
        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300113-127 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF,  
DEN 1. OKTOBER 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 1. oktober 2003 – kl. 08.30 til ca. kl. 11.30 
på Rica Ishavshotell i Tromsø. 

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

 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 98-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 1. oktober 2003: 
 
Sak 98-2003 Godkjenning av saksliste. Side 2 
Sak 99-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2003. Side 3 
Sak 100-2003 Modell for fremtidig fordeling av forskningsmidler. Side 10 
Sak 101-2003 Opptrappingsplan psykisk helse – Helse Finnmark HF. Side 19 
Sak 102-2003 2. Tertialrapport Helse Nord. Side 27 
Sak 103-2003 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2003 II. Side 46 
Sak 104-2003 Budsjett 2004 – foreløpige premisser. Sakspapirene 

ettersendes, den 26. september 2003. 
Side 55 

Sak 105-2003 Styremøter 2004 – møteplan. Side 56 
Sak 106-2003 Åpne styremøter – informasjons- og 

kommunikasjonsvirksomheten i Helse Nord. 
Side 57 

Sak 107-2003 Orienteringssaker Side 62 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig.   
 3. KLP – orientering. U. off. jfr. Offl. § 6.2.b.   
 4. Regional beredskapsplan.   
Sak 108-2003 Referatsaker Side 76 
 1. Norsk Senter for Telemedisin – rapport fra 

Helsedepartementet av 6. august 2003. 
  

 2. Brev fra Helgeland Regionråd av 29. august 2003 ad. 
styrevalg Helgelandssykehuset HF. 

  

 3. Brev fra Ordføreren i Vefsn Kommune av 5. september 
2003 ad. stasjonering av luftambulanse i Mosjøen. 

  

 4. Brev fra Tana Høyre av 11. september 2003 ad. Seidajok 
Barnepsykiatrisk Behandlingshjem. 

  

 5. Foreningen for hjertesyke barn v/regionsrepresentant Knut 
Andersen – åpent brev til styreformann, mottatt 23. 
september 2003.  

  

Sak 109-2003 Eventuelt Side 82 
 
 
Bodø, den 24. september 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 99-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 28. AUGUST 2003 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 28. AUGUST 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på møterom Oversikten i Helse Nord RHFs 
lokaler i Bodø, den 28. august 2003 – fra kl. 11.50 til kl. 17.40. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Lisbeth Flågeng, Johan Petter 
Barlindhaug, Nina Schmidt, Kari B. Sandnes, Stig Arild Stenersen og Bente Christensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, 
informasjonssjef Kristian I. Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch og fagdirektør Einar 
Hannisdal. 
 
Forfall: 
Ellen Inga O. Hætta. 
 
 
STYRESAK 82-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 82-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 83-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. august 2003. 
Sak 84-2003 Overtakelse av ansvar for syketransport. 
Sak 85-2003 Rusreform I og II. 
Sak 86-2003 Faglig høring av utredninger om spesialitetsstrukturen i 

kirurgi. 
Sak 87-2003 Budsjettgjennomføring 2003 – Helse Finnmark HF. 
Sak 88-2003 Budsjett 2004 – justering av rammer. 
Sak 89-2003 Økt trekkrettighet Hålogalandssykehuset HF. 
Sak 90-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Oppfølging av interne kontrollrutiner. 
Sak 91-2003 Referatsaker 
 6. Revidert styringsdokument 2003. Brev fra 

Helsedepartementet av 25. og 30. juni 2003 samt svarbrev 
fra Helse Nord RHF av 30. juli 2003. 

 7. Brev fra prof. dr. med. Ole D. Mjøs av 3. juli 2003. 
 8. Brev fra fung. fylkesordfører Arne Pedersen i Finnmark 

Fylkeskommune av 22. juli 2003.  
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 9. Brev til Helsedepartementet av 21. august 2003. 
 10. Uttalelse fra Regionalt brukerutvalg av 27. august 2003 

ad. fokus på kreftomsorgen. Lagt frem ved møtestart. 
 11. Pressemelding fra Helse Nord RHF av 28. august 2003 ad. 

private sykehus. Lagt frem ved møtestart. 
Sak 92-2003 Eventuelt 
Sak 93-2003 Åpne styremøter i Helse Nord RHF. Saken ble fremmet etter 

at sakspapirene var sendt ut. 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringene som kom frem. 
 
