-sats. Endelig sats vil ikke bli avklart før 
ved årsoppgjøret i 2003, d.v.s. våren 2004.  
 
Blir indeksveksten i 2003 like stor som i 2002, anslås at DRG-satsen vil bli redusert med 
1000 kr. For Helse Nord vil dette tilsvare en årlig inntektsreduksjon på om lag 60 mill.kr. 
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Refusjon poliklinisk virksomhet 
I Statsbudsjettet er det forutsatt en aktivitetsnedgang på 1,5 % i 2003. 1. kvartal viser 
imidlertid en vekst i poliklinisk virksomhet på 11,1 % for landet som helhet. Også for 
laboratorie- og røntgenvirksomhet har det vært en kraftig vekst i volum og utgifter. 
Det signaliseres at det kan bli aktuelt med en takstreduksjon gjeldende fra 1. juli 2003 for å 
holde utgiftene under kontroll. Dette vil være en direkte innstramming i foretakenes økonomi. 
 
Skal statsbudsjettets kostnad til RTV-refusjon overholdes og årsveksten i volum blir som i 1. 
kvartal, vil dette bety en takstreduksjon på rundt 10 %. Dette vil utgjøre om lag 50 mill.kr. i 
inntektstap for Helse Nord på årsbasis. 
 
Egenandeler poliklinisk virksomhet 
Pasientenes egenandel foreslås økt, og tilsvarende beløp vil bli trukket ut av 
basisbevilgningen eller ved reduserte RTV-takster.  
 
2.2 Ny finansieringsordning for spesialisthelsetjenesten – Hagen-utvalget 
 
Hovedmodell og fordelingsnøkler 
Valg av hovedmodell for tildeling av midler, fordelingsnøkler for fordeling mellom 
helseregioner samt eventuelle overgangsordninger vil ikke bli kjent før ved framleggelsen av 
Statsbudsjettet. 
 
Flertallet i utvalget anbefaler aktivitetskravmodellen som innebærer at Stortinget vedtar en 
samlet ressursramme som fordeles mellom regionene etter behovsbaserte kriterier. Samtidig 
fastsettes aktivitetsomfang. Aktivitet utover fastsatt nivå gis tilleggsbevilgning på 50-60 % 
stykkpris begrenset til 2 % over aktivitetsmål. Aktivitet under fastsatt nivå gir trekk. 
 
Utvalget la fram beregninger om utgiftsbehov i de enkelte helseregioner basert på 
alderssammensetning i befolkningen og reisetid samt sosiale kriterier når det gjelder psykisk 
helsevern. For Helse Nord er utgiftsbehovet beregnet til ca. 107 % av landsgjennomsnittet. 
 
Sammenlignet med faktiske totalutgifter i 2000 (som Hagenutvalget tok utgangspunkt i) har 
Helse Nord anslått at det vil bety en negativ omfordelingseffekt for Helse Nord på omlag 50 
mill.kr. Universitetet i Bergen har senere beregnet at effekten av utvalgets innstilling er en 
betydelig større omfordeling mellom regionene, og at Helse Nords rammer vil bli redusert 
med ca. 500 mill.kr. Begrunnelsen for dette er at det har skjedd en ytterligere omfordeling 
mellom regionene fra 2000 til statsbudsjettet for 2003 som har gått i Helse Nords favør, 
samtidig som Nord-Norges relative andel av befolkningen er redusert.  
 
Bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift 
Effekten av bortfall differensiert arbeidsgiveravgift er ca. 300. mill.kr. i økte årlige utgifter for 
Helse Nord. Det forutsettes da at Norges søknad til ESA om at Finnmark og Nord-Troms 
fremdeles skal være fritatt for arbeidsgiveravgift går gjennom. Bortfall av differensiert 
arbeidsgiveravgift vil slå betydelig hardere ut i Nord-Norge enn i noen andre landsdeler. 
I Revidert Nasjonalbudsjett 2003 legges det opp til en kompensasjonsordning som også skal 
omfatte helseforetakene. Det forutsettes derfor at bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift 
ikke vil medføre noen økonomiske konsekvenser for Helse Nord. Dette krever imidlertid at 
ulik effekt av økt arbeidsgiveravgift mellom helseregionene tas hensyn til i de nye 
fordelingsnøklene for fordeling av midler til helseregionene. 
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Overtakelse av finansieringsansvar for syketransport   
Hagen-utvalget foreslår at ansvar for dekning av reiseutgifter for pasienter som reiser til 
behandling både i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste overføres til 
helseregionene. Regjeringen har fulgt opp dette i Ot.prp. 66 2002-2003 som vil bli behandlet i 
Stortinget høsten 2003. 
 
Målsettingen med ansvarsoverføringen er å stimulere til behandling nær pasientens bosted når 
dette er til fordel for pasienten og representerer sparte utgifter til syketransport. Det forventes 
lavere kostnader som følge av at en kan se behandlings- og transportkostnader i sammenheng.  
 
Pasientenes rettigheter er upåvirket av ansvarsoverføringen. Det foreligger videre forslag om 
utvidede pasientrettigheter i Ot.prp. 63 2002-2003, noe som vil øke transportutgiftene.  
 
Utgiftene i Nord-Norge var i 2002 rundt 500 mill.kr. i tillegg til administrative kostnader. Det 
har vært en årlig realvekst på ca. 10 % de siste årene. Ot.prp. 66 foreslår at 50 % av utgiftene 
skal dekkes av de regionale helseforetakene fra 2004, mens den andre halvparten dekkes av en 
egen post i statsbudsjettet. Formålet med dette er å dele risikoen for utgiftsvekst mellom 
staten og de regionale helseforetakene.  
 
Fortsetter veksten i 2003 og 2004 som tidligere år, vil dette bety en reell kostnadsøkning fra 
2002 til 2004 på 100 mill.kr. for Nord-Norge. 
 
Utgangspunktet for fordeling av midler til og mellom regioner vil være faktiske utgifter i 
2002. I hvilken grad utgiftsvekst fra 2002-2004 kompenseres i rammen er uvisst. Samtidig er 
det sannsynlig at det legges inn effektiviseringskrav. 
 
Dette betyr at det foreligger en klar fare for underkompensasjon, jfr. at det faktiske utgiftsnivå 
ikke er kjent på bevilgningstidspunktet. Helse Nord vil være utsatt for størst risiko siden 
regionen har en relativt stor andel av de totale utgiftene. Dette setter store krav til forberedelse 
av ansvarsoverføringen slik at evt. gevinster m.h.t. samordning kan hentes ut raskest mulig.  
 
I samarbeid med fylkestrygdekontorene og helseforetakene er forberedelsen av 
ansvarsoverføringen startet. I tillegg til ren overtakelse av dagens tjeneste, vil dette innebære 
at foretakene etablerer et system for koordinering av innkalling, utskrivninger og transport. 
Videre må beregninger av effekt på transportkostnader bygges inn i konsekvensvurderinger 
ved omstrukturering og geografisk lokalisering av behandlingstilbud. 
 
Overtakelse av finansieringsansvar for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten 
Tilsvarende som for syketransport er det lagt fram forslag i Ot.prp. 66 om at helseregionene 
skal overta ansvar for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Kommunene 
foreslås å overta ansvar for transport av helsepersonell i kommunehelsetjenesten. 
Totalt var utgiftene til dette formålet i Nord-Norge 62 mill.kr. i 2002. Hvor mye av dette som 
kommer inn under spesialisthelsetjenesten er uklart, men på landsbasis er det anslått at dette 
utgjør kun 10 % av de samlede utgiftene på området. Hele beløpet vil legges inn i rammen til 
de regionale helseforetakene. Det forutsettes full kompensasjon for reelle utgifter. 
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All finansiering kanaliseres gjennom de regionale helseforetakene 
Et av hovedelementene i Hagen-utvalgets innstilling er at alle tilskudd og overføringer fra 
staten til spesialisthelsetjenesten må innrettes slik at regionale helseforetak blir sikret 
overordnet styring og prioritering i sektoren. Dette forventes gjennomført allerede fra 2004, 
der et tilleggsiktemål er å redusere statens utgiftsvekst og flytte risikoen for overskridelser ned 
til helseregionene. 
 
RTV-refusjon for poliklinisk virksomhet vil, dersom Hagenutvalgets forslag blir vedtatt, 
kanaliseres til de regionale helseforetakene fra 2004. I dag går dette direkte fra trygdeetaten til 
helseforetakene. Dette vil gi de regionale helseforetakene mulighet til å se inntektene i 
sammenheng med øvrige inntekter, og videreutvikle det fordelingssystemet til foretakene en 
finner hensiktsmessig. 
 
For privat og offentlig laboratorie- og røntgenvirksomhet, hvor utgiftsveksten også har vært 
svært stor, legges det opp til en gjennomgang av takster for å få et bedre samsvar med reelle 
kostnader. Fra 2005 tas det sikte på å redusere overføringene/takstene fra trygdeetaten, og gi 
økt finansielt ansvar til de regionale helseforetakene ved at en større del rammefinansieres. 
Omleggingen krever økt fokus og kompetanse på forhandlinger og inngåelse av avtaler med 
private for å redusere økonomisk risiko og volumvekst. 
De regionale helseforetakene foreslås å ha ansvar for finansiering av rekvisisjoner fra 
primærleger da dette er definert som spesialisthelsetjenester. 
 
Private avtalespesialister utgjør 730 årsverk på landsbasis, noe som tilsvarer 8-9 % av 
samtlige spesialistårsverk. Det har vært en særlig stor vekst i utbetaling av kirurgitakster. Det 
er et krav at helseregionene skal bruke de private spesialistene mer aktivt. Det legges opp til at 
honorartakstene skal reduseres, og at en større del av finansieringen skal skje gjennom 
driftstilskuddet. D.v.s. at en større andel av overføringen vil bli rammefinansiert, og risikoen i 
større grad lagt til helseregionene. De regionale helseforetakene bør derfor ha en mer aktiv 
rolle i inntektsforhandlinger med de private spesialistene, og må derfor bygge opp en større 
kompetanse på dette området. 
 
Omlegging av takststruktur for psykiatriske poliklinikker 
For å stimulere til økt produktivitet legges det opp til en omlegging av takststrukturen. Denne 
innebærer økt vekt på aktivitetsbaserte takster og mindre på årsverksbaserte takster. Det 
forventes 50 % vekt på hver av disse områdene fra 2004. I dag legges det 85 % vekt på 
årsverk innen barne- og ungdomspsykiatrien, og 64 % vekt på årsverk innen 
voksenpsykiatrien. 
 
Forskning 
I dag ligger midler til forskning som en del av regionsykehustilskuddet. Forskningsdelen vil 
bli tatt ut og dels aktivitetsbasert. Hagen-utvalget foreslo at 25 % skal fordeles som fast 
tilskudd mens 75 % av tilskuddet ble fordelt etter forskningsresultater. Det forventes en noe 
høyere fast andel for å sikre en mer stabiliserende effekt.  
 
3. Nye/endrede oppgaver 
 
Fra 2004 skal Helse Nord overta ansvaret for rusomsorgen i landsdelen. Det vil bli lagt fram 
en sak for styret etter sommeren hvor omfanget av ansvarsovertakelsen samt prinsipper for 
fordeling av ressurser mellom foretakene blir tatt opp. 
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De regionale helseforetakene får i løpet av perioden 2003-2006 gradvis overført finansierings- 
og bestilleransvaret for opptreningsinstitusjonene, helsesportssentrene og enkelte andre 
private helseinstitusjoner.  
 
4. Tilpasningsproblem 
I budsjettprosessen for 2003 ble det kartlagt at foretaksgruppen hadde et tilpasningsproblem 
på vel 500 mill.kr.. 268 mill.kr. ble forutsatt løst gjennom tiltak i budsjett 2003, mens  
ytterligere tiltak skulle gjennomføres i 2004 for å bringe virksomheten totalt i balanse. 
 
Helse Finnmark og Hålogalandssykehuset har økt underskuddsprognosen for 2003 i 1. 
tertialrapport med hhv. 26 og 14 mill. kr. i forhold til budsjett. Foretakene forøvrig rapporterer 
at budsjetterte tiltak i 2003 i stor grad iverksettes og realiseres som forutsatt. Et 
gjennomgående trekk er imidlertid at tiltak for å øke inntekten har større framdrift og resultat 
enn de produktivitetsforbedrende tiltakene. 
 
Anslått brutto tilpasningsproblem 2004  
Rapportert overheng fra 2003 ved foretakene 254 mill.kr. 
Forventet konsekvens av reviderte DRG-vekter 2004 30 mill.kr. 
Div. rapporterte nye problem 32 mill.kr. 
Nye avskrivninger av investeringer 2003-2004 45 mill.kr. 
Økte avskr. åpningsbalansen utover budsjett 2003 14 mill.kr. 
Kjente tilpasningsproblem 375 mill.kr. 
Forventet reduserte DRG-takster (1000 kr.) 60 mill.kr. 
Forventet reduserte poliklinikktakster (- 10 %) 50 mill.kr. 
Forventet effektiviseringskrav syketransport 25 mill.kr. 
Totalt   510 mill.kr. 
 
Endrede retningslinjer for avskrivninger av åpningsbalansen medfører 14 mill.kr. i økte 
avskrivninger utover budsjett 2003. I tillegg kommer avskrivninger av nye investeringer i 
2003 og 2004 på ca. 45 mill.kr. for foretakene samlet sett. Sammen med overheng fra 2003 og 
nye problem har foretakene beregnet tilpasningsproblemet for 2004 til ca. 375 mill.kr. 
 
Revidert nasjonalbudsjett signaliserer at foretakene ikke vil få ISF-refusjon som følge av 
kodeforbedring. Blir indeksveksten i 2003 som i 2002, anslås at DRG-satsen vil bli redusert 
med 1000 kr. For Helse Nord vil dette tilsvare en årlig inntektsreduksjon på om lag 60 mill.kr. 
Samtidig varsles reduksjon i satsene for poliklinikk, laboratorie- og røntgenundersøkelser for 
å ikke overstige totalt budsjettert beløp i statsbudsjettet for 2003. Videreføres aktiviteten for 1. 
kvartal, vil dette bety en takstreduksjon på 10 %. Dette utgjør ca. 50 mill.kr. for Helse Nord. 
 
Kostnadene til syketransport har hatt en realvekst på 10 % årlig de siste årene. Det forventes 
at veksten skal reduseres og stoppes ved at helseforetakene overtar ansvaret for finansiering 
og samordner behandling og transport. Et mulig scenario er at det ikke legges opp til 
utgiftsvekst fra 2003 til 2004 i Statsbudsjettet for 2004. Helse Nords andel av dette 
effektiviseringskravet er 50 %, noe som utgjør ca. 25 mill.kr. 
 
Effekt av ny finansieringsordning og evt. overgangsordninger er ukjent inntil Statsbudsjettet 
legges fram høsten 2003. Det forventes en omfordeling mellom regionene som vil medføre 
lavere rammer for Helse Nord. Ulike beregninger viser sprik fra 50 – 500 mill.kr.  
 
Det forutsettes full kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, samt for utgifter knyttet til den 
del av rusomsorgen som skal overtas fra 2004. 
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5. Strategi for å løse tilpasningsproblemet 
I styringsdokumentet for 2003 ble det lagt opp til at tilpasningsproblemet ved utgangen av 
2002 skulle løses over 2 år. D.v.s. at det ble forutsatt at driften skulle gå i balanse i 2004.  
 
Tilpasningsproblemet må i hovedsak løses ved utgiftsreduserende tiltak og økt produktivitet.  
Inntektstiltak (volum og bedre koding) vil ikke gi nødvendig effekt, da all erfaring viser at 
slike tiltak elimineres av takstreduksjoner og andre inntektsreduserende statlige tiltak. 
Nedbemanning er det fremste virkemidlet, og fokus må i betydelig større grad enn i dag settes 
på effektivisering av prosesser og arbeidsmåter innenfor foretakenes ansvarsområde. 
 
Avviket mellom forventede inntekter og utgifter er av en slik størrelse at større strukturelle 
tiltak i og mellom foretak kan bli nødvendig.  
 
For å løse tilpasningsproblemet foreslås følgende tiltak: 
 
Tiltak Effekt 
Lokale tiltak ved foretakene 361 mill.kr. 
Effektiviseringskrav (rest krav fra styringsdokument 2002) 55 mill.kr. 
Reduksjon i RHFs drifts- og prosjektbudsjett utover trukket inn i 2003 24 mill.kr. 
Forberede overtakelse av syketransport for å møte effektiviseringskrav 25 mill.kr. 
Andre tiltak 45 mill.kr. 
Sum 510 mill.kr. 
 
Tiltak ved foretakene 
Helseforetakene identifiserer og gjennomfører tiltak lokalt for å løse rest tilpasningsproblem 
fra 2003, avskrivninger av nye investeringer samt rapporterte nye problemer. Dette utgjør 
totalt 361 mill.kr. 
 
Helseforetakene må gå kritisk gjennom egen prosjektportefølje, spesielt m.h.t. ressursbruk og 
gevinster knyttet til de enkelte prosjekter.  
 