 
STYRESAK 83-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 14. AUGUST 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. august 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 84-2003  OVERTAKELSE AV ANSVAR FOR 

SYKETRANSPORT. 
 
Styrets vedtak: 
 
Under forutsetning av at Stortinget vedtar overføring av ansvar for finansiering av all 
syketransport samt for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten fra 1.1.2004 til de 
regionale helseforetakene fattes følgende vedtak: 
 
1. Overtakelsen av ansvaret for syketransport representerer en stor mulighet for å kanalisere 

ressurser fra transport til behandling og slik sikre en bedre spesialisthelsetjeneste for 
landsdelens befolkning. Økt bruk av telemedisin, ambulerende virksomhet og 
desentralisering av tjenester vil være måter å realisere formålet med å overta ansvaret for 
syketransporten. Organisering og incentiver må legge til rette for dette perspektivet og 
ikke primært være en videreføring av dagens måte å ivareta oppgavene på. Den 
midlertidige organiseringen må være operativ 1. januar 2004.  

 
2. Helse Nord RHF skal ivareta de strategiske oppgavene forbundet med ansvaret for 

syketransport. I den forbindelse skal Helse Nord RHF blant annet: 
 

a) Utarbeide avtale om kjøp av tjenester fra trygdeetaten i samarbeid med øvrige 
regionale helseforetak. 

b) I samarbeid med øvrige regionale helseforetak utarbeide krav til rapportering fra 
trygdeetaten for å sikre god kontroll av kostnadene, samt gode styringsdata. 

c) I nært samarbeid med trygdeetaten forberede overtakelsen av ansvaret. 
d) Utvikle rapporteringsrutiner som sikrer løpende oppfølging av kostnadsutvikling innen 

området. 
e) Inngå avtaler med leverandører av transport- og overnattingstjenester m.v. 
f) Ivareta de formelle oppgaver knyttet til overtakelse av personell fra trygdeetaten. 
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3. Helseforetakene gis ansvar for gjennomføring og finansiering av: 
 

a) all syketransport for innbyggerne i foretaksområdet fra 1.1.2004. 
b) transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i eget foretak fra 1.1.2004. 

 
4. For å bli operativ må helseforetakene: 
 

a) utrede hvordan kjørekontorets oppgaver skal innlemmes i organisasjonen, samt om det 
skal knyttes sammen med andre funksjoner i foretaket. 

b) forberede tiltak og rutiner for å bedre samordne innkalling, utskriving og andre rutiner 
ved sykehusene som påvirker omfanget og nivået av syketransportutgifter. 

 
5. For 2004 vil de økonomiske rammer fordeles til helseforetakene i samsvar med beregnet 

faktisk kostnad i 2002, korrigert for pris- og aktivitetsvekst og evt. effektiviseringskrav 
m.v. i samsvar med Statsbudsjett 2004. 10 % av beløpet holdes tilbake og vil først 
fordeles mellom foretakene når en får erfaringstall på faktiske kostnader pr. foretak. 

 
 
STYRESAK 85-2003  RUSREFORM I OG II. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Med forbehold om Stortingets vedtak overtar Helse Nord RHF ansvaret for 

spesialisthelsetjenester og eventuelle andre spesialiserte tjenester overfor 
rusmiddelmisbrukere slik disse er beskrevet i Ot.prp.nr.3 (2002-2003) og Ot.prp.nr.54 
(2002-2003), og fra det tidspunkt som bestemmes. 

 
2. De virksomheter som overføres til Helse Nord som følge av Rusreform I, inngår i de 

helseforetak de geografisk tilhører. I løpet av 2004 vurderes organiseringen på nytt der 
også konsekvenser av Rusreform II er nærmere vurdert.  Helse Nord RHF trer inn i avtaler 
som løper på overføringstidspunktet. 

 
3. Helseforetakene skal innpasse tjenestene i en helhetlig og enhetlig modell som sikrer 

ivaretakelse av faglige krav og effektiv ressursutnytting. For å sikre god tilgjengelighet til 
tjenestene i hele regionen forutsettes et nært samarbeid mellom helseforetakene. 
Hålogalandssykehuset HF skal ivareta regionale kompetansesenterfunksjoner. 

 
4. Framlagte rapport ”Rusreformen” av juni 2003 godkjennes som retningsgivende for 

overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenestene og videreutvikling av 
tjenestetilbudene. 

 
5. Administrasjonen i Helse Nord RHF forestår den praktiske gjennomføring i samarbeid 

med berørte departement og helseforetak. Dette gjelder blant annet overføring av 
virksomheter, vedtektsendringer og budsjettering. Forhold som krever styrebehandling 
forelegges styret fortløpende. 
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STYRESAK 86-2003  FAGLIG HØRING AV UTREDNINGER OM 

SPESIALITETSSTRUKTUREN I KIRURGI. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord RHF slutter seg til de generelle vurderinger og konklusjoner som Den Norske 

Lægeforening har gjort.  
 

2. Helse Nord ber Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling og 
Helsedepartementet om å sikre framtiden til de små og mellomstore sykehusene gjennom 
å: 
 Opprettholde hovedspesialiteten generell kirurgi 
 Opprettholde barnekirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og 

urologi som fortsatte grenspesialiteter basert på generell kirurgi 
 Opprette ny grenspesialitet i mamma-endokrinkirurgi. 
 Opprettholde en basis/fellesdel (”common trunk”) på 4 år, med mulighet for ett år 

forskning som del av dette. 
 
 
STYRESAK 87-2003  BUDSJETTGJENNOMFØRING 2003 – HELSE 

FINNMARK HF. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret vil understreke Helse Nord RHFs strategi om å sikre og videreutvikle en bærekraftig 
spesialisthelsetjeneste for Finnmarks befolkning. I 2003 leverer spesialisthelsetjenesten i 
Finnmark mer og bedre tjenester enn noensinne, men til kostnader som er langt over 
budsjettet. 
 
Styret i Helse Nord RHF har ved fordeling av økonomiske ressurser tatt hensyn til at 
kostnadene ved å drive spesialisthelsetjenesten er høyere i Finnmark enn i resten av 
landsdelen. Finnmarks befolkning har krav på at helseforetaket forvalter sine ressurser på en 
slik måte at et godt spesialisthelsetjenestetilbud kan trygges.  
 
Styret i Helse Nord ser svært alvorlig på at den økonomiske utvikling fortsatt er ute av 
kontroll. Denne trenden må snus gjennom et tett samarbeid mellom ledelse, arbeidstakernes 
organisasjoner og de ansatte. Kostnadsreduserende tiltak samt utvikling av den interne 
organisasjonskultur som evner å gjennomføre de nødvendige omstillinger, må stå sentralt i 
denne prosessen. 
 
Styret i Helse Finnmark HF bes om å sette dette arbeidet i gang umiddelbart og løpende 
rapportere framdriften. Administrasjonen i Helse Nord RHF bes videre om å forsterke 
dialogen med ledelsen i Helse Finnmark HF og etablere de kontaktpunkt som måtte være 
nødvendig. 
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STYRESAK 88-2003  BUDSJETT 2004 - JUSTERING AV RAMMER. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Følgende justeringer foretas i foretakenes budsjettramme for 2004 (1000 kr.): 
 

Rammeendring RHF Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland 
Drift Agresso - 2 460 669 - 494 990 307 
Fast revisjon - 1 070 130 450 140 250 100 

 
2. Regionsykehustilskuddet fordeles på følgende måte fra 2004: 
 

 basistilskuddet med unntak av øremerket del til Program for aldersforskning fordeles 
direkte til UNN. 

 midler til særskilte funksjoner inkl. Program for aldersforskning fordeles til UNN etter 
at departementet har besluttet/godkjent fordelingen av midlene. 

 midler til forskning fordeles til foretakene etter at Helse Nord gjennom 
Universitetssamarbeidet har fordelt midlene. 

 utdanningstilskuddet fordeles på foretakene etter faktisk aktivitet. 
 
3. Foretakenes ramme i 2004 økes med avskrivninger på investeringer til trombolyse samt 

113-sentraler. Fordelingen skjer etter at valg av leverandør og investering per foretak er 
endelig avgjort. 

  
4. Med hensyn til finansiering av hjemhenting av Brøset-pasienter taes dette opp i budsjettet 

for 2004. 
 
 
STYRESAK 89-2003  ØKT TREKKRETTIGHET 

HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF. 
 
Styrets vedtak:  
 
Hålogalandssykehuset HF innvilges rett til å overtrekke sin konsernkonto med inntil 75 
millioner kroner.  
 