Arbeidsproduktiviteten må bedres. Benchmarkingrapporter viser stor variasjon mellom og 
innen foretak, og disse rapportene må brukes for å identifisere og realisere konkrete 
bemanningstilpasninger i 2004 
 
Forutsatte kostnadsbesparelser som følge av gjennomførte sentrale fellesprosjekter forutsettes 
effektuert ved foretakene 
 
Helseforetakene ilegges et effektiviseringskrav på 55 mill.kr. som tilsvarer restkrav fra 
styringsdokument 2002. Her ble foretakene gitt effektiviseringskrav på 175 mill.kr. fordelt på 
2002, 2003 og 2004. I budsjettet for 2003 ble effektiviseringskravet omfordelt mellom 
foretakene, og det totale kravet ble økt med 15,5 mill.kr. for 2003. Endringen var basert på 
produktivitetsforskjeller avdekket i benchmarkingsanalyser. 
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Tabellen under viser hvilket effektiviseringskrav som det enkelte foretak opprinnelig ble gitt, 
samt hva som er tatt inn i budsjettrammene for 2002 og 2003.  
 

 Totalt 2002 2003  
Helgelandssykehuset 18 4,5 3 
Nordlandssykehuset 40 10 17 
Hålogalandssykehuset 27 7 15 
UNN 60 14 21 
Helse Finnmark 30 7,5 21 
Totalt 175 43 77 
 
Det foreslås at effektiviseringskravet i 2004 fordeles på et senere tidspunkt i 
budsjettprosessen. Hovedprinsippet bak fordeling av effektiviseringskrav bør være en 
harmonisering av enhetskostnadene mellom foretakene. Dette vil slå mest ut for Helse 
Finnmark og Hålogalandssykehuset som har en klart høyere enhetskostnad sammenlignet med 
Helgelandssykehuset som de er målt mot i benchmarkingsanalyser. 
Samtidig er det disse to foretakene som i utgangspunktet har de største utfordringene i å nå 
fastsatte styringsmål og budsjett. 

 
Reduksjon i Helse Nord RHFs drifts- og prosjektrammer 
Totalt foreslås at det sentrale budsjettet reduseres med 38 mill.kr. i 2004 sammenlignet med 
budsjett 2003. 
 
14 mill.kr. overføres til helseforetakene for å dekke økte avskrivninger som følge av endringer 
i retningslinjene for fordeling og avskrivning av åpningsbalansen.  
 
Sentral prosjektportefølje gjennomgås kritisk med sikte på betydelig redusert nivå i forhold til 
2003. 20 mill.kr. i overskuddsprognose i 2003 foreslås trukket inn. I tillegg reduseres rammen 
for 2004 med ytterligere 4 mill.kr. 
 
Forberedelse overtakelse av syketransport 
Overtakelse av ansvar for syketransport fra 1.1.2004 forberedes grundig med sikte på å 
realisere potensielle gevinster ved å samordne behandling og transport snarest mulig.  
 
Andre tiltak  
Konsekvenser av nye prosjekter/investeringer skal dokumenteres. Det legges opp til at 
prosjekter/investeringer ikke skal gjennomføres uten at de gir positivt bidrag 

 
Utrede større strukturelle tiltak for å sikre handlefrihet på lengre sikt. Dette innebærer 
nedbemanning, nedbygging/omorganisering m.v. og vil omfatte både stab/støttefunksjoner og 
kjernevirksomheten. 
 
6. Investeringer 2004 
Helsedepartementet har i brev mai 2003 lagt retningslinjer for planlegging av 
investeringsprosjekter i helseregionene. Inntil verdsettingen av åpningsbalansen er avsluttet 
og statsbudsjettet for 2004 er behandlet, er det ikke kjent hvilke likviditetsmessige rammer 
Helse-Nord har for å gjennomføre investeringsprosjekter.  
 
I utgangspunktet er det 2 finansieringsmuligheter, egne midler og tilgang på lånefinansiering. 
En stor del av lånerammen vil imidlertid gå til Helse Midt i forbindelse med vedtatt utbygging 
av ny universitetsklinikk i Trondheim. 
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Dette betyr at investeringsnivå i Helse-Nord er avhengig av: 
 
- drift i balanse 
- basisbevilgning til dekning av avskrivninger (300 mill.kr.) 
- ytterligere investeringer må finansieres gjennom driftsoverskudd 
 
Forutsatt driftsmessig balanse, kan investeringsrammen utgjøre 300 mill.kr. i 2004.  
Evt. investeringsnivå utover dette kan først godkjennes etter at Statsbudsjettet er kjent m.h.t. 
låneramme for 2004 og evt. endringer i basisbevilgning til dekning avskrivninger. 
Investeringer knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helse skal prioriteres innen rammen. 
 
Investeringskostnader (avskrivnings- og kapitalkostnader) skal ses i sammenheng med 
driftskostnader. Investeringer som frigjør driftsmidler prioriteres, og lønnsomhets- og 
konsekvensvurdering av samtlige prosjekter skal foretas som en del av beslutningsgrunnlaget 
for investeringer. 
 
6.1 Opptrappingsplan for psykisk helse 
I perioden 2004-2007 utgjør godkjente prosjekter knyttet til opptrappingsplanen for psykisk 
helse følgende beløp fordelt på investerings- og avskrivningskostnad: 
 
 Investering Avskrivning 
2004 89,2 1,8 
2005 153,4 6,0 
2006 60,4 11,4 
2007 4,7 13,9 
 
Investeringsmidlene er fordelt på år i forhold til forutsatt oppstartsmåned og framdrift på det 
enkelte prosjekt. For prosjekter påbegynt i 2003 er 2004-rammen satt i hh. t. godkjent 
prosjektkostnad i 2003. For prosjekter som starter opp i 2004, er godkjent beløp oppjustert til 
2004-kroner med 4 % årlig kostnadsvekst. Foretakenes ramme foreslås økt med 
avskrivningskostnad fra den måned prosjektet er satt i drift. Denne er fastsatt ut fra en 
beregnet gjennomsnittssats på 4 % av investeringsrammen. Foretakene vil også bli tilført 
driftsmidler den måned prosjektet settes i drift. 
 
Tabellen under angir investeringsramme for 2004 fordelt på prosjekt, samt forutsatt tidspunkt 
for ferdigstillelse og avskrivningskostnad i 2004. 
 
 

Prosjekt Investering 
2004 

Avskr. 
2004 

Byggestart/ 
Ferdigstilles 

Brønnøysund (BUP/VOP/dag) 0 284 664 2003/drift august 2004 
Sandnessjøen (BUP/VOP/dag/døgn) 5 203 200 279 400 2003/drift august 2004 
Mosjøen (klinikkavdeling) 5 702 000 312 640 2003/drift august 2004 
Klinikkavd. barn/unge, fam.avd. Bodø 17 229 900 0 2004/drift juni 2005 
Lofoten (BUP/VOP/dag/døgn) 19 808 800 0 2004/drift juni 2005 
Enhet idømt behandling Tromsø 0 280 000 2003/drift juni 2004 
Balsfjord (BUP/VOP/dag/døgn) 12 069 900 0 2004/drift juni 2005 
Storslett (BUP/VOP/dag/døgn) 18 121 800 0 2004/drift juni 2005 
Silsand (BUP/VOP/dag/døgn) 11 071 500 0 2004/drift juni 2005 
Samisk akutteam, Lakselv 0 152 000 2002/drift januar 2003 
Familieavdeling Karasjok 0 476 000 I drift 
Totalt 2004 89 207 100 1 784 704  
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6.2 Større prosjekter 
Det vises til vedtak i sak 41/2003 om utbygging av Nordlandssykehuset. Dersom det i 1. 
kvartal 2004 skulle bli fattet beslutning om realisering av 1. byggetrinn må det avsettes 41,2 
mill.kr. til byggekostnader i 2004. 
 
6.3 Til styrets disposisjon 
Det foreslås at det settes av 20 mill.kr. i investeringsramme til styrets disposisjon i 2004. 
 
6.4 Utstyr og mindre investeringer ved foretakene 
Foretakene har rapportert inn behov for 450 mill.kr. i investeringer i 2004 utover psykiatriplan 
og 1. byggetrinn ved Nordlandssykehuset. Av dette er 300 mill.kr. til utstyr og 150 mill.kr. i 
bygningsmessige investeringer. 
 
Inntil statsbudsjettet er kjent m.h.t. evt. endringer i basistilskudd til dekning av avskrivninger 
samt evt. innvilgelse av låneramme for 2004, kan det fordeles 100 mill.kr. til utstyr og andre 
mindre investeringer ved foretakene. Tilsvarende investeringsramme i budsjett 2003 er 150 
mill.kr. I tillegg kommer 25 mill.kr. i foreslått økt ramme i 2003 som framskynding av 
investeringsramme for 2004, jfr. egen sak om revisjon av drifts- og investeringsrammer 2003. 
 
Tabellen under viser forslag til fordeling av investeringsrammen. 
Revidert åpningsbalanse er benyttet som fordelingsnøkkel mellom foretakene. Det foreslås at 
denne fordelingsnøkkelen også benyttes ved evt. justeringer av investeringsrammen på et 
senere tidspunkt dersom Statsbudsjettet eller bedret økonomisk utvikling skulle forsvare dette. 
 
 
Foretak Utg.pkt. ramme Fremskyndet til 2003 Ramme 2004 
Helse Finnmark 16,9 -1,0 15,9 
UNN 45,0 -12,0 33,0 
Hålogalandssykehuset 21,4 -5,0 16,4 
Nordlandssykehuset 28,9 -5,0 23,9 
Helgelandssykehuset 12,8 -2,0 10,8 
Totalt 125,0 -25,0 100,0 
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STYRESAK 63-2003  POLICY HELSE NORD.  FORVALTNING, DRIFT, 
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ANLEGG OG EIENDOM. 

 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Formål og sammendrag 
Formålet med denne saken er å få en regional policy for forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling (FDVU) i foretaksgruppen Helse Nord.  Denne policy legger grunnlaget for det 
videre arbeid med en strategi og tiltaksplan innenfor dette virksomhetsområdet. 
 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret RHF ble orientert i sak 12-2003 om det videre arbeid med policy for bygg, anlegg og 
eiendom.  Utkastet til policy dokument er utarbeidet i samarbeid med teknisk ledelse ved 
HFene. 
 
Saksområdet er i denne saken avgrenset til FDVU området og omhandler ikke 
stabsfunksjoner, øvrige service/støttefunksjoner, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 
kapitalkostnader og herunder medisinsk teknisk utstyr.  I håndteringen av saksområdet følges 
modellen for livssykluskostnader for byggverk (NS 3454) med standardposter og 
tilleggsposter. 

 
 
Styret har bedt om en gjennomgang av stab og støttefunksjoner i foretaksgruppen med 
henblikk på effektivisering. Administrasjonen har igangsatt en forstudie med kartlegging av 
effektivitet i stab og støttefunksjoner i forhold til kjernevirksomhetens behov.  Hensikten er å 
gjennomføre enkle forbedringstiltak på kort sikt og spesifisere mer omfattende tiltak for 
effektivisering.  Første fase i arbeidet er å få oversikter som viser aktuelle problemstillinger 
og plan for det videre arbeid med dette virksomhetsområdet. 
 
Vedlagte utkast til policy omhandler roller og krav til ledere og ansatte innen teknisk sektor 
samt holdninger til kvalitet, miljø og sikkerhet. 

Bygg og eiendomsforvaltning 

Kapitalkostnader 

FM – Facilities Management 
- Forvaltning 
- Drift 
- Vedlikehold 
- Utvikling 

Service- og støttekostnader 
- Administrativ kontorledelse, sentralbord og 

resepsjon, kantine/cateringtjeneste, møbler og 
inventar, tele- og it tjenester, post og 
budtjeneste, rekvisita og kontortjeneste. 
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Vurdering 
Fremlagte policy for FDVU har en profilering i samsvar med styrets vedtatte strategier og 
styringsdokument i Helse Nord samt Helsedepartementets føringer for samarbeid med private 
og innføring av miljøledelse i statlige virksomheter.   
 
En FDVU policy skal bidra til bidra til at visjoner, strategier og styringssignaler i Helse Nord 
blir ivaretatt og gjennomført.  Tilføring av kompetanse innen virksomhetsområdet skal bidra 
til å styrke pasientbehandlingen og helseforetakenes konkurranseevne.   Dette skal og kan 
gjøres ved nyskaping, modernisering, prestasjonsforbedring, kvalitative resultater og 
kostnadseffektivisering samt ved at medarbeidere og samarbeidspartnere gies muligheter og 
utfordringer som fremmer utviklingspotensialet i organisasjonene. 
 
Det vises også til arbeidet med stab og støttefunksjoner i Helse Nord.  Dette arbeidet er 
koordinert med oppfølgingen av denne policy.  Konkurranseutsetting har fått spesiell 
oppmerksomhet de siste årene.  Policydokumentet tar dette opp under punktet om rettighet og 
krav.  Her sies blant annet: 
 

Det skal kritisk vurderes hvilke oppgaver som skal ivaretas av/med egne ressurser og 
hva som kan/skal skaffes til veie ved ekstern kjøp av tjenester/kompetanse.  Egen 
organisasjon må være forberedt på å delta i konkurranser om tjenester og oppgaver.  
Helse Nord skal sørge for at egne ansatte kan delta i konkurranse om prosjekt og 
arbeidsoppgaver. 
 

Statens arbeid med innføring av miljøledelse innen år 2005 sier at alle statlige virksomheter 
skal ha innført miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystemer.  Helse 
Nord følger opp ”Grønn stat” prosjektet ved å innarbeide indikatorer og rapportering på 
energibruk og avfallshåndtering i helseforetakene.  Dette inngår som en naturlig del av det 
helhetlige ansvar som HFene har innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og Internkontroll 
(IK). 
 
Policy FDVU fastsetter holdninger og verdier i måten ressurser, oppgaver og kompetanse skal 
ivaretas av ledelsen og medarbeidere i Helse Nord.  Det videre arbeid blir å følge opp med 
konkretisering av strategier og styringssignaler for virksomhetsområdet FDVU.  Herunder 
skal utarbeides visjoner, målsetting, retningslinjer, strategier for samarbeid og samordning, 
infrastruktur, logistikk og organisatoriske løsninger. 
 
I arbeidet med stab og støttefunksjoner i Helse Nord har styret bedt om: 
 

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. 
 

Alle helseforetak har avtaler med noen eksterne leverandører av tjenester.  Det er noe forskjell 
mellom helseforetakene og dette kan delvis ha sammenheng med størrelsen på foretaket og 
lokale servicetilbud.  Alle foretakene vurderer å konkurranseutsette nye funksjoner og 
oppgaver og herunder inngår også en del tjenester innen FDVU virksomheten.  Det arbeides 
også med en regional koordinering av konkurranseutsetting for en del oppgaver som 
lønn/regnskap, innen personalforvaltning og IKT drift. 
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Styrets oppdrag signaliserer at regionale fellesløsninger og konkurranseutsetting skal gi en 
bedre kostnadseffektivitet.  Helse Nord har en del utfordringer for gjennomføring av en 
formålsrettet prosess: 
 
- Kartlegge og få innsikt i egen kostnadsstruktur og kostnadsnivå 
- Sammenligne kostnader og kvalitet for FDVU tjenester innen Helse Nord og med eksterne 

leverandører av tjenester (Benchmarking) 
- Gi egne ansatte og funksjonsenheter reell mulighet til å konkurrere på like vilkår med 

eksterne 
- Gi rammevilkår for videre utvikling av egen organisasjon og utvikling av egen 

kompetanse. 
 
Dette er et relativt omfattende arbeid som krever noe prosesstid.  Det anbefales at styret setter 
en tidsramme for gjennomføring av et arbeid mot full konkurranseutsetting innen FDVU-
området.  Erfaringen fra andre offentlige områder tilsier at dette arbeidet bør tilføres ressurser 
og at det utarbeides en prosjektplan over ca. tre år. 
 
Alle helseforetak i Helse Nord har konkurranseutsatt hele eller deler av oppgaver 
(outtasking); også innen FDVU-området.  Samtlige foretak vurderer også nye områder 
konkurranseutsatt.  Dette arbeidet videreføres fortløpende og løper parallelt med den 
helhetlige vurderingen som skjer i det regionale prosjektet. 
 
En foreløpig prosjektplan kan deles inn i noen faser/områder og milepæler: 
 
Fase 1 – Systemutvikling 
Implementere system for FDVU og system for byggeregnskap/prosjektstyring av 
byggeprosjekter.  Systemene vil være et nødvendig redskap for registrering av alle bygg, 
anlegg og eiendommer.  Videre må alle kontrakter og forretningsavtaler finnes i tilgjengelige 
databaser.  Tegninger og beskrivelser vil kartlegges digitalt.  Dette gir et nødvendig grunnlag 
for drift og vedlikehold av bygg, anlegg og eiendom og produksjonen innen FDVU-området.  
Arbeidet med begge systemene er igangsatt og påregnes gjennomført innen utgangen 2004. 
 
Fase 2 - Sammenligningsanalyser 
Systematisk kartlegge og få innsikt i kostnadsstruktur og kostnadsnivå for FDVU-området 
ved egne HF og institusjoner.  Sammenligne (benchmarking) FDVU kostnader med andre HF, 
andre RHF og eksterne leverandører av tilsvarende tjenester.  Systematisering av 
datagrunnlag og forberedende arbeid skjer allerede under fase 1.  Benchmarkinganalyser 
planlegges gjennomført innen medio 2005.   
 