 
STYRESAK 90-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Styremøte, den 14. august 2003 – reaksjoner / utspill i etterkant. 
 Møte med Helseministeren, den 13. august 2003. 
 Ledersamling i Helse Nord RHF – Svolvær, 25. til 27. august 2003.  
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2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 

 Styresak 68/2003-1 Hovedavtalens reguleringer ble fulgt opp med brev til alle HFene, 
sendt 20. august 2003. 

 KLP – unntatt off. jfr. Offl. § 6.2.b. 
 Status økonomi. 
 Refusjonsordning merverdiavgift – høringsuttalelse / brev til HD av 21. august 2003. 
 Utvikling bemanning. 
 Forhold til tillitsvalgte. 
 Møte med Stortingets sosialkomité, den 14. oktober 2003 i Kirkenes. 
 Barentspolitikk. 
 Orienteringssaker forretningsutvikling. 

* Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – ny styreleder Tor Arne Wæraas.  
* Stab- / støttefunksjoner.  
* Eiendomsoverdragelser – utsatt nemndbehandling i Finnmark og Nordland. 

 Etablering av Statens Luftambulanse ANS. 
 Videre utvikling av informasjons- og kommunikasjonstiltak. 
 Gjennomgang RHF-organisasjon. Administrasjonen fratrådte under denne 

orienteringen. 
3. Oppfølging av interne kontrollrutiner. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 91-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Revidert styringsdokument 2003. Brev fra Helsedepartementet av 25. og 30. juni 2003 

samt svarbrev fra Helse Nord RHF av 30. juli 2003. 
2. Brev fra prof. dr. med. Ole D. Mjøs av 3. juli 2003. 
3. Brev fra fung. fylkesordfører Arne Pedersen i Finnmark Fylkeskommune av 22. juli 2003.  
4. Brev til Helsedepartementet av 21. august 2003. 
5. Uttalelse fra Regionalt brukerutvalg av 27. august 2003 ad. fokus på kreftomsorgen. 
6. Pressemelding fra Helse Nord RHF av 28. august 2003 ad. private sykehus. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 92-2003  EVENTUELT 
 
Ingen saker ble fremmet.  
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STYRESAK 93-2003  ÅPNE STYREMØTER I HELSE NORD RHF. 
 Saken ble fremmet etter at sakspapirene var sendt ut. 
 
Styrets vedtak:  
 
Helse Nord RHF vil åpne styremøtene for offentligheten fra og med styremøte, den 11. 
november 2003.  
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STYRESAK 100-2003  MODELL FOR FREMTIDIG FORDELING AV 
FORSKNINGSMIDLER. 

 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Sammendrag og vedtak 
Helse Nord må utvikle en framtidig forskningsstrategi for sin virksomhet. Dette omhandler en 
rekke spørsmål om styrking av medisinsk og annen helsetjenesteforskning, forholdet mellom 
Universitets- og Høgskolesamarbeidet, prioritering av satsingsområder, hvor mye ressurser 
skal vi bruke på forskning og hvordan skal vi forvalte forskningsmidlene. Disse spørsmålene 
vil vi komme tilbake til i egen sak i første halvår 2004 etter at styret har gitt innspill til 
prioriteringer for dette arbeidet.  
 
I tillegg er det en rekke problemstillinger omkring de løpende aktiviteter som samhandling 
mellom aktører med ansvar for forskning, hvordan skal Helse Nord på et strategisk nivå 
påvirke fordelingen av forskningsmidler og hvordan skal dette arbeidet i praksis drives. Til en 
viss grad vil disse mer administrative forhold kunne påvirkes av overordnede beslutninger og 
føringer i en forskningsstrategi. Vi legger imidlertid her fram et forslag til en administrativ 
løsning for 2004 som skal sikre ivaretakelsen av overordnede prioriteringer og en mer effektiv 
gjennomføring av saksbehandlingsprosessen. Det foreslåes her at forskningsmidlene 
kanaliseres gjennom 7 forskningsprogram. Det foreslås etablert egne styrer/rådgivende utvalg 
for de ulike program. Disse har i bevilgningssaker innstillingsrett overfor 
Universitetssamarbeidet som bevilger midlene.  
 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1) I tillegg til opprettelse av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), vedtar 

styret den nye modellen for å kanalisere forskningsmidler i Helse Nord gjennom 
ytterligere 6 program / sentra for 2004. Disse 7 program/sentra blir: 

 
a) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
b) Senter for aldersforskning (SAT) 
c) Klinisk infrastrukturprogram (KIP), basert på Klinisk forskningssenter, UNN 
d) Laboratoriemedisinsk infrastrukturprogram (LIP) 
e) Somatisk forskningsprogram (SFP) 
f) Psykiatrisk forskningsprogram (PFP) 
g) Telemedisinsk forskningsprogram (TFP) 