Fase 3 - Organisasjonsutvikling 
Løpende må det arbeides med utvikling av egen organisasjon og kompetanse.  Etablerte 
funksjonsenheter og ansatte vil møte nye konkurransesituasjoner som skal håndteres på en 
forsvarlig og profesjonell måte.  Kjernevirksomheten i HFene skal sikres fornuftige løsninger.  
Arbeidet krever prosesser i HFene og et samarbeid med ledelsen og tillitsvalgte.  Dette kan 
være et tidkrevende arbeid hvor Helse Nord påregner at omforente løsninger kan være avklart 
innen utgangen av 2005. 
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Fase 4 – Beslutninger 
Foruten de beslutninger som HFene fatter, om kjøp av oppgaver fra eksterne leverandører, 
kan prosessene ende opp i beslutninger om nye strukturer og selskapsformer for FDVU 
området.  Helse Nord RHF påregner at første konkrete sak vil være en vurdering av 
driftsformen for boliger og barnehager.  Innen årets utgang vil eiendomsspørsmålet til boliger 
være avklart.  Våren 2004 vil sak om driftsformer for boliger utredes med sikte på beslutning 
innen sommeren 2004.  Senest sommeren 2004 vil endelig åpningsbalanse være bestemt.  I 
forlengelsen av at rammebetingelser kommer på plass må beslutninger om størrelse på 
portefølje av bygg, anlegg og eiendom og formen på driftsselskap bestemmes.  
Utredningsarbeid og analyser kan være gjennomført innen utgangen av 2005 med sikte på 
strategiske beslutninger våren 2006. 
 
Fase 5 – Gjennomføring 
2006 vil være året for gjennomføring av strategiske beslutninger om konkurranseutsetting, 
strukturer og evt. nye selskapsformer innen FDVU området. 
 
Konklusjon 
Det vises til vedlagte utkast til policy FDVU og anbefales at denne godkjennes og at et 
formålsrettet arbeid iverksettes over ca. tre år.  Styrets oppdrag om å gjennomføre en 
effektivisering av stabs- og støttefunksjoner krever et utstrakt samarbeid innen 
foretaksgruppen og med eksterne leverandører av tjenester.  For FDVU området er vist en 
foreløpig fremdrift i faser/områder og milepæler som anbefales lagt til grunn for det videre 
arbeid. 
 
Samarbeid er et avgjørende kriterium for suksess i en slik krevende prosess.  Staben ved 
FDVU-enheter ved våre HF har betydelig kunnskap om produksjonsbetingelser og 
arbeidsprosesser for kjernevirksomheten.  Helse Nord har samlet således en god teknisk 
kompetanse til å levere nødvendige tjenester og oppgaver til kjernevirksomheten.  Det er 
etablert nære relasjoner og godt samarbeid mellom kjernevirksomhet og FDVU-området. For 
videre kompetanseutvikling innen egen organisasjon, består utfordringen framover i å 
implementere hensiktsmessige verktøy for styring og kontroll av virksomhetsområdet samt 
finne den rette balansen mellom interne og eksterne leveranser av tjenester og oppgaver. 
 
Et vellykket resultat vil kreve aksept og vilje til å satse nødvendige ressurser, også ved det 
enkelte HF, for gjennomføring av arbeidet.  Arbeidet videre og prosessoppfølgingen vil 
fortløpende forelegges direktørforumet i Helse Nord. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til policy FDVU i Helse Nord, av 6.6.2003, og godkjenner denne integrert 

som del av foretaksgruppens virksomhetsområde.   
 

2. Iverksetting av regionale fellesløsninger og full konkurranseutsetting innen FDVU 
området skal utvikles og være gjennomført innen 2007.  Styret godkjenner den foreløpige 
fremdriftsplan og forutsetter at arbeidet skjer i samarbeid innen foretaksgruppen. 

 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Utkast policy av 6.6.2003  
 
Utrykte vedlegg  
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UTREDNING 
 
Innledning/Bakgrunn 
Styret RHF ble orientert i sak 12-2003 om det videre arbeid med policy for bygg, anlegg og 
eiendom. 
 
Styret har bedt om en gjennomgang av stab og støttefunksjoner i foretaksgruppen med 
henblikk på effektivisering. Administrasjonen har igangsatt en forstudie med kartlegging av 
effektivitet i stab og støttefunksjoner i forhold til kjernevirksomhetens behov.  Hensikten er å 
gjennomføre enkle forbedringstiltak på kort sikt og spesifisere mer omfattende tiltak for 
effektivisering.  Første fase i arbeidet er å få oversikter som viser aktuelle problemstillinger 
og plan for det videre arbeid med dette virksomhetsområdet. 
 
Styrets oppdrag til foretaksgruppen er: 
 

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 

 
Saksområdet er i denne saken avgrenset til FDVU området og omhandler ikke øvrige 
service/støttefunksjoner, IKT, kapitalkostnader og herunder medisinsk teknisk utstyr 
 
Generelle utfordringer i Helse Nord 
 
• Kontroll med økonomien – høyt sykehusforbruk og høye kostnader 
• Vedlikeholde kapitalen 
• Bygge foretaksstruktur 
• Utviklingsoppgaver – ambulanse, psykisk helsevern, mengde og innhold i 

arbeidsoppgaver, FoU, undervisning, vaktsystem, struktur og nettverk 
• Hagenutvalget (finansiering) 
 
Status konkurranseutsetting HF 
Følgende tabell viser en status ved HFene mht. hvilke funksjoner/oppgaver som er 
konkurranseutsatt og/eller vurderes konkurranseutsatt: 
 
Helseforetak Funksjoner/oppgaver 
Helse Finnmark HF Vaskeri, Plan/prosjektering, Kiosk, Noe teknisk 

- Vurderes: kjøkken, boliger, evt. regionale tjenester  
UNN HF Intern avis, Transport/avfall forbrenning, Noe tekniske tjen./ 

Vakthold 
Kiosk, Post/bank, Plan/prosjektering 

- Vurderes: kafé/kiosk, pasienthotell, kjøkken, parkering?, 
vaskeri? og evt. regionale tjenester. 

Hålogalandssykehuset 
HF 

Kjøkkendrift/catering, Renhold, Sengerenhold, Parkering, 
Grøntanlegg 
Barnehagedrift, Prosjektering, Plan/prosjektering 
Vurderes: lønn/regnskap, kantine, tekniske og merkantile 
tjenester, vaskeri, IT og evt. regionale tjenester. 
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Nordlandssykehuset HF Vaskeri, Drift pasienthotell, Noe administrative utredninger, 

Plan/prosjektering, Kiosk, Post 
- Vurderes: kjøkken, renhold, FDV-personalboliger, 

skrivetjenester, regional lønn/regnskap, regional 
personalforv., regional IKT-drift 

Helgelandssykehuset HF Vaskeri, Facturascanning, Barnehagedrift, Plan/prosjektering 
- Vurderes: Regionale tjenester, kontortjen., arkiv og 

dokumentasj., vaktmester og teknisk, renhold og kantine. 
Sykehusapotek Nord HF Lønn og regnskap 

Ingen planer p.t. om at nye tjenester skal konkurranseutsettes 
Helse Nord RHF Div. konsulentoppdrag, Mekler – forsikring og energi 

(regionalt), Plan/prosjektering, Regionale IT prosjekt 
- Vurderes: Forstudie stab/støtte 

 
Siktemålet med en regional forstudie for stab og støttefunksjoner er: 
 
- Kartlegge hvor effektivt stab og støttefunksjoner er drevet i forhold til behov i 

kjernevirksomheten. 
- Finne frem til mulige enkle, kortsiktige forbedringstiltak og spesifikasjon av mer 

omfattende tiltak for effektivisering, herunder dokumentere pågående prosesser. 
- Fase 1: oversikt over aktuelle problemstillinger og en plan for arbeidet videre. 
- Benchmarking mot HFene, mot andre HF og mot ”best practice”. 
 
Målsetting og resultat 
Målet med regional samordning og konkurranseutsetting er å frigjøre ressurser fra 
sekundæroppgaver til kjerneoppgaver. 
 
Utfordringer ved regional samordning og konkurranseutsetting: 
 
- Faglig krevende prekvalifisering 
- Resursskrevende kravspesifikasjon 
- Motstand mot å bygge ned kompetanse 
 
Mulige gevinster som kan oppnås: 
 
- Effektivisere stab og støttefunksjonene i de enkelte helseforetakene 
- Effektivisere ved å samordne enkelte funksjoner for helseforetaksgruppen under ett 
- Koordinere arbeidet med sammenfallende problemstillinger i de enkelte helseforetakene 
- Redusere transaksjonsprosessering 
- Frigjøre ressurser til økonomisk styring, ledelse og kontroll. 
 
Suksessfaktorer 
Innen FDVU området regnes følgende som suksessfaktorer: 
 
- Kunnskap om kjernevirksomheten og herunder produksjonsbetingelser og 

arbeidsprosesser. 
- Faglig kompetanse innen FDVU området og kompetanse til å levere nødvendige 

tjenester/oppgaver til kjernevirksomheten i HFene; til en lav kostnad og med tilstrekkelig 
kvalitet. 

- Gjensidig forståelse innen HFene om leveransebetingelser (ServiceLeveranseAvtale) 
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- Rett balanse mellom interne og eksterne leveranser av tjenester og oppgaver. 
- Egen organisasjon skal settes i posisjon til å kunne delta i konkurranse om leveranse av 

tjenester og oppgaver. 
- Nære relasjoner til kunder (KundeTilfredshetsIndeks) 
- Gode verktøy i styring og kontroll av virksomhetsområdet ved bruk av moderne teknologi 

(IKT) 
 
Arealer – produktivitet, effektivitet og tilstand 
Anleggsverdien for Helse Nord er satt til 52 % av foreløpig åpningsbalanse.  Dette gir en 
situasjon med store utfordringer for FDVU av bygg, anlegg og eiendommer.  Utfordringene 
består i at tilpasningen til denne situasjonen må løses enten ved å frigjøre driftsmidler til 
investering i kapitalobjekter eller redusere volumet av kapitalen.  I begge tilfeller vil 
målsettingen være å bruke mindre kapital for å produsere de samme tjenester og/eller binde 
mindre fysisk kapital (bygg og utstyr) til den humane kapital og ressurs i foretakene. 
 
I følgende tabell er vist en makro fremstilling av arealproduktivitet (antall m2 per produsert 
DGR), arealeffektivitet (antall m2 per ansatt), og arealtilstand (antall m2 per verdi foreløpig 
åpningsbalanse). 
 
 

Foretak Antall m2* 
institusjonsbygg 

Arealproduktiv. 
m2/DRG-02 

Arealeffektiv. 
m2/Ansatt** 

Arealtilstand 
m2/ verdi 
bygg 

Helgelandsykehuset  46.894 3,6 40,9 57,9 

Nordlandssykehuset 94.943 4,3 36,1 56,8 

Hålogalandssykehuset 72.031 4,3 39,6 57,1 

UNN 125.836 3,7 27,8 48,4 

Finnmark 58.151 5,3 42,1 53,4 

 
*    Antall m2 inkluderer psykiatriske institusjoner og DPS.  
**  Antall ansatte er både heltid og deltidsansatte 
 
Tabellen viser betydelige forskjeller mellom HFene.  I en oppfølging av disse indikasjoner må 
innholdet i tabellen differensieres slik at sammenligningsgrunnlaget blir bedre.  Blant annet 
kan det være en feilkilde at produksjonen innen psykisk helsevern ikke måles etter DRG, 
antall deltidsansatte kan være skjevt fordelt mellom HFene og verdi på bygg tar ikke med 
funksjonalitet i bygget. 
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Konsekvenser  
En effektivisering av stab og støttefunksjoner ved regionale fellesløsninger og eventuell 
konkurranseutsetting kan gi utilsiktede bivirkninger med mindre kartleggingen av ståstedet og 
utgangspunktet er foretatt på en forsvarlig måte.  Helse Nord kjenner ikke kostnadsstruktur og 
kostnadsnivå for FDVU virksomheten godt nok; i sammenligning med andre.  Noen tidligere 
analyser har gitt holdepunkter for at denne delen av kostnaden er 500 – 600 kroner per 
kvadratmeter.  Noen eksterne konsulenter viser til at gjennomsnittskostnaden for denne 
tjenesten kan være 850 kroner per kvadratmeter.  Denne kostnadsforskjellen representerer 
alene ca. 100 mill. kroner for Helse Nord.  Den tekniske staben ved helseforetakene viser til at 
kostnadsbildet kan endres raskt ved blant annet stor variasjoner i kostnadene til forsikring og 
energi.  Videre kan det være forskjeller i kommunale avgifter som gir uttelling i 
kostnadsbildet.   
 
Helse Nord arbeider med å anskaffe digitale FDVU system og system for 
byggeregnskap/prosjektstyring som skal gi bedre verktøy for kartlegging av kostnadsbildet.  
Slike verktøy ansees nødvendig for å kunne gå inn i datamaterialet og gjøre dekkende 
sammenligninger mellom foretakene. 
 
En videre utvikling av strategier for produktivitet, effektivitet og tilstander på bygningsarealer 
er nødvendig i arbeidet med tilpasning av kostnadsnivået til økonomirammer.  Samarbeid 
mellom HFene og konkurranseutsetting må være en del av forretningsstrategien. 
 
Andre offentlige organisasjoner og andre helseforetak velger forskjellige strategier for 
måloppnåelse.  Noen velger en direkte vei med etablering av egne eiendoms- og driftsselskap 
(med og uten eierskap til kapitalen) mens andre velger en strategi med en mangesidig 
tilnærming; med krav til egen organisasjon og løpende vurdering av kjøp av oppgaver.  Det 
foreligger ikke noe entydig evaluering om hva som er beste veien til målet om å frigjøre 
ressurser til kjernevirksomheten.  I løpet av de nærmeste årene vil Helse Nord i prosess med 
HFene vurdere både organisasjonsmodeller, konkurranseutsetting, outsourcing/outtasking og 
herunder relatere dette til tilgjengelige ressurser og budsjettrammer. 
 
Oppsummering 
Saksutredningen viser at alle HF i Helse Nord er i en prosess med å tilpasse kostnadsnivået til 
skisserte rammebetingelser ved effektivisering av stab og støttefunksjoner; også innen FDVU-
området.  Fremlagte utkast til policy FDVU i Helse Nord legger grunnlaget for videreføring 
av dette arbeidet i et regionalt samarbeid.  Målsettingen om å frigjøre ressurser til 
kjernevirksomheten må skje ved en videreføring av samarbeidslinjen.  Samarbeid mellom 
HFene og konkurranseutsetting er en del av forretningsstrategien. 
 
Helse Nord skal skaffe nødvendige IT verktøy for registrering av porteføljen innen bygg, 
anlegg og eiendom.  Effektiviseringsarbeidet skal skje på en slik måte at nødvendig 
kartlegging av egne kostnader kan sammenlignes med andre og at det stilles relevante krav til 
utvikling av egen organisasjon og kompetanse innen FDVU-området.   
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Policy FDVU i Helse Nord 
 
Med policy innen Bygge- og eiendomsforvaltning (BAE) menes at ressurser, oppgaver og 
kompetanse blir ivaretatt på en klok og viselig måte, slik at visjoner, strategier og 
styringssignaler i Helse Nord (HN) blir ivaretatt og gjennomført.  BAE er en 
service/støttefunksjon til kjernevirksomheten i Helseforetakene.   
 
Avgrensing 
Bygg- og eiendomsforvaltning omfatter kapitalkostnader, forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds- 
og utviklingskostnader samt service-/støttekostnader og potensiale i eiendom.  Denne policy 
omfatter kun Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU). 
  
Formål 
Hovedformålet med Helse Nords policy innen FDVU området er å tilføre kompetanse innen 
virksomhetsområdet; slik at dette kommer til nytte i pasientbehandlingen og helseforetakenes 
konkurranseevne på en slik måte at innbyggere/pasienter foretrekker undersøkelse og 
behandling i Helse Nord. 
 
FDVU skal bidra til nyskaping, modernisering, prestasjonsforbedring, kvalitative resultater og 
økonomieffektivisering. 
 
Medarbeidere og samarbeidspartnere skal gies muligheter og utfordringer som fremmer 
utviklingspotensialet i foretaksgruppen. 
 
Organisasjon 
Helse Nord skal som foretaksgruppe samarbeide om faglig utvikling, systemutvikling, 
prosedyrebeskrivelser, sikkerhet og skadeforebyggende arbeid, ivaretakelse av miljø og 
service til pasientbehandlingen. 
 
Helse Nord skal gjennomføre nødvendige organisasjonsendringer slik at FDVU området 
fremstår som moderne og fremtidsrettet og gir tiltrekkelig støtte for kjernevirksomheten.  
Helse Nords organisasjon innen FDVU skal fortløpende tilpasses virksomhetens behov.  Små 
og sårbare fagmiljøer innen FDVU området skal styrkes ved samarbeid/samordning innen 
Helse Nord og ved samarbeid med eksterne leverandører av tjenester/oppgaver 
(outsourcing/outtasking). 
 
RHF sikrer kapitalen i Helse Nord i en regional sammenheng og er ansvarlig for 
finansieringen.  RHF er det strategiske nivå i Helse Nord og tar prinsipiell stilling til drift i 
egen regi eller kjøp av tjenester (outsourcing).    RHF har fokus på kjernevirksomheten og 
fleksibilitet ved valg av løsninger.  RHF skal vurdere alternative selskapsformer som kan 
optimalisere tjenestetilbudet og ressursbruken innen FDVU. 
 
HFene har ansvaret for hele virksomhetsområdet. HF er det taktiske nivå og tar stilling til 
hvilke oppgaver som skal driftes i egen regi eller kjøpes (outtasking).  HF har fokus på 
totaløkonomi, kompetanse i egen virksomhet, fleksibilitet i oppgaveløsning og 
personalansvar.  HF har full styringsrett på det operative nivå med produksjon og 
brukerkontakter. 
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Suksessfaktorer 
Suksess vil måles i forhold til en ønsket fremtidig tilstand.  Innen FDVU området regnes 
følgende som suksessfaktorer: 
 
 Kunnskap om kjernevirksomheten og herunder produksjonsbetingelser og 

arbeidsprosesser. 
 Faglig kompetanse innen FDVU området og kompetanse til å levere nødvendige 

tjenester/oppgaver til kjernevirksomheten i HFene; til en lav kostnad og med tilstrekkelig 
kvalitet. 

 Gjensidig forståelse innen HFene om leveransebetingelser (ServiceLeveranseAvtale) 
 Rett balanse mellom interne og eksterne leveranser av tjenester og oppgaver. 
 Egen organisasjon skal settes i posisjon til å kunne delta i konkurranse om leveranse av 

tjenester og oppgaver. 
 Nære relasjoner til kunder (KundeTilfredshetsIndeks) 
 Gode verktøy i styring og kontroll av virksomhetsområdet ved bruk av moderne teknologi 

(IKT) 
 
Lederansvar 
Leder for FDVU området skal ta ansvar for å skape resultater og sørge for at arbeidet 
organiseres effektivt.  Forvaltningen skal bidra til verdiskapingen i HFene og bidra til en 
bærekraftig utvikling.   
Leder skal bidra til problemløsning og gjennomføre nødvendige endringer i et langsiktig 
perspektiv. 
Leder for FDVU området har ansvaret for å gjennomføre denne policy. 
RHF/HF ledelsen skal sørge for at organisering, roller og ansvar er avklart og tydelige på alle 
nivå innen Helse Nord. 
 
Rettigheter og krav 
Til gjennomføring av arbeidet stilles nødvendige ressurser og kompetanse til disposisjon.  
Helse Nord tilstreber en kreativ og nyskapende organisasjon som utøver beste praksis innen 
fagområdet. 
 
Det skal kritisk vurderes hvilke oppgaver som skal ivaretas av/med egne ressurser og hva som 
kan/skal skaffes til veie ved ekstern kjøp av tjenester/kompetanse.  Egen organisasjon må 
være forberedt på å delta i konkurranser om tjenester og oppgaver.   
  
Alle innen FDVU området i Helse Nord har ansvar for å følge vedtatte mål og strategier og 
bidra til samarbeid og samordning innen virksomhetsområdet.  Kunnskap og kompetanse skal 
deles innenfor og på tvers av organisasjonsstrukturen. 
 
System og rutiner 
HFene skal ha effektiv kontroll av bygninger blant annet ved bruk av IT-system og åpne 
standardiserte løsninger.  
 
Sentrale driftskontroll anlegg (SD-anlegg) skal videreutvikles og ulike funksjoner skal 
integreres.  Integrerte løsninger skal utvikles mot web løsninger.  Fokus skal rettes mot 
resultater fremfor teknologiske løsninger.  Felles løsninger innen HF og regionalt skal 
tilstrebes. 
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Helse Nord har som overordnet målsetting å bli ledende i landet på bruk av IT som verktøy 
for å bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet.  IKT skal også utvikles og 
brukes innen FDVU for en god intern organisering og samhandling.  Moderne verktøy skal 
anskaffes innen FDVU-system og prosjektstyring.   
 
Miljø og sikkerhet 
RHF har et koordinerende ansvar for å samordne miljøvernarbeidet og sikkerhetsarbeidet i 
Helse Nord.  
  
HFene har et selvstendig ansvar for gjennomføring av miljøkrav som er pålagt av offentlige 
myndigheter. Herunder skal HFene overvåke hvordan aktiviteten påvirker miljøet og 
menneskers helse i virksomheten.   
  
Helse Nord skal tilordne aktivitet og miljø i helsefremmende retning.  De nærmeste årene skal 
fokus rettes mot gode rutiner for håndtering av kjemikalier og avfall, energiøkonomisering og 
smittevern.  
 
Helse Nord skal følge opp ”Grønn-stat” prosjektet og HFene skal rapportere på  
 
 Spesifikk energibruk i bygg (KWh/m2) 
 Arealeffektivitet byggene (m2/ansatt eller årsverk) 
 Arealproduktivitet i byggene (m2/DRG) 
 Arealstandard i byggene (m2/verdi bygg) 
 Årlig total avfallsmengde (kg/årsverk) 
 Andel restavfall (%) 
 Mengde smitteavfall (kg autoklavert/årsverk) 
 
HFene har et helhetlig ansvar innen HMS/IK arbeidet. 
 
Kvalitet 
FDVU området skal ha et kunde- og servicefokus. Kunder er i denne sammenheng pasienter 
og avdelinger/ansatte i pasientbehandlingen.  Kvaliteten måles etter kundeforventning på 
servicenivå. 
 
Kvalitetssikring av policy 
Gjennomføring av denne policy er et linjeansvar som skal forankres i foretaksgruppen.  De 
personalfaglige ressurser skal være tilgjengelig gjennom rekruttering, utvikling og eventuelt 
kjøp av kompetanse. 
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STYRESAK 64-2003  FELLES PRINSIPPER FOR OMSTILLING OG 
NEDBEMANNING I FORETAKSGRUPPEN.  

 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Formål og sammendrag 
De økonomiske tilpasningsproblemer, generelt endrede rammebetingelser og endrede krav til 
den samlede virksomhet for Helse Nord RHF nødvendiggjør fokus på gjennomføring av 
omstilling og nedbemanningsprosesser. Å tilse at omstillingsbehovene ivaretas er et av 
styrenes oppgaver, jf. helseforetaksloven § 6 styrets oppgaver: Forvaltning av foretaket hører 
under styrets ansvar som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets 
samlede virksomhet.  
 
Omstilling kan skje gjennom et bredt spekter av tiltak og med ulike bakgrunn. Dette kan for 
eksempel være gjennom anvendelse og utnyttelse av ny teknologi, endrede arbeidsprosesser, 
løpende forbedring i rutiner og arbeidsproduktivitet, funksjonsfordeling, spesialisering, ny 
måter å organisere oppgaver og ansvar på - både innad og mellom foretak. Omstilling er en 
naturlig del av løpende endringsarbeid i en virksomhet, men det kan også skje ved større 
endringsprosesser. 
 
I denne saken fremlegges forslag til overordnede prinsipper og policy innenfor 
foretaksgruppen. Dette er ment å være et verktøy både for arbeidsgivere og for medarbeidere. 
For begge parter er dette dels nye utfordringer i en sektor som tradisjonelt har hatt kraftig 
vekst i aktivitet og antall utførte årsverk. Utfordringene for arbeidsgivere og ledere vil derfor 
være knyttet til det å opparbeide seg kompetanse og erfaring; både i faglig forstand og på det 
personlige plan for å håndtere situasjoner med nedbemanning som mulig utfall. Omstilling 
skaper usikkerhet i organisasjonen og det er derfor viktig med godt forarbeid som klargjør 
målsettingene for omstillingene. 
  
Innenfor foretaksgruppen er det behov for å etablere et felles sett av hovedprinsipper for 
foretaksgruppen i håndteringen av omstillingsprosesser. Ansvaret for omstillingsprosessene 
vil uavhengig av dette ligge på det enkelte foretak.  
 
Bakgrunn/fakta 
En gjennomgang med helseforetakene viser at 3 av foretakene har hatt omstilling og 
nedbemanning som saker til sine styrer. Disse sakene har fokusert på gjennomføring av 
prosess og håndtering av medarbeidere. Ingen av foretakene har etablert konkrete rettigheter 
knyttet til økonomi og tiltak med økonomiske konsekvenser for den enkelte medarbeider.  
 
Det anbefales at det etableres et felles sett av hovedprinsipper innenfor foretaksgruppen. Dette 
fordi Helse Nord RHF ut fra et personaletisk synspunkt bør ha en omforent og koordinert 
policy på håndteringen av personalspørsmål i omstillingsarbeid innenfor foretaksgruppen. I 
arbeidet med å foreslå felles regionale hovedprinsipper har ansatte fra personalsiden i 
foretakene vært deltakere.  
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Hovedinnholdet i denne styresaken vil også bli fremlagt i møte med hovedsammenslutningene 
og Helse Nord RHF i forkant av styremøte.  
 
De økonomiske tilpasningsproblemene i Helse Nord RHF er belyst bl.a. i styresak 50/2003 
pkt 3:  
 
Økningen i utgiftsnivå – spesielt utviklingen i antall årsverk – bryter med de styringssignalene 
som tidligere er gitt av styret i Helse Nord RHF. Styret forventer at helseforetakene tilpasser 
seg vedtatte budsjettrammer gjennom å fokusere langt tydeligere på utgifts- og 
bemanningssiden. Det forutsettes at helseforetakene i 2003 rapporterer løpende til Helse 
Nord RHF om hvordan utgifter og bemanning utvikler seg. 
 
Med dette vedtaket signaliserer styret en klar forutsetning om at det må mye sterkere fokus på 
tiltak som gir virkning for utgiftssiden og dermed omstillingsarbeid i foretaksgruppen. I 
rapportering om bemanningssituasjonen til Helse Nord RHF, bør det inkluderes at 
rapporteringen synliggjør omfang og håndtering av ledige stillinger i det enkelte foretak. Jfr. 
nedenfor der dette med ”føre var prinsipp” for å unngå å komme i situasjoner med oppsigelser 
nevnes. 
 
Vurdering 
I forhold til økonomisk tilpasningsproblem for 2003 og forventet tilpasningsproblem for 2004 
vil en måtte forvente reduksjon i antall produserte årsverk i foretaksgruppen.  
 
Uavhengig av tilpasningsutfordringer vil det være behov for en håndtering og tilrettelegging 
av omstillingsprosessene som virker mest mulig støttende både for medarbeidere og 
arbeidsgivere. 
 
I omstillingsarbeid må det sikres at en klargjør foretakenes mål og er tydelig på hvilke tiltak 
som skal gjennomføres. Tiltakene som iverksettes må reflektere målsettingene for foretakene. 
Dette gjennomgås ikke nærmere her, men anbefales fokusert sterkt i konkret arbeid med 
omstilling.  
 
For arbeidsgiversiden må det tas et bevisst grep som begrenser behovet for omstillingstiltak. 
Dette kan kalles et ”føre var prinsipp” som konkret innebærer at det foretas vurderinger 
knyttet til ansettelsesstopp, alternativt minimum at ekstern rekruttering kun skjer etter særskilt 
vurdering av foretakets ledelse. Det er også nødvendig med kritisk gjennomgang av 
midlertidige tilsettinger og ekstern leveranse av tjenester og leveranser. Vurdering av 
omplassering ved naturlig avgang og evt. omskolering er også aktuelle tiltak innad. 
 
En sektor der det er til dels stor turnover på enkelte personellgrupper tilsier at oppsigelse kun 
skal være utveien når øvrige begrensende tiltak er prøvd for å unngå oppsigelser. Uavhengig 
av de muligheter som finnes for alternative veier vil det være vanskelig å se for seg 
situasjoner der oppsigelser ikke vil bli tatt i bruk i foretaksgruppen.  
 
De konkrete personellmessige tiltak i omstillingsarbeidet for å sikre nedbemanning kan 
overskriftsmessig inndeles i følgende: 
 
 ansettelsesstopp 
 intern rekruttering 
 omplassering 
 omskolering  
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 videreutdanning 
 midlertidige tilsettinger 
 permisjoner 
 naturlig avgang 
 førtidspensjonering 
 oppsigelser 
 sluttpakke 
 
Det mer konkrete innhold vil en måtte komme tilbake til og vil derfor være gjenstand for 
videre arbeid i foretaksgruppen. Målsettingen med det videre arbeid er å sikre et koordinert 
regionalt perspektiv på gjennomføringen av tiltakene. 
 
For foretaksgruppen kan det skilles mellom 2 ulike omstillingssituasjoner 
 
1. Omstillingstiltak innad i det enkelte foretak, f.eks. funksjonsfordeling innad i foretaket, 

sentralisering, konkurranseutsetting mv. 
 

2. Overordnede regionale omstillingstiltak, f.eks. funksjonsfordeling i foretaksgruppen, 
sentralisering, konkurranseutsetting mv.  

 
I en del sammenhenger vil foretaksvise og regionale prosesser gripe inn i hverandre. På kort 
sikt vil omstillingstiltakene imidlertid være størst innad i det enkelte foretak. De vil også 
variere avhengig av hvordan enkeltforetak drives i dag og hvor tilpasningsproblemene er 
størst. Tempoet i omstillingsprosessene i foretakene vil også påvirke hvor aktivt det 
iverksettes regionale prosesser. På andre områder er det naturlig at Helse Nord RHF tar et 
sterkt regionalt grep.  
 
HOVEDPRINSIPPER FOR OMSTILLING OG NEDMANNING 
 
1. Omstillingsarbeidet skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk. Informasjon og 

medvirkning skal sikres i henhold til Hovedavtalen. God samhandling med ansattes 
representanter forutsettes. Foretakene skal tilstrebe profesjonell og juridisk korrekt 
håndtering.   
 

2. Hovedprinsippene bygger på en forutsetning om at ansatte innenfor foretaksgruppen skal 
håndteres på en mest mulig ensartet måte. Dette for å hindre at arbeidsgiversiden ikke 
skaper urimelig sitasjoner og innbyrdes problemer mellom foretakene. 
 

3. En skal så langt som mulig løse omstillinger uten oppsigelse, men oppsigelser kan ikke 
utelukkes. Ansatte som blir rammet av omstillingstiltak skal få støtte og hjelp. Det er en 
ambisjon å bidra til at den enkelte finner nytt arbeid i eller utenfor foretaksgruppen. 

 
4. Omstillingstiltakene skal være forankret i overordnede strategier og mål. Det skal være 

forutsigbarhet og ryddighet i prosesser. Dette vil også være et krav for å sikre nødvendig 
tempo med utgangspunkt i de omstillingskrav som foreligger.  

 
5. Det enkelte foretak er ansvarlig for gjennomføring i eget foretak og innenfor rammen av 

felles retningslinjer for foretaksgruppen. Omstillingsarbeidet skal være forankret og 
ansvaret skal ligge til linjeledelsen.  
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6. Kriteriene for utvelgelse ved oppsigelse/ omplassering skal følge arbeidsmiljøloven og 

avklares nærmere i det enkelte foretak. Dette skal drøftes med tillitsvalgte lokalt. 
Utvelgelseskriteriene som kan anvendes er kompetanse, ansiennitet og/ eller sosiale 
hensyn.  
 

7. Ekstraordinære individuelle tiltak og ordninger i forbindelse med nedbemannings 
prosesser skal tilpasses den samlede økonomiske situasjon og skal være på et moderat 
nivå.  

 
a Før aktive nedbemanningstiltak iverksettes skal det totale kostnadsbildet gjennomgås 

og følgende skal vurderes konkret:   
 

i Midlertidige tilsettinger 
ii Eksterne tjenester og leveranser 
iii Mulige omplasseringer ved naturlig avgang, omskolering, kompetanseheving mv. 

 
b Medarbeidere som mottar oppsigelse skal gis fortrinnsrett til stillinger i eget foretak. 

Det vil vurderes en ytterligere rett til stilling i øvrige foretak i gruppen, noe mer 
begrenset enn AML’s bestemmelser. Praktisering av dette må avklares nærmere. 
Forutsatt at arbeidstakeren frivillig sier opp sin stilling og fraskriver seg retten til 
søksmål og fortrinnsrett kan det tenkes etablert en ordning med sluttvederlag. Dette 
kan eksempelvis være fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden og sluttvederlag. 
Etablering av denne ordningen må avklares nærmere.  

 
8. Kompetansebehovet knyttet til omstillingsprosesser skal ivaretas gjennom naturlig 

koordinering og samhandling både innad i foretaksgruppen og ved bruk av nødvendig 
kompetanse utenfor egne rekker.  

 
ØKONOMISKE RAMMER 
 
1. Det enkelte foretak er selv ansvarlig for økonomiske konsekvenser av gjennomføringen av 

omstillingstiltak innad i egne foretak. Løsninger knyttet til etablering av 
omstillingsenheter, utdanningspakker, sluttpakker må håndteres av det enkelte foretak.  

 
2. Ved omstillingstiltak som vedrører oppgavefordeling mellom foretakene og endret 

organisering funksjoner for hele foretaksgruppen skal Helse Nord RHF håndtere de 
økonomiske omstillingstiltak. For 2003 er det avsatt kr 5 millioner kr for omstilling og 
nedbemanningstiltak.  

 
 

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret vedtar fremlagte hovedprinsipper for gjennomføring av omstilling og nedbemanning 
som felles innenfor foretaksgruppen. I det videre arbeid skal følgende særskilt legges til 
grunn:  
 
1. Innenfor foretaksgruppen skal det etableres omforente og koordinerte hovedprinsipper for 

arbeidet. 
 
2. Det enkelte foretak er selv ansvarlig for gjennomføringen av omstillingstiltak innad i egne 

foretak. Herunder de økonomiske konsekvenser av slike tiltak. 
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3. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføringen av foretaksovergripende 

omstillingstiltak, herunder de økonomiske konsekvenser av slike tiltak.  
 
4. Uavhengig av fremlagte hovedprinsipper for omstilling og nedbemanning skal Helse Nord 

RHF sikre at det etableres rapporteringsrutiner i hh. t. styrevedtak i sak 50/2003 pkt 3. 
 

 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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 11.6.2003 200300075-18 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trond M. Elsbak, tlf. 75 51 29 17 
 

 

STYRESAK 65-2003  ETABLERING AV ANS FOR 
LUFTAMBULANSETJENESTEN.  

 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Formål og sammendrag 
I samsvar med rapport ”Ansvarsforhold i luftambulansetjenesten” fra interregional 
arbeidsgruppe fremmes sak om etablering av ansvarlig selskap (ANS) for 
luftambulansetjenesten i Norge, eiet av de fem helseregionene.  Formålet med selskapet er å 
ivareta flyoperativ virksomhet og medisinsk koordinering.  Medisinsk virksomhet skal (som 
nå) ivaretas av respektive helseforetak. 
 
De administrerende direktørene legger med dette fram en felles innstilling for styrebehandling 
i landets fem helseregioner. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. De regionale helseforetakene etablerer et felles selskap for luftambulansetjenesten i 

Norge som skal ivareta flyoperativ virksomhet og medisinsk koordinering av tjenesten fra 
1. januar 2004.  

2. Selskapet etableres i hh. t. helseforetakslovens § 42, 2. ledd og organiseres som et 
ansvarlig selskap etter selskapsloven. 

3. Selskapets hovedkontor lokaliseres i Bodø. 
4. Det engasjeres ekstern kompetanse til å forestå arbeidet med å etablere selskapet og få på 

plass de administrative funksjoner og støttesystemer.  
5. Kollegiet av de fem RHF-direktørene fungerer som interimsstyre for etableringen av 

selskapet. 
 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: - Rapport av 11.03.03 fra interregional arbeidsgruppe 
 - Lokaliseringsinnspill fra Helse Nord RHF 
 - Lokaliseringsinnspill fra Helse Øst RHF 
 - Lokaliseringsinnspill fra Helse Vest RHF 
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UTREDNING 
Det vises til vedlagte rapport datert 10.03.2003 fra en interregional arbeidsgruppe.  
 
1. Bakgrunn 
I forbindelse med helsereformen fikk de regionale helseforetakene ”sørge for”-ansvaret for 
luftambulansetjenenesten innen sine respektive regioner. Ansvaret for en enhetlig og bra 
koordinert tjeneste ble med dette fordelt på fem instanser.  
 
Som forarbeid til de vedtatte endringer ble det i 2001 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra Sosial- og helsedepartementet og Rikstrygdeverket. I rapporten Ny 
organisering av luftambulansetjenesten fra 1.1.2002. En intern arbeidsgrupperapport av 21. 
september 2001 fremmer arbeidsgruppen forslag om en arbeidsdeling mellom det nye Sosial- 
og helsedirektoratet og de fem regionale helseforetakene. Sosial- og helsedirektoratet er 
gjennom dette tillagt vesentlige samordningsoppgaver og ansvar bl.a. knyttet til sikkerheten i 
tjenesten. Det er også etablert et nasjonalt råd for å ivareta nødvendige samordningsoppgaver. 
Sosial- og helsedirektoratet ivaretar sekretariatsfunksjoner og ”drift” av rådet. 
 
Med bakgrunn i dette har de administrerende direktører i de regionale helseforetakene 
vurdert: 

 
 Eksisterende tjenestetilbud, ansvarsforhold og oppgavefordeling i luftambulansetjenesten 
 Faglige og organisatoriske utfordringer for luftambulansetjenesten  
 Aktuelle samarbeidsområder og samarbeidsløsninger mellom de regionale helseforetakene 
 
De administrerende direktørene legger med dette fram en felles innstilling for styrebehandling 
i landets fem helseregioner. 
 
2. Fremtidig organisering – vurdering og anbefaling 
 
2.1 Organisering av den flyoperative virksomheten i LA-tjenesten i et eget ANS 
Den vedtatte arbeidsdelingen mellom de regionale helseforetakene og Sosial- og 
helsedirektoratet er uklar og lite egnet til å befeste og ivareta de formelle ansvarsforhold og 
nødvendig sikkerhet i luftambulansetjenesten. 
 
Erfaringene etter ett års drift viser at det er svært krevende å følge opp tjenesten, særlig på den 
flyoperative siden. Forvaltning av kontrakter og iverksetting av ny anskaffelsesprosess mv. 
krever kompetanse og ressurser langt utover hva de regionale helseforetakene har satt inn til 
nå.  
 
Samtidig er det et krav at de regionale helseforetakene skal samordne sin virksomhet og at 
tjenesten skal fremstå som en nasjonal tjeneste. Nasjonalt råd for luftambulansetjenesten som 
skulle ivareta i alle fall deler av denne samordningen har ikke de nødvendige forutsetninger 
for å ivareta dette. 
 
Forståelsen av de regionale helseforetakenes ”sørge for”-ansvar er i denne sammenheng 
avgjørende. Dette ansvaret omfatter et totalansvar for planlegging, forvaltning og drift av de 
tjenester og oppgaver som inngår. I dette perspektivet har de regionale helseforetakene det 
fulle juridiske ansvar for tjenesten uavhengig av hvordan arbeidsdelingen gjøres i praksis. Ut 
fra dette er den vedtatte arbeidsdeling ikke i samsvar med det formelle lovgrunnlag.  

 
 

75 



 
 
Med bakgrunn i dette mener de administrerende direktørene det er nødvendig å etablere en 
organisasjonsform som klargjør de formelle og lovmessige ansvarsforhold og som samtidig 
sikrer kontinuiteten og en ytterligere utvikling av kompetansen på regionalt nivå. 
 
Denne vurderingen gis tilslutning gjennom den nylig gjennomførte systemrevisjon av 
luftambulansetjenesten samt fra Helsedepartementet og Sosial- og helsedirektoratet.  
 
Helsedepartementet understreker følgende krav og forventninger til organiseringen: 
 
- At kravet om en nasjonal og likeverdig tjeneste ivaretas gjennom en interregional 

samordning. 
- At den medisinske og den flyoperative virksomheten søkes integrert 
- At tjenesten skal være en integrert del av den samlede ambulansetjeneste og den øvrige 

helsetjeneste. 
 
En har drøftet to hovedmodeller for en fremtidig organisering. Begge modellene har som 
målsetting å ivareta det totale ansvar og alle oppgaver tilknyttet luftambulansetjenesten. 
Begge modellene forutsetter også at de aktuelle arbeidsoppgavene og ressursene som i dag 
ligger i Sosial- og helsedirektoratet overføres til de regionale helseforetakene. 
 
 Kompetansesenter-modellen 
I denne løsningen samles nødvendig kompetanse i ett regionalt helseforetak eller hos en annen 
hensiktsmessig instans. Dette blir en form for samarbeidsmodell hvor ansvaret fortsatt 
tilligger det enkelte regionale helseforetak, men hvor en sikrer koordinering og ensartet og 
kvalitativ lik saksbehandling for alle. Beslutninger som avviker fra kontraktsfestede forhold 
vil måtte fattes i det enkelte RHF. 
 
 Et interregionalt ANS 
I hh. t. helseforetaksloven (§ 42) må en slik felles virksomhet organiseres som et ansvarlig 
selskap (ANS). Et formalisert selskap med eget styre oppnevnt av RHFene, vil kunne ha stort 
nok omfang til at et fagmiljø kan etableres. Det må legges opp til at et slikt selskap har 
totalansvar for tjenesten, med unntak av den medisinske delen som av hensyn til 
samordningsbehovet i forhold til de øvrige helsetjenester best ivaretas på RHF- eller HF-nivå.  
 
Av de løsninger som er vurdert anbefaler de administrerende direktørene RHF at 
luftambulansetjenesten ivaretas ved at det etableres et ANS eiet av de regionale 
helseforetakene i fellesskap. Hovedargumentene for at en velger ANS fremfor en løsere 
modell er bl.a. at dette: 
 
- tydeliggjør de regionale helseforetakenes ansvar og myndighet 
- ivaretar en forpliktene nasjonal samordning og en koordinert og likeverdig utvikling av 

tjenesten 
- gir mulighet til nødvendig oppbygging og samling av kompetanse  
- bidrar til rasjonell utnyttelse av økonomiske og personellmessige ressurser 
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Det legges opp til at et ANS for luftambulansetjenesten overtar følgende oppgaver og 
kontraktsansvar: 
 
- All virksomhet og alle kontrakter knyttet til luftambulansetjenestens flyoperative 

virksomhet 
- Kontrakt vedrørende Flykoordineringssentralen i Tromsø 
- Alle kontrakter som vedrører luftambulansetjenesten og som ivaretas av Sosial- og 

helsedirektoratet 
 
Det anbefales at selskapet opprettes fra 1.1.2004. 
 
2.2 Juridisk vurdering 
En organisering av tjenesten i et ANS hvor de 5 regionale helseforetakene er deltaker/eiere, 
innebærer at eierne er solidarisk ansvarlig for selskapets totale forpliktelser (én for alle – alle 
for én). Innad kan deltakerne avtale at de hefter for en andel, f.eks. 1/5, av selskapets 
forpliktelser.  
 
Et ANS er et eget rettssubjekt, og kan inngå avtaler og også stevnes for retten. Dersom 
selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser, kan rettighetshaverne gå direkte på deltakerne. 
Det har således ingen rettslig betydning om eventuelle avtaler inngås av ANSet eller av hver 
enkelt deltaker.  
Men når det først er opprettet et selskap som skal ivareta forvaltningen av 
luftambulansetjenesten på vegne av de regionale helseforetakene, kan det være 
hensiktsmessig at avtalene foreligger mellom selskapet og operatørene. Operatørene får én 
kontraktspart å forholde seg til, og avtalene kan utformes slik at de på en best mulig måte 
sikrer en mest mulig effektiv forvaltning av den samlede, nasjonale luftambulansetjenesten. 
Alternativt kan kontraktene signeres på RHF-nivå for en enhetlig forankring av det samlede 
”sørge for”-ansvaret i de regionale helseforetakene, som også står til ansvar ovenfor 
Helsedepartementet, jfr. også pkt. 2.6 vedr. forankring av særlig viktige beslutninger i 
RHFene.  En slik løsning betyr ikke at det åpnes for direkte kommunikasjon mellom RHF-
nivå og operatør. 
 
Når det gjelder ansvarsforholdet mellom flyoperatør – ANS – RHF, for eksempel i 
forbindelse med ulykker, reguleres dette gjennom flere sett lover og regler. Flyoperatøren har 
et hovedansvar for at sikkerheten er ivaretatt. Denne er videre ansvarlig for sine egne ansatte. 
I forhold til våre ansatte og våre pasienter, har vi et objektivt ansvar. Luftambulansetjenesten 
er å regne som helsetjeneste, og vårt valg av leverandør av denne tjenesten er vårt ansvar. 
ANSet og deltakerne er likestilt, og det skilles derfor ikke mellom dem. Dersom ANSet eller 
deltakerne skulle komme i ansvar som følge av forhold hos en flyoperatør, kan 
selskapet/eierne søke dette tilbake fra operatøren. 
 
Selskapslovens § 2-3 inneholder bestemmelser om hva som må inn i selskapsavtalen: 
Bestemmelser om: 
 
- selskapets firma 
- navn og bosted for samtlige deltakere 
- selskapets formål 
- den kommune der selskapet skal ha sitt hovedkontor 
- hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd, og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har. 
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I tillegg kan selskapsavtalen inneholde bestemmelser om intern ansvarsfordeling mellom 
deltakerne (hver hefter for 1/5) jf § 2-5 (2). 
 
Det anbefales at en beholder ANS og ikke velger DA (delt ansvar) da dette vil gi feil signal 
utad. 
 
I tillegg kan avtalen evt. ha bestemmelser om: hvem som er medlemmer av selskapsmøtet, 
innkalling til selskapsmøte, fullmektig, stemmerett, føring av protokoll, styre, tjenestetid i 
styret, valg av leder, beslutningsdyktighet, fjerning av styremedlem, deltakernes 
forvaltningsmulighet, selskapets representasjon, konkurranseforbud, fordeling av 
overskudd/underskudd, utdeling, eierskifte, forkjøpsrett, uttreden, utelukking, oppløsing, 
avvikling. 
 
2.3 Den medisinske virksomheten 
Det legges opp til at den medisinske delen av virksomheten ivaretas på regionalt nivå (evt. på 
HF-nivå). På den måten vil en best kunne ivareta nødvendig samordning i forhold til de 
øvrige helsetjenester. Operativ drift og medisinsk virksomhet må også samordnes innenfor 
den selskapsdannelsen som gjøres. Dette må sikres bl.a. ved at det tilsettes særskilt medisinsk 
kompetanse i ANSet og evt. gjennom styrets sammensetning. Det må videre utformes 
vedtekter som sikrer dette og som gir de regionale helseforetakene god mulighet til å ivareta 
nødvendig styring og lovansvar. RHF vil fortsatt ha sitt lovpålagte ”sørge for”-ansvar og i det 
også sitt overordnete systemansvar for de prehospitale akuttmedisinske tjenestene som ikke 
kan delegeres til et ANS.  
 
2.4 Lokalisering av et ANS for luftambulansetjenesten 
I spørsmålet om lokalisering har en i fellesskap vurdert hvilke kriterier som bør oppfylles og 
ligge til grunn for en slik vurdering. En har deretter lagt til rette for at de enkelte regionale 
helseforetak har kunnet komme med skriftlige innspill og anbefalinger i forhold til disse 
kriteriene: 
 
a) Hvilken kompetanse som finnes innen det enkelte RHF (eller HF) i dag 
 
b) Mulighet for rekruttering av ønsket kompetanse 
 
c) Kommunikasjonsmessig tilgjengelighet mht møter annen samhandling 
 
d) Tjenestens omfang; aktivitet og antall enheter innen den enkelte helseregion 
 
e) Muligheter for samlokalisering med et RHF/HF 
 
f) Nærhet til støttefunksjoner og muligheter for ”deling” av aktuell kompetanse; for 

eksempel administrasjon, juridisk kompetanse, merkantile tjenester 
 
g) Nærhet til medisinske miljøer 
 
h) Nærhet til de mest sentrale samarbeidspartnere og kompetansemiljøer som for eksempel 

luftfartsmyndigheter, Sosial- og helsedirektoratet, operatører, teknikk, kommunikasjon, 
flysikkerhet o.s.v. 
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Helse Nord RHF, Helse Øst RHF og Helse Vest RHF har fremmet forslag om lokalisering til 
henholdsvis Bodø, Oslo og Stavanger. Innspillene fra Helse Nord RHF, Helse Øst RHF og 
Helse Vest RHF følger vedlagt. Innspillene er oppsummert nedenfor: 
 
Kriterier Helse Nord - Bodø Helse Øst – 

Oslo/Akershus 
Helse Vest -Stavanger 

A 
Kompetanse  
Medisinsk 
Administrativ 

Betydelig, bredt fagmiljø, 
lang erfaring 
Bred saksbeh kompetanse  

Betydelig, bredt fagmiljø, 
lang erfaring 
Bred saksbeh kompetanse 

Betydelig, bredt fagmiljø, 
lang erfaring. Bred 
saksbeh 
kompetanse 

B  
Rekruttering av 
kompetanse 

Gode 
rekrutteringsmuligheter 
for fagpersonell av ulike 
kategorier, medisinsk, 
operativt, administrativt 

Tilgjengelig kompetanse 
fra miljø rundt tidligere 
RTV, nå SHdir 
Gode 
rekrutteringsmuligheter 
for fagpersonell av ulike 
kategorier, medisinsk, 
operativt, administrativt  

Gode 
rekrutteringsmuligheter 
for fagpersonell av ulike 
kategorier, medisinsk, 
operativt, administrativt 

C 
Kommunikasjon
smessig 
tilgjengelighet 

Gode kommunikasjons-
muligheter med kort 
reisetid til alle 
helseregioner via Bodø 
lufthavn  

Knutepunkt, kort reisetid 
via Gardermoen til alle 
helseregioner 

Gode 
kommunikasjons-
muligheter med kort 
reisetid til alle 
helseregioner via Sola 
flyplass 

D  
Omfang av 
luftambulansetje
neste 

Landets største, 
budsjettmessig og antall 
luftambulansefartøy. 
Helikopter, fly, 
redningshelikopter.  

Budsjettmessig nest 
størst, dekker halve 
Norges befolkning.  
Helikopter, fly. 
Avtale med begge dagens 
sivile operatører  

3 baser med 3 helikoptre i 
beredskap. 
Avtale med Norsk 
Luftambulanse AS. 
Redningshelikopter på 
Sola 

E  
Mulighet for 
samlokalisering  

Mulig Mulig Mulig 

F  
Nærhet til 
støttefunksjoner 

Tilgjengelig juridiske, 
økonomiske, 
administrative 
støttefunksjoner gjennom 
RHF/HF   

Tilgjengelig juridiske, 
økonomiske, 
administrative 
støttefunksjoner gjennom 
RHF/HF   

Tilgjengelig juridiske, 
økonomiske, 
administrative 
støttefunksjoner gjennom 
RHF/HF   

G  
Nærhet til 
medisinske 
miljøer 

Nærhet til miljøer innen 
akuttmedisin, 
intensivmedisin, 
forskning. 
 

Nærhet til miljøer innen 
akuttmedisin, 
intensivmedisin, 
forskning. 
Rikshospitalet 

Nærhet til miljøer innen 
akuttmedisin, 
intensivmedisin, 
forskning. 
Haukeland og SiR  

H  
Nærhet til 
sentrale 
samarbeidspartn
ere og 
kompetansemilj
øer 

Luftfartstilsynet (vedtatt 
flyttet til Bodø) 
Flykoordinerings-
sentralen 
Luftfartsmiljøet i Bodø. 
 

Flymedisinsk institutt 
Luftfartstilsynet 
Lufttjenesteinspektoratet 
(ansvarlig for bl.a. 
innkjøp av helikoptre til 
forsvaret) 
SHdir./ helsedep. 

HRS for Sør-Norge 
Forsvarets aktivitet på 
Sola 
Sivile helikopterselskap 

 
Innspillene vurderes som relativt likeverdige. Ut fra en totalvurdering og gjennom en felles 
drøfting de administrerende RHF-direktørene enighet om å foreslå at virksomheten bør 
lokaliseres til Bodø. 
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2.5 Videre arbeid med å etablere et felles ANS for luftambulansetjenesten 
Hvis styrene i de fem regionale helseforetakene slutter seg til at det skal etableres et felles 
selskap for luftambulansetjenesten fra 1. januar 2004 lokalisert til Bodø, må det umiddelbart 
iverksettes et administrativt arbeid:  
 
 utforme forslag til vedtekter,  
 fastsette selskapets navn 
 oppbygging av administrasjon,  
 utforme løsninger for administrative støttesystemer  
 etablering av styre (representanter oppnevnes fra alle RHF) 
 ansettelse av daglig leder 
 klargjøre grunnlaget for selskapsdannelsen, herunder etablering av åpningsbalanse og 

fastsetting av budsjett, kartlegge alle verdier som medfølger, eksisterende budsjetter og 
relevante økonomiske mellomværende  

 foreta en grundig gjennomgang av alle oppgaver og kontraktsmessige forhold som skal 
overføres til selskapet 

 
Deler av dette er arbeid som krever spisskompetanse og som best ivaretas av ekstern 
kompetanse. Det anbefales derfor at det engasjeres en prosjektleder fra et av de 
konsulentfirma som har gjennomført tilsvarende oppdrag i forbindelse med helsereformen. 
Hovedansvaret for å initiere de nødvendige prosesser legges til Helse Nord RHF. 
 
2.6 Nærmere om vedtektene 
ANSet skal ha delegert myndighet til å forvalte de oppgaver som RHFene samlet pålegger 
det. Vedtektene bør beskrive hvilke forhold som er av så vesentlig betydning at de skal løftes 
opp til beslutning på RHF nivå. Strategiske og langsiktige spørsmål som utvikling av 
tjenestetilbud med nyanskaffelser, flytting eller oppretting av nye baser vil være strategiske 
forhold der beslutninger må forankres i RHFene og evt. Helsedepartement v/eieravdeling og 
Storting.  
 
Vedtektene skal gi selskapet nødvendige fullmakter til  
 
 å forvalte inngåtte kontrakter og være kontaktpunktet mot eksterne tjenesteleverandører 
 å utøve/drive virksomheten innen for de rammer som fastsettes gjennom vedtekter og i 

årlig selskapsmøte 
 gjennomføre koordineringsaktiviteter i forhold til helseforetakene (regionovergripende) - 

innenfor nærmere beskrevne områder – når dette har betydning for luftambulansetjenesten 
i et nasjonalt perspektiv  

Ansvaret for hele tjenesten vil også gjelde for de sikkerhetsmessige sider. Flysikkerhet er 
operatørens direkte ansvar, men RHFene må gjennom ANSet sørge for at det inngås 
kontrakter med seriøse operatører som kan dokumentere sin virksomhet og at det tas inn 
tilleggskrav til de grunnkrav luftfartsbestemmelsene setter. Ivaretakelse av flysikkerhet har 
vært fokusert og prioritert og må fortsatt være det. Dette må gjenspeiles i ANSets vedtekter og 
oppgavene som pålegges. Forhold knyttet til flysikkerhet er særlig dokumentert gjennom 
sluttrapport fra arbeidsgruppe for økt flysikkerhet i Statens luftambulansetjeneste nedsatt av 
Sosial- og helsedepartementet 19.12.1996.  
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3. Anbefaling og forslag til vedtak 
Hovedkontoret for et felles luftambulanseselskap etableres i Bodø.  
 
I forbindelse med stiftelsen av selskapet vil man kunne ta nærmere stilling til om kontoret skal 
samorganiseres med RHF eller et HF eller lokaliseres et annet sted. Dette bør man først ta 
stilling til når behovet for administrative stillinger i selskapet er nærmere utredet. 
 
Det engasjeres ekstern kompetanse til å forestå arbeidet med å etablere selskapet og få på 
plass de administrative funksjoner og støttesystemer. 
 
Hovedansvaret for å initiere de nødvendige prosesser legges til Helse Nord RHF. Kollegiet av 
de fem RHF-direktørene fungerer som interimsstyre for selskapet. 
 
Den medisinske virksomheten ivaretas på RHF-nivå som tidligere. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.6.2003 200300113-82 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 66-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 18. 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. 
3. Orientering om status for prosjektporteføljen. 
4. Ventetider 1. tertial 2003. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.6.2003 200300113-83 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 66-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.6.2003 200300113-84 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 66-2003/2  INFORMASJON FRA KST. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Legges frem muntlig av kst. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.6.2003 200300333-3 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 66-2003/3  ORIENTERING OM STATUS FOR  
 PROSJEKTPORTEFØLJEN. 
 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
FORMÅL OG SAMMENDRAG 
Denne saken inneholder en orientering av status for de sentralt initierte prosjekt i Helse Nord 
RHF, og er en oppfølging av styresak 28/2003 - 4. I styresak 28/2003 ble det ikke gitt en 
oppdatert oversikt over økonomien i de enkelte prosjekt og for den samlede 
prosjektportefølje. Denne er nå utarbeidet og det gis her en prognose for forventede 
disposisjoner for 2003 knyttet til prosjektporteføljen. Oversikten fremkommer etter en intern 
gjennomgang med den enkelte prosjekteier. Dette arbeidet har gitt konkretiseringer og 
endringer for enkelte prosjekter. Det er også fremmet enkeltstående nye prosjekt.  
 
Status for de enkelte prosjekt har også endret seg siden styresak 28/2003. Dette fremgår av 
vedlegg 1. Verbal beskrivelse av de enkelte prosjekt fremgår av vedlegg 3. 
  
Ut fra konkrete prioritering av hva som av kapasitetsmessig og andre årsaker er mulig å 
realisere i 2003 frigjøres det netto for inneværende år samlet 26,5 millioner kr i 
investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett for prosjekter. For disponering av disse 
frigjorte midlene henvises til sak 60/2003. For driftskostnader fremkommer en økning på kr 
1,8 millioner kr.  
 
ENDRINGER KNYTTET TIL DRIFT OG INVESTERING 
Tabellen nedenfor gir en oppsummert oversikt over endringer i hh. t. drift og investeringer i 
den samlede prosjektportefølje:  
 
  

Drift 
 
Investeri
ng 

 
Kommentar drift 

 
Kommentar 
investering 
 

IT handlingsplan, 
besparelse i 2003 

-10.500’  -24.000’ LIS, basisanalyse, 
samarbeide med 
primærhelsetjenesten, it 
tjenester 
funksjonsfordeling, 
program og 
prosjektstyring, risk 
management 

RIS, cystostatica, 
portal, 
infrastruktur og 
basistjenester 

Økning pga overføring 
fra inv. til drift IT 
handlingsplan 

+5.000’  RIS, arbeidsplan, portal,   

 
NETTO IT 
HANDLINGSPLAN 
 

 
-5.500’ 

 
-24.000’ 
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Andre korreksjoner – 
besparelse 

 -3.000’  Økonomisystem 

Andre prosjekt 
besparelse 

-5.145’  Kreftregister, regional 
lederutvikling, 
medarbeidertilfredshet, 
ventetider, samarbeid med 
primærhelsetjenesten, 
innkjøpsforum   

 

Andre prosjekt 
økninger  

+3.955’  Innkjøpssystem, 
kvalitetssystem, 
eiendomssystem, 
økonomisystem 
(avskrivninger) 

 

 
NETTO ANDRE 
PROSJEKT 
ENDRINGER 
 

 
-1.195’ 

 
-3.000’ 

  

 
NYE PROSJEKT, 
TILTAK 

 
+8.500’ 

 
+500’ 

Masterstudium, e-
vaktprosjekt, div. 
fagutredninger og –
prosjekter, ambulanse, 
stab/støtte,  

sak/arkiv 

 
NETTO TOTALT 
 

 
+1.810 

 
- 26.500 

 
Liten økning i 
driftkostnader i forhold til 
tidligere rammer  

 
Reduksjon i 
samlet 
investeringsramm
e  
 

(alle tall i hele 1000 NOK) 
 
Nærmere detaljer fremgår av vedlegg 2 som viser totaloversikt over prosjektrammer fordelt 
på opprinnelig for 2003 og foreslått ny ramme for 2003. Oversikten inneholder også et 
foreløpig forslag til ramme for 2004. 
 
De nye prosjektene er i hovedsak knyttet til tidligere styrebehandlede saker samt endrede 
rammebetingelser knyttet til ambulansedrift. Det er også en økning i faglige 
utredningsprosjekt.  
 
VIDERE ARBEID MED METODIKK OG PRIORITERING 
Arbeidet med prosjektmetodikk, jfr styresak 28/2003 - 4 med en faseinndelt arbeidsform med 
tydelige beslutningspunkt er i ferd med å komme på plass. Det gjenstår intern klargjøring av 
nærmere detaljer rundt organisering og fastsettelse av deltakelse i de konkrete 
beslutningspunkt, herunder rutiner for hvilke prosjekter som skal styrebehandles. Overfor 
helseforetakene gjennomføres det runder med forankring for prosjekter som berører 
foretakene direkte. 
 
For hovedsatsninger spesielt innenfor IT er det aktuelt med en sterkere programstyring for 
delområder. Dette har til hensikt å sikre at prosjekter og tiltak med innvirkning på hverandre 
kobles sammen i det løpende arbeidet. Et eksempel på dette er innføring av 
turnusplanleggingssystem (arbeidsplan) hvor strategien rundt felles drift er vesentlig og 
dermed blir en del av rammebetingelsene til prosjektet.  
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Begrepsmessig er det ikke foretatt en nøyaktig og avgrenset definisjon av hva som legges i 
prosjekt i Helse Nord RHF. For å beholde sammenhengen med tidligere saker er det ikke 
foretatt noen tilbakeføring til drift av prosjekt som godt kan hevdes å ha mest karakter av å 
være en løpende driftsoppgave.  
 
I arbeidet med prioritering av prosjektene er helseforetakene bedt om å gi tilbakemelding. Fra 
foretakene gis det til dels ulike signal på hvilke prosjekter som bør prioriteres, noe som også 
er naturlig ut fra at foretakene har ulike behov og ulikt ståsted. For mange av prosjektene er 
Helse Nord RHF, ut fra eksterne rammebetingelser og ikke minst gjennom beslutninger og 
signaler fra eget styre, forpliktet til oppfølging og gjennomføring. Totalt sett er ikke noen 
prosjekter prioritert bort, men innhold og tidsmessig gjennomføring er endret.  
 
Ut fra den samlede økonomiske situasjon er prosjekter med mulighet til å ta ut gevinster i drift 
prioritert opp. Dette gjelder for eksempel innføring av turnusplanlegging (arbeidsplan), felles 
innkjøpssystemer og organisering av stab/støtte. 
 
KONKLUSJON 
Internt foreligger god oversikt over den samlede prosjektportefølje i Helse Nord RHF. Hva 
som er mulig å realisere og ønskelig å realisere i løpet av 2003 er justert ned i løpet av første 
halvår. Med bakgrunn i dette foreligger en reduksjon som vil frigjøre investeringsmidler 
inneværende år.  
 
Arbeidet med å ha god sammenheng mellom strategier og handlingsplaner og derigjennom 
prioritering av den samlede prosjektportefølje er sentral utfordring for Helse Nord RHF. Som 
organisasjon er det begrenset hvor mange parallelle større prosjekter som kan håndteres fra 
Helse Nord RHF, samtidig som ambisjonene f.eks. knyttet til etablering av felles løsninger og 
felles drift av disse innen for IT er store. Bruk av sentrale rammeavtaler med avrop for det 
enkelte foretak vil kunne bli en foretrukket arbeidsform der prosjekter ikke er av strategisk 
avgjørende interesse for gruppen. Utfordringene med innføring av nye systemer er å se 
prosjektene som organisasjonsutviklingsprosjekt som går ut over en ambisjon om teknisk 
vellykket implementering. Det å sikre at implementeringene medfører økt kvalitet og 
mulighet for faktisk å realisere forventede gevinster er et vesentlig ansvar. Dette vil i 
hovedsak ligge på foretakene, noe som igjen fordrer at helseforetakene har kompetanse og 
kapasitet til arbeidet med å realisere gevinster. 
 
 
 
Vedlegg 1: Oversikt over prosjektportefølje med status pr mai 2003 
Vedlegg 2: Totaloversikt prosjektrammer for etablerte og nye prosjekter 
Vedlegg 3: Beskrivelse av felles prosjekter  
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Vedlegg 1:  Oversikt over prosjektportefølje med status pr mai 2003 

Fase
Prosjekter F1 F2 F3 F4

Initiere Forberede Gj.føre Avslutte
Generelle prosjekter

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

10 Infrastruktur Helseradionettet (HE-nettet)
11 Nasjonalt lederutviklingsprogram
12 Regionalt lederutviklingsprogram
13 Coaching
14 Medarbeidertilfredshetsmåling
15 Masterstudie i sykehusledelse
16 Analyse av elektiv kirurgisk virksomhet
17 Behandlingshjelpemidler
18 Nærsykehuset - det indremedisinske sykehus - utredning
19 Etablering av Senter for evaluering og klinisk forskning
20 Smittevernplan
21 Fødestue indre Finnmark - behovsutredning
22 Handlingsplan geriatri
23 Handlingsplan rehabilitering
24 Handlingsplan psykiatri
25 Handlingsplan akutt kardiologi
26 Organisering av lab.fag
27 Organisering av ortopedi
28 Overtakelse og etablering av private spesialistavtaler
29 Regional beredskapsplan
30 Rusreform 1 - rapport
31 Sykestuepilot - Samhandling PH
32 To motorer (UNN - NLSH)
33 Analyse og effektivisering av stab- og støttefunksjoner
34 Ventetider/pasientinformasjon
35 Ventetidsprosjekt BUP
36 Samhandlingsprosjekt VOP 

IT HANDLINGSPLAN
Programstyring og prosjektledelse

37 Prosjekt prosjekt

Felles kliniske kjernesystemer
38 EPJ/PAS forstudie
39 EPJ/PAS innføring
40 RIS
41 PACS
42 Booking
43 Cytostatica

Samhandling
44 Behovsanalyse + basistjenester + portal
45 Samhandling med primærhelsetjenesten
46 IT-tjenester ift funksjonsdeling

Felles merkantile/adm systemer
47 Nytt økonomisystem
48 AIM fakturasvcanning, pilotprosjekt (delprosj. økonomi)
49 Reiseregning, inklusive pilot web RHF (delprosj. Økonmi)
50 Arbeidsplan
51 Kvalitetssystem
52 Lønn og Personal / IBM Felles
53 Ledelsesinformasjonssystem - forstudie
54 Innkjøpssystem
55 Vedlikeholdssystem anlegg
56 sak-/arkivsystem
57 Prosjektstyringsverktøy - større prosjekter

IT-organisasjon og arkitektur
58 It-organisasjon og styring
59 Felles integrasjonsløsninger og arkitektur
60 TI-infrastruktur og basistjenester
61 IT-sikkerhet

"Risk management"
62 Video over IP
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Vedlegg 2: Totaloversikt prosjektrammer for etablerte og nye prosjekter 

Opprinnelig ramme 2003 Ny ramme 2003 Foreslått ramme 2004
Seksjon Nr Prosjekt Drift Investering Drift Investering Drift Investering 
Vedtatte prosjekter med budsjettramme
* = endret

Fagseksjon 207 Internasjonal konferanse 300 000 300 000
205 Akkuttkirurgi 400 000 400 000
206 Fødselsomsorg 300 000 300 000

Pasienttilfredshet (Heltef) 500 000 500 000 520 000
218 Uvikling av samisk helsetjeneste 300 000 300 000 600 000
202 Kreftregister 700 000 100 000 200 000
209 Trombolyse 1 500 000 25 000 000 1 500 000 25 000 000

He-nett tilknytninger 6 000 000 6 000 000
He-nett Utskiftninger/utbygg 5 000 000 5 000 000 2 500 000
Digitalisering 113 sentral 400 000 400 000
Kval./rapporteringsverktøy ambulanse 300 000 300 000

Organisasjon 306 Regionalt lederutviklingsprogram 1 500 000 1 000 000 1 500 000
307 Nasjonalt lederutviklingsprogram 1 000 000 1 000 000 2 000 000
308 Coaching 1 000 000 1 000 000 500 000
309 Medarbeidertilfredshetsmålinger 500 000 0 500 000

IT-prosjekter 310 EPJ/PAS Forstudie 3 000 000 3 000 000
* 310 EPJ PAS innføring 7 000 000 7 000 000 2 000 000
* 311 RIS 8 000 000 2 000 000 0 6 000 000

PACS * fordelt til Hfene 0 0
313 Booking 1 000 000 1 000 000 2 500 000

* 314 Cytostatica 1 000 000 0 1 000 000
305 Arbeidsplan 8 000 000 2 500 000 6 000 000 2 650 000 5 350 000

* 315 Portal for Helse Nord/basisanalyse+tjenester 3 000 000 500 000 0 3 000 000
* 316 LIS forstudie 1 500 000 0 1 500 000

Delprogram samhandling
* 317 Basisanalyse 3 000 000 0

318 Samarbeide med primærhelsetjenesten 8 000 000 6 500 000 2 000 000
* 319 IT-tjenester i forhold til funksjonsdeling 4 000 000 3 000 000 1 000 000

IT org og arkitektur
320 It-org og styring 600 000 600 000 300 000
321 Fellesintegrasjon og arkitektur 3 500 000 3 500 000

* 322 Infrastruktur og basistjenester 15 000 000 5 000 000 10 000 000
* 323 IT-sikkerhet 1 000 000 1 000 000 300 000
* 324 Program-/prosjektstyring 1 500 000 500 000 100 000
* 325 Risk management 2 500 000 0

Strategi 404 Sintef Unimed / Analyse av pasientstrøm 250 000 250 000
405 Ventetider/pasientinfo 500 000 0
403 Samarbeid med primærhelsetjeneste 2 000 000 500 000 1 000 000
406 Benchmarking Analysesenteret 500 000 500 000 500 000
407 Senter for medisinsk D.  Evaluering/kvalitet 2 000 000 500 000 4 000 000

Forretningsutvikl  601 Kvalitetssystem 125 000 4 000 000 200 000 4 000 000 600 000
* 602 Prosjektstyring 45 000 200 000 45 000 200 000 200 000 700 000
* 603 Innkjøpssystem 95 000 900 000 10 000 000

604 Vedlikeholdssystemer 70 000 700 000 70 000 700 000 90 000 900 000
Medisinskteknisk utstyr 45 000 45 000

* Eiendomsforvaltning 45 000 120 000
Innkjøpsforum 45 000

Økonomi Økonomisystem 1 600 000 10 000 000 4 600 000 7 000 000
Reiseregning 1 200 000 1 200 000
Scanning 1 000 000 1 000 000

Sum 41 120 000 99 600 000 34 430 000 72 600 000 19 060 000 44 950 000
 

 
 

89 



 
 

Opprinnelig ramme 2003 Ny ramme 2003 Foreslått ramme 2004
Seksjon Nr Prosjekt Drift Investering Drift Investering Drift Investering 
Nye prosjekter/tiltak 

Organisasjon Nasjonalt Helsenett 500 000
"Video over IP" 1 600 000

328 Blodbanksystem 2 000 000 1 000 000
Samarbeide med primærhelsetjenesten
Felles medisineringsliste 2 000 000
Prosjekt sår/poliklinikk 1 000 000
Pasientfaglige nettverk (forstudie) 750 000
Kontroll på kontoret (videreføring fra 2003) 1 000 000
Scenarieprosjekt 1 500 000
Masterstudium 500 000 1 500 000
e-vakt prosjekt 250 000

Fagseksjon 208 Rusplangruppa 175 000
Smittevernplan 100 000

210 Handlingsplan geriatri 200 000
211 Handlingsplan psykiatri 250 000
212 Nærsykehuset 150 000
213 Elektiv ortopedi 150 000
214 Handlingsplan rehabilitering 200 000
215 Elektiv kirurgi 100 000 200 000
216 Handlingsplan akutt kardiologi
217 Ventetidsprosjektet BUP
219 Samhandlingsprosjektet VOP
220 Regional katastrofeplan 100 000

Gj.gang av lab. fag 300 000
408 Drift pasienttelefon 500 000

Doman-tilskudd 600 000 1 500 000
Lærlingeplasser - ambulanse 625 000 1 500 000
Ekstra vedlikehold ambulanse 1 250 000 3 000 000
Helseforetakenes innkjøpsservice 500 000 2 000 000

Forretningsutvikling Sak/arkiv 50 000 500 000 450 000 4 500 000
Stab/støtte 400 000 2 000 000

Sum nye tiltak 8 500 000 500 000 17 400 000 8 500 000

 Sum ny ramme 42 930 000 73 100 000 36 460 000 53 450 000

Til fordeling 2003 fra regneark -1 810 000 26 500 000
Ufordelt investeringsramme 3 401 000
Totalt til fordeling til HF 29 901 000  
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VEDLEGG 3: Beskrivelse av felles prosjekter  

Generelle prosjekter 
Organisering av kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord 

Gjennomgang av faglige prinsipp for, og organiseringen av kirurgiske akutt-tjenester i 
Helse Nord. Forprosjekt/utredning er ferdigstilt og avlevert. Styrebehandles 18.6.2003 
 

Organisering av fødselsomsorgen i Helse Nord  
Gjennomgang av faglige prinsipp for, og organiseringen av fødselsomsorgen i Helse 
Nord. Forprosjekt/utredning er ferdigstilt og avlevert. Styrebehandles 18.6.2003 
 

Regionalt kvalitetsregister for kreft  
Prosjektet skal frembringe oversikt og kunnskap om kreftbehandlingen i Helseregion 
Nord, samt bidra til kvalitetsforbedringer og samordning av kreftbehandlingen. 
Forprosjekt/utredning er ferdigstilt og videre arbeid er til vurdering hos Helse Nord RHF. 
Denne funksjonen faller trolig inn under senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
og prosjektet blir trolig ikke gjennomført i like stor skala som tidligere vurdert.  
 

Internasjonal konferanse 
Konferanse omhandlende rekruttering og stabilisering i utkantstrøk. Arbeidet med 
forberedelser nærmer seg slutten. Konferansen blir avholdt i Skottland i september 2003. 
Neste konferanse er planlagt avholdt i 2005.  
 

Utvikling av samisk helsetjeneste 
Kartlegge behovet for særskilte tiltak for den samiske befolkningen i regionen i bruken av 
spesialisthelsetjenester.  Kartlegge behov og merkostnader ved tospråklighet og -kultur. I 
løpet av tidlig sommer vil konkret mandat/prosjektbeskrivelse utarbeides. Kartleggingen 
er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten med påfølgende oppfølging i 2004.  
 

Spørreundersøkelse - pasienttilfredshet 
Spørreundersøkelse i regi av Heltef. Undersøkelsen er gjennomført for flere 
helseregioner. Den ferdigstilte rapporten ble presentert i orienteringssak 45-2003.   
 

Prehospital trombolyse (PHT) Nord-Norge  
Den akuttmedisinske kjeden (akuttmottak i sykehus, ambulansetjenesten og legevakt i 
primærhelsetjenesten) skal i løpet av 2003 ha kompetanse, teknologisk utstyr og 
nødvendige systemer/prosedyrer for moderne prehospital trombolysebehandling. 
Kontrakt blir trolig underskrevet i juli. Tilbudet skal være tilgjengelig til årsskiftet. Avsatt 
investerings- og avskrivningsbeløp vil foreslås fordelt til helseforetakene i løpet av 
høsten.  
 

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. Digitalisering 113-sentral (budsjettert 
kr 400.000,-). Dette er en kostnad som tas sentralt for å spare lisenskostnader. Pr. i dag 
handteres digitale kartlisenser for Nordlandssykehuset og UNN sentralt i Helse Nord.  
Tempoet i videre utbygging er avhengig av helseforetakenes disposisjoner i forholdt til 
AMK-struktur.  

 
 

91 



 
 

Kvalitets og rapporteringsverktøy  
Regional kvalitetsutvikling av ambulanse- og nødmeldetjenesten. Prosjektet skal utvikle 
felles kvalitetsverktøy. Prosjektet er planlagt påbegynt i løpet av høsten.  
 

Infrastruktur helseradionett (HE-nettet) 
Helseradionettet er det eneste godkjente kommunikasjonsnettet for utalarmering og 
utskiftninger/"hulltetting" (dekningsforbedring) er nødvendig for en forsvarlig tjeneste. 
Kontinuerlige utskiftninger/reparasjoner. Foreløpig investert for om lag 1,2 millioner kr i 
2003.  
 
He-nett m/tilknytninger (AMK-sentral) (investering 6 millioner)  
Ikke investert noe i år. Investeringer er avhengig av beslutninger HF-styrene, jfr. Helse 
Nords styresak 103-2002 om struktur på nødmeldetjenesten og styringsdokumentet for 
2003. Investeringen forventes i løpet av høsten.  Eventuelt ubenyttet beløp i 2003 må 
overføres til 2004. 
 

Nasjonalt lederutviklingsprogram 
Helsedepartement har tatt initiativ til opprettelsen av et Nasjonalt program for 
ledelsesutvikling i sektoren. Første samling av totalt 6 er gjennomført. Neste samling er i 
juni der også resultatene fra en 360 graders undersøkelse med personlig tilbakemelding til 
den enkelte leder presenteres. Fra Helse Nord RHF deltar totalt 32 ledere i programmet. 
Ambisjonene er at dette skal bli et permanent nasjonalt lederutviklingsprogram for 
sektoren. 

 
Regionalt lederutviklingsprogram 

Tiltaket retter seg mot de utfordringene som er knyttet til samhandlingen mellom det 
regionale nivået og HFene i den nye foretaksmodellen. Prosjektet er i planleggingsfasen 
og første samling for ca 80 av lederne i foretaksgruppen er i august. Det vil trolig bli 
arrangert ytterligere en samling til i løpet av høsten. Fremover vil det som oppfølging av 
styresak 71/2002 også vurderes øvrige målrettede tiltak regionalt. 

 
Coaching 

Prosjektet skal utvikle coachere som skal styrke de enkelte ledere i deres 
ledelsesutøvelse. Verktøyet er ment som et lederverktøy, men også som et tilbud for 
ledere som lever i en utfordrende og ofte isolert posisjon som ledere. Første samling for 
25 ressurspersoner er i juni, med oppfølging til høsten. 

 
Medarbeidertilfredshetsmåling 

Prosjektet skal måle medarbeidernes tilfredshet. Prosjektet blir trolig planlagt i løpet av 
høsten, men ikke gjennomført i 2003. Budsjettert beløp foreslås omdisponert til arbeidet 
med masterstudiet i sykehusledelse.   
 

Masterstudie i sykehusledelse 
Målsetning er å igangsette masterstudium som et samarbeid mellom Universitetet i 
Tromsø og Høgskolen i Bodø. Det vises til tidligere orientering til styret. 
Planleggingsarbeidet er i gang med planlagt oppstart i 2004.  

 
Analyse av elektiv kirurgisk virksomhet 

Prosjektet skal skaffe datagrunnlag og vurdere funksjonsfordeling i regionen. Oppstart 
over sommeren.  
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Behandlingshjelpemidler 
Overtakelse fra rikstrygdeverket. Stipulert beløp på 45 millioner skal fordeles mellom 
foretakenes avdelinger. Prosjektet skal se på hvordan fordeling av oppgaver kan 
gjennomføres.  
 

Nærsykehuset - det indremedisinske sykehus  
Dette er et utredningsprosjekt som skal se hvordan indremedisin kan videreutvikles i 
småsykehus uavhengig av kirurgi. Utredning skal ferdigstilles 1.10.2003.  

 
Smittevernplan  
 Prosjektet resulterer i en smittevernplan som fremlegges tidlig høst 2003.  
 
Etablering av Senter for evaluering og klinisk forskning 

Etablering av regional analyse- og forskningsenhet i samarbeid med Universitetet i 
Tromsø. Prosjektet er ikke startet og budsjettert beløp foreslås omdisponert til 
prosjektene nedenfor.  
 

Fødestue i indre Finnmark – behovsutredning 
Utredning som skal vurdere behov for fødestuer i indre Finnmark. Prosjektet har 
utkrystallisert seg fra samarbeid med primærhelsetjenesten.  
 

Handlingsplan geriatri 
Prosjektgruppe nedsettes over sommeren og skal levere en syvårig handlingsplan for 
geriatri innen 1. 12. 2003.  

 
Handlingsplan rehabilitering 

Prosjektgruppe nedsettes over sommeren og skal levere en syvårig handlingsplan for 
rehabilitering innen 1. 12. 2003.  

 
Handlingsplan psykiatri  

Prosjektgruppe nedsettes over sommeren og skal levere en syvårig handlingsplan for 
psykisk helsevern innen 1. 12. 2003.  

 
Handlingsplan akutt kardiologi  
 Prosjektet leverer handlingsplan vedrørende hjerteutblokking i Helse Nord tidlig høst.  
 
Organisering av lab. fag 

Skal se på organisering av lab. fag. Aktualisert i f. m. utbygging på Nordlandssykehuset. 
Påbegynnes tidlig høst.  

 
Elektiv ortopedi - Organisering av ortopedi 

En arbeidsgruppe skal se på funksjonsfordeling i Helse Nord med mål om å redusere 
ventetid. Oppstart over sommeren.  
 

Overtakelse og etablering av private spesialistavtaler 
Formelt avtaleansvar for private spesialister skal i fremtiden være Helse Nord RHF, og 
ikke foretakene som tidligere. Pålagt oppgave gjennom statlig styringsdokument.   
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Regional beredskapsplan 
Sammenkobling av fylkesberedskapsplanene på regionalt nivå, samt på 
helseforetaksnivå. Lovpålagt oppgave. Arbeidsgruppe vil i løpet av sommeren 
ferdigstille plan den regionale planen.  1. juli. 
 

Rusreform 1 
Statlig overtakelse av rusbehandlingstilbud. Statlig initiert. Rapport vil styrebehandles i 
august.  
 

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

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

Analyse og effektivisering av stab- og støttefunksjoner 
Konsernovergripende effektivisering. Nytt prosjekt som styret har pålagt 
administrasjonen å ta tak i. Det gjøres et forarbeide i løpet av sommeren. Prosjektet har 
planlagt oppstart i høst. Det er avsatt kr 400.000,- til dette arbeidet i 2003.  

 
Ventetider og pasientinformasjon 

Webbasert pasientinfo er styrket. Budsjett er ikke brukt og foreslås omdisponert til drift 
av pasienttelefon. Denne tjenesten kjøpes av Nordlandssykehuset avd. Lofoten fra 
sommer 2003.  
 

Ventetidsprosjekt BUP 
Målet med prosjektet er redusert ventetid. Ut ifra prosjektbeskrivelser er beløp fordelt 
til HFene (til sammen kr 7,6 mill). RHF fungerer som styringsgruppe. 13. juni 
gjennomføres rapporteringsmøte med prosjektansvarlige.  Prosjektet avsluttes ved 
årsskiftet.  

  
Samhandlingsprosjekt VOP 

Målet med prosjektet er å gi pasienten tilbud på riktig nivå gjennom samarbeid mellom 
DPS, kommune og sykehus. Prosjektet er lagt på helseforetaksnivå og avsluttes ved 
årsskiftet.  

 

 
 

94 



 

IT Handlingsplan  

Programstyring og prosjektledelse 
Prosjekt prosjekt  

Prosjektet ble igangsatt Q1 2003 med bistand av Accenture. Fokus for prosjektet er 
utvikling og etablering av a) prosjektmetodikk, b) porteføljestyring og c) organisering. 
Punkt a) er gjennomført, mens det gjenstår deler av punkt b) og mye av punkt c).  

 
Det må antas at denne posten kan frigjøres med 1 million kroner.  Det anbefales 
imidlertid å bibeholde 500000,- kroner for et videre arbeid knyttet til evaluering samt 
videreutvikling av metode og styring. Det vurderes innkjøp av rapporteringsverktøy 
som skal sikre en helhetlig rapportering av den samlede prosjektporteføljen. 
Ny ramme 2003: Kroner 500000,- 

 

Felles kliniske kjernesystemer 
EPJ/PAS forstudie samt implementasjon 

Dette prosjektet vil igangsettes og man forventer oppstart av implementering knyttet 
til UNN i løpet av 2003. 

 
Den opprinnelige rammen bibeholdes (10 millioner kroner). 

 
RIS 

Prosjektet har endret fokus fra et rent anskaffelsesprosjekt av RIS system til å dreie 
mer over mot oppstart for realisering av virtuell røntgen i regionen.  Regionen innehar 
pr. i dag to ulike RIS systemer (DIPS og RISCO) og det arbeides aktivt fra flere 
miljøer for en sammenslåing av disse til ett. Helse Nord RHF må påregne å være en 
drivkraft i dette arbeidet, og derigjennom stille økonomiske midler til rådighet.  I 
tillegg foreligger det prosjektforslag som blant annet inneholder en startaktivitet 
knyttet til optimalisering av PACS systemer i regionen.  Her må det foreligge midler 
for realisering av prosjektforslaget. Det foreslås å redusere rammen for 2003 til  
2 000 000,-. 

 
Ny ramme for 2003: kroner 2 000 000,-  
Investering/drift for 2004 for realisering av virtuell røntgen: kroner 6 000 000,- 

 
PACS 

Anskaffelse og implementering av PACS systemer gjennomføres av foretakene og vil 
ikke bli behandlet ytterligere her. 

 
Booking 

Bookingprosjektet er i gang med finansiering på kroner 1,5 millioner fra Si@ pluss en 
egenfinansiering på 1 million kroner fra Helse Nord RHF.   

 
Imidlertid viser estimater fra leverandører et behov for ytterligere finansiering i 2004 
for realisering av bookingløsninger i regionen.  Restbehovet av finansiering estimeres 
til 2,5 millioner kroner. 

 
Rammen for 2003 beholdes. 
Investering/drift for 2004: 2,5 millioner kroner 
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Cytostatica 

Dette prosjektet foreslås overført til 2004. 
 

Ny ramme 2003: 0 kroner 

Samhandling 
Behovsanalyse + basistjenester + portal 

Prosjektet er ikke igangsatt grunnet manglende ressurser.  Det foreslås et redusert 
ambisjonsnivå for 2003 knyttet til dette.  Det nye ambisjonsnivået tilsier 
gjennomføring av en forstudie i 2003 med sikte på investering og etablering i 2004.  
Prosjektet sees i tillegg i sammenheng med en egen Portal for Helse Nord RHF hvor 
fokus skal ligge på gjenbruk av løsningen slik at egen investering i portal for Helse 
Nord RHF unngås. 

 
Ny ramme for 2003: kroner 500.000,- 
Investering/drift for 2004: kroner 3 000 000,- 

 
Samhandling med primærhelsetjenesten 

Disse prosjektene er finansiert via Si@ planen samt med egenfinansiering fra Helse 
Nord RHF.  Her er det bundet midler for kroner 6,5 millioner kroner.   

 
Ny ramme 2003: 6,5 millioner kroner 

 
IT-tjenester i forhold til funksjonsfordeling 

Innen dette området er det gjennomført en forstudieaktivitet knyttet til bruk av 
telemedisinske løsninger ved Helgelandssykehuset HF.  Prosjektet har en estimert 
ramme på kroner 2 000 000,-.  

 
Det foreligger i tillegg prosjektforslag knyttet til telemedisinsk samarbeid mellom 
UNN og Nordlandssykehuset HF.  Dette estimeres til 500.000,- 

 
Ny ramme for 2003: 2 500 000,- 

 

Felles merkantile systemer 
Nytt økonomisystem  

Erstatter dagens 6 ulike økonomisystemer med ett felles integrert økonomisystem. Fra og 
med januar 2003 er systemet tatt i bruk ved Helse Nord RHF, Helse Finmark HF, 
Hålogalandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. UNN HF og Helgelandssykehuset 
HF har implementert systemet og er i drift fra 1. juni. Det er da kun Sykehusapotek Nord 
HF og Nord-Norsk Helsenett som gjenstår (planlagt innføring i 2004).  
 

AIM Fakturascanning, pilotprosjekt  
Nytt felles økonomisystem gir muligheter for å ta i bruk nye forsystemer som vil forenkle 
fakturabehandling og regnskapsrutiner. Systemet er implementert som pilot ved Helse 
Nord RHF og Hålogalandssykehuset HF.  
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Reiseregning, inklusive pilot web RHF  
Reiseregningssystemet erstatter tidligere system for helseforetakene og vil gi nye 
muligheter til RHF og de øvrige helseforetakene. Ved Helse Nord RHF utprøves 
reiseregning på web.  
 

Arbeidsplansystem 
Anskaffe og implementere nytt arbeidsplansystem for Universitetssykehuset, 
Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Finnmark. Leverandør er valgt og 
prosjektet er igangsatt ved pilotsykehusene Nordlandssykehuset og 
Universitetssykehuset. Helgelandssykehuset og Helse Finnmark har oppstart av 
implementering i januar 2004. Prosjektet vil løpe til utgangen av 2004 før det forventes 
ferdigstilt.  
 

Kvalitetssystem for Helse Nord  
Etablere et kvalitetssystem for hele regionen, som beskriver den formelle organisasjonen 
med styrende dokument, struktur, prosesser, rapporter og avvikssystem. Anbudsrunde er 
gjennomført og det vil foretas valg i løpet av sommeren. Planlagt investering høst 2003.   

 
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.  
Gjennomført, men med behov for oppfølgende arbeid blant annet knyttet til felles 
rapportering. 

 
Ledelsesinformasjonssystemer forstudie  

Forstudie av system for ledelsesinformasjon (LIS) i foretaksgruppen. Prosjektet blir ikke 
gjennomført i 2003 av kapasitetshensyn. Foreslått gjennomført i 2004.  

 
Innkjøpssystem 

Anbudsrunde igangsettes i høst med foreslått investering i 2004.  
 

Vedlikeholdssystem anlegg 
System implementeres i oktober i to helseforetak. Videre implementering til neste år.  

 
Prosjektstyring  

Foreslått innføring i alle helseforetak med oppstart i høst innebærer investering på 
200.000,- for inneværende år samt 300.000,- i 2004.  
 

Sak- / arkivsystem 
Vurdering av felles sak- / arkivsystem for hele regionen. Arbeidet vil påbegynnes høst 
2003. Det er foreslått 0,5 mill i investeringsramme med resterende i 2004. Totalramme er 
anslått til 5 mill kr. Vurdering mht om dette etableres som rammeavtale med avrop. 
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IT-organisasjon og arkitektur 
IT-organisasjon og styring 

Helse Nord RHF har igangsatt et arbeid for tydeliggjøring av et prosjekt og prosess 
innen dette området.  Her er flere leverandører med tilknytning til rammeavtale for 
kjøp av konsulenttjenester kontaktet for tilbud.  Fremføring samt valg av leverandør 
estimeres ferdigstilt i løpet av juni.  Nøyaktige estimater forefinnes når valg av 
leverandør er gjennomført. 
 
Rammen for 2003 må beholdes. 

  
Felles integrasjonsløsning og arkitektur 

Helse Nord RHF har som en konsekvens av handlingsprogrammet hatt en dialog med 
eksterne konsulenthus knyttet til dette området.  Prosjekter i er i gang med å skisseres 
fra disse hvorpå Helse Nord RHF vil bestemme hvem som skal ivareta 
gjennomføringen.  Nøyaktig estimat for prosjektet forefinnes når valg av leverandør er 
gjennomført. Ferdigstillelse av prosjektet gjøres før 01.01. 2004 

 
Rammen for 2003 beholdes.  

  
IT-infrastruktur og basistjenester 

Innen dette området vil det kunne gjennomføres en omdisponering av midler for 2003. 
 

Helse Nord RHF er i gang med å konkretisere arbeidspakke 1 som inneholder 
katalogtjeneste for regionen samt den delen av arbeidspakke 1 som omhandler 
standardisering av server OS og standardisering av kontorstøtteverktøy (arbeidspakke 
3).  Det innhentes tilbud fra eksterne konsulentfirmaer med tilknytning til 
rammeavtalen for kjøp av konsulenttjenester.  Nøyaktige estimater foreligger når valg 
av leverandør er gjennomført. 

 
Når det gjelder investering i nett-infrastruktur er det realistisk å gjennomføre en 
prosess knyttet til fremforhandling av rammeavtale i 2003.  Investering i denne samme 
infrastrukturen må forventes tidligst gjennomført i 2004. 

  
Ramme for 2003: 5 000 000,- 
Drift/investering 2004: 10 000 000,- 

 
Informasjonssikkerhet 

Prosjektet mot foretakene er gjennomført og det gjenstående arbeidet er knyttet til 
opplæring.  Imidlertid er det dukket opp behov for realisering av en felles regional 
sikkerhetsløsning for ”remote” oppkobling.  Her er det gjennomført aktiviteter ved 
UNN med fokus på Longyearbyen for etablering av en løsning for sikker oppkobling 
av denne siten.  Det foreslås at denne løsningen gjøres generisk for foretaksgruppen 
slik at de andre HFene ikke skal måtte ha det samme behovet for investering. 

 
Rammen for 2003 bibeholdes. 

 
 

98 



 

Risk management  
Dette området skulle dekke prosjekter med manglende finansiering.  Det ligger nå til 
beslutning et prosjekt ”Video over IP” hos Helse Nord RHFs ledergruppe.  Prosjektet 
foreslås finansiert via denne posten.  Finansieringsbehov: 1 600 000,- kroner. 

 
Ny ramme 2003: 1 600 000,- 
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STYRESAK 66-2003/4  VENTETIDER 1. TERTIAL 2003. 
 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
I denne saken orienteres styret om ventelistesituasjonen i Helse Nord ved utgangen av 1. 
tertial 2003.  
 
Alle tall som kommenteres er sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere år.  Dette er 
viktig for å fange opp naturlige aktivitetssvingninger i sykehusene.  
 
En del tabeller og tall følger som vedlegg. 
 
Antall som venter 
Totalt antall som venter på behandling er betydelig redusert i hele landet – fra 245.700 i 2002 
til 192.000 i 2003, d.v.s. en reduksjon på hele 21,8 %.  Spesielt positiv er reduksjonen i antall 
pasienter som har ventet mer enn ett år – hele 57 % fra 32.400 til 14.000.  Også i Helse Nord 
er antall som venter redusert – fra 32.500 i 2002 til 28.900 i 2003.  Antallet som har ventet 
mer enn ett år er redusert fra 4600 til 3400. Dette tilsvarer 11 % reduksjon av totalt antall 
ventende og 26 % reduksjon av antallet som har ventet mer enn 1 år. 
 
I Helse Nords styringsdokument har det spesielt vært fremhevet at ingen pasienter skal vente 
mer enn et år. Enkelte sykehus/foretak har gjort et løft i forhold til dette, for eksempel har 
Stokmarknes bare 10 pasienter som har ventet over ett år, og alle enhetene i 
Hålogalandssykehuset har kommet ned i en andel på 2 % av de som venter.  På den annen 
side har hele 23 % av de som venter ved Nordlandssykehuset i Bodø – i alt 1787 - ventet mer 
enn ett år. 
 
Andel langtidsventende pr. 1000 innbyggere 
I Helse Nord er det betydelig flere langtidsventende når en ser antallet i forhold til 
innbyggere.  Pr. 1000 innbyggere har 7 ventet mer enn ett år, mens tilsvarende i Helse Sør er 
1. 
   
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ble behandlet i perioden 
Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter er nå på 80 dager, hvorav Helse Sør har 72 
dager og Helse Midt-Norge 92 dager.  Helse Nord har 85 dagers gjennomsnittlig ventetid.  I 
Helse Nord har gjennomsnittlig ventetid blitt redusert med 7 dager fra 2002, d.v.s. 7,6 %, 
mens gjennomsnittlig reduksjon for hele landet er på 8 %. Kravet i styringsdokumentet til 
helseforetakene i Helse Nord var 25 % i løpet av 2003.  
 
Ser en på de ulike fagområdene innad i Helse Nord er reduksjon i ventetid størst innenfor øye, 
urologi, ortopedi og kvinnesykdommer, hvor ventetiden er redusert med 30-40% fra 2001 til 
2003.  I 2003 er det nå lengst ventetid innenfor kjevekirurgi, ØNH, Øye, nevrologi og 
ortopedi.  
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Av helseforetakene har Helgelandssykehuset nå kortest ventetid for behandlede pasienter – 
med 78 dager, mens Nordlandssykehuset på den annen side har 94 dager.  Ser en på de 
enkelte sykehus/behandlingsenheter peker Stokmarknes seg positivt ut med 57 dager og 
Mosjøen med 67. 
 
Gjennomsnittlig ventetid ventende 
Gjennomsnittlig ventetid ventende viser hvor lenge de som pr. en gitt dato (30/4) står på 
venteliste har ventet.  På landsbasis er ventetiden for disse 129 dager, mens det i Helse Nord 
er 177.   
 
Vurdering av tallene 
En del av reduksjonen i ventetider skyldes at flere sykehus har ryddet i ventelistetallene. Dette 
får størst utslag i de tallene som viser antall ventende, og spesielt langtidsventende.  Det er 
beklagelig at ikke alle foretakene gjennomfører slik rydding, slik at de tallene som presenteres 
er korrekte og gir et godt grunnlag for sammenlikning og vurdering av tiltak.  Det er grunn til 
å tro at spesielt Nordlandssykehuset reelt sett har kortere ventetider enn det som framkommer.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter har også vist en jevn og positiv reduksjon 
de 3 siste årene.   Alle helseforetakene med unntak av Nordlandssykehuset har en positiv 
utvikling, og spesielt Stokmarknes og Mosjøen har nå korte ventetider.  Det har også vært en 
positiv utvikling på noen av de fagområdene det har vært mest fokus på – spesielt gledelig er 
reduksjonen i ortopedi, som utgjør et betydelig antall i ventelistestatistikken. 
 
Utviklingen er således positiv, men ikke så positiv som en del andre steder i landet. Fremdeles 
er ventetidene i Helse Nord blant de lengste. 
 
Konsekvenser av lange ventelister 
Ordningen med fritt sykehusvalg får stadig større utbredelse, spesielt innenfor enkle, 
kirurgiske inngrep. Flere av sykehusene i Helse Nord mottar en del pasienter i den 
sammenheng (bl.a. Mosjøen, Stokmarknes og Bodø jfr. informasjonstelefonen), men det er 
grunn til å tro at betydelig flere reiser sørover og spesielt til Oslo.  Som en konsekvens av 
bruk av private sykehus i Oslo har flere av de offentlige sykehusene nå svært kort ventetid, 
noe som framgår av ventetidsinformasjonen på www.sykehusvalg.net og gjennom 
Informasjonstelefonen for fritt sykehusvalg.  Hvis en i Helse Nord totalt sett har 
kapasitetsproblemer (slik det bl.a. synes å være i ortopedi, ØNH og nevrologi) kan en slik 
utnyttelse av ledig kapasitet i sør være fornuftig, men ser en dette i sammenheng med 
reiseutgiftene som pr. 1.1.04 skal overtas av Helse Nord kan det bli svært kostbart.  På 
områder hvor en har tilstrekkelig kapasitet i Nord (eks. generell kirurgi) bør en tilstrebe å 
behandle absolutt alle pasienter i egen region.  Det som uansett er svært uheldig er hvis en 
ikke har orden på ventelistene sine og dermed ”mister” pasienter fordi ventetidstallene som 
offentliggjøres er lengre enn realiteten.  Det er også et paradoks at en i Helse Nord skal ha 
lengre ventetider enn resten av landet når en også har et betydelig høyere sykehusforbruk i 
forhold til antall innbyggere.   
 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK 67-2003  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 26. mai 2003 ad. distriktsmedisinske sentre. 
2. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 26. mai 2003 ad. akuttberedskapen og fødeomsorgen i 

nord. 
3. Brev fra Hovedutvalget ved Hålogalandssykehuset HF av 26. mai 2003 ad. fremtidig 

organisering av akuttkirurgi og fødselsomsorg i Hålogalandssykehuset HF. 
4. Brev fra Øksnes kommune v/rådmann av 27. mai 2003 ad. kirurgisk akuttberedskap og 

fødselsomsorg. 
5. E-post fra Hadsel Høyre av 27. mai 2003 ad. sluttrapporten om fødselsomsorg og 

akuttkirurgi. 
6. E-post fra Frode Bygdnes v/Troms RV av 28. mai 2003 ad. sommerstenging av 

fødeavdelinga i Harstad. 
7. Brev fra Lofotrådet av 28. mai 2003 ad. kirurgisk akuttberedskap ved Nordlandssykehuset 

HF Lofoten. 
8. Brev m/vedlegg fra Helsedepartementet av 3. juni 2003 ad. tilsynsrapport om situasjonen 

ved psykiatriske akuttavdelinger. 
9. Brev fra Narvik Kommune v/ordfører av 3. juni 2003 ad. organisering av fødselsomsorgen 

og akuttkirurgisk beredskap i Hålogalandsykehuset HF. 
10. Brev fra Helse Nord RHF til godkjente private sykehus som inngår i ISF-ordningen av 5. 

juni 2003 ad. oversendelse av forslag til avtale med Helse Nord RHF om kjøp av 
spesialisthelsetjenester m/vedlegg. 

11. Brev fra Narvik Kommune av 28. mai 2003 ad. fødselsomsorg og akuttkirurgi ved 
Hålogalandssykehuset. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
Bodø, den 11. juni 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.6.2003 200300113-86 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 68-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 18. juni 2003 

 
 
 
 
 

 
 

103 


	Bakgrunn/fakta
	2. Hovedkonklusjoner
	3. Hovedfunn
	4. Nærmere om bemanning
	Forskjeller i avdelingsstruktur
	Bemanningsplaner og vaktordninger
	Vaktordninger på tvers av avdelinger


	5. Metode og konklusjoner
	Bakgrunn/fakta
	Bakgrunn/fakta
	ENDRINGER KNYTTET TIL DRIFT OG INVESTERING
	VIDERE ARBEID MED METODIKK OG PRIORITERING
	Generelle prosjekter
	IT Handlingsplan
	Programstyring og prosjektledelse
	Felles kliniske kjernesystemer
	Samhandling
	Felles merkantile systemer
	IT-organisasjon og arkitektur
	Risk management