 
2) Helse Nord oppnevner styrer/rådgivende utvalg for ovennevnte program/sentra med 

følgende presiseringer: 
 

a) Psykiatrisk forskningsutvalg suppleres med 1 person fra andre HF. 
b) Styret / rådgivende utvalg for Senter for aldersforskning suppleres med 1 person fra 

andre HF. 
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c) Det oppnevnes nye styrer/rådgivende utvalg for KIP, LIP, SFP og TFP.  

(styre for SKDE er oppnevnt). 
d) Alle styrer / rådgivende utvalg skal ha minst 1 representant fra andre HF enn UNN. 
e) Alle styrer / rådgivende utvalg skal helst ha minst 1 representant utenfor landsdelen. 
f) Styret / rådgivende utvalg for TFP skal ha også ha 1 representant fra annet RHF. 
g) Administrasjonen i Helse Nord får i oppdrag å utnevne disse snarlig samt utarbeide 

kriterier / mandat. 
h) Administrasjonen i Helse Nord får i oppdrag å utrede nærmere mulig felles sekretariat, 

felles løsninger med mer. 
 
3) Styrene / rådgivende utvalg rapporterer til Universitetssamarbeidet. Styrene / rådgivende 

utvalg har innstillingsrett til Universitetssamarbeidet som har bevilgningsrett. Det skal 
resultatrapporteres til Universitetssamarbeidet. Universitetssamarbeidet utarbeider en årlig 
rapport for Helse Nord. 
 

4) I saker av vesentlig betydning kan Helse Nord RHF overprøve Universitetssamarbeidets 
vedtak, jfr. lov om helseforetak § 30. Tilsvarende kan Helse Nords foretaksmøte 
overprøve RHF-styrets vedtak i saker av vesentlig betydning, herunder 
forskningsspørsmål.  
 

5) Universitetssamarbeidet bes så snart som mulig om å gjennomføre en felles utlysning av 
midler til alle programmene unntatt SKDE.  
 

6) De viktigste søknadskriterier er: 
 

a) Hovedsøker må være ansatt i Helseforetak i Helse Nord  
b) Ulike helsefaglige profesjoner kan søke om midler 
c) I tillegg kan allmennleger søke om midler til prosjekter som fokuserer på samhandling 

til 1. og 2. linjetjenesten (via SAT). 
d) UNN er som universitetssykehus tyngdepunktet i Helse Nords forskning, men det må 

legges til rette for større forskningsaktivitet ved øvrige HF. 
e) Det gis ikke støtte til rene kasuistikker eller isolerte studiereiser 
f) Det kan gis støtte både til mindre prosjektet, doktorgradsprosjekter, post doc. stipend 

og infrastruktur.  
 
7) Helse Nord RHF må utarbeide nærmere føringer vedrørende prioriteringer før tildeling av 

midler for 2004. 
 
 
Bodø, den 24. september 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
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BAKGRUNN 
Universitetene er lokomotivene i norsk medisinsk forskning og har sterke forskermiljøer med 
god infrastruktur, men har for lite frie midler. Norges Forskningsråd (NFR) avsatte i 2003 ca. 
345 mill. til medisinsk forskning. NFR satser på få og mer elitepregede forskningsmiljøer og 
midlene kanaliseres i hovedsak inn i universitetssystemet. En annen viktig aktør er den 
farmasøytiske industri hvor målsetting er utvikling av nye diagnostiske metoder og 
behandlinger. I tillegg driver norske sykehus betydelig medisinsk forskning, men omfanget er 
noe vanskelig å bedømme da det er flytende overganger til universitetssystemet. Gjennom 
sykehusreformen og lov om spesialisthelsetjenester er forskning en lovpålagt oppgave for 
helseforetakene.  I andre sammenhenger har vært nevnt et mål om å bruke 1% av brutto 
driftsbudsjett til forskning. For hele landet ville dette utgjøre ca. 550 mill. og ca. 70 mill. i 
Nord. Vi er i en overgangsfase hvor RHF og helseforetakene er i ferd med å bli en betydelig 
aktør, og langt større enn f.eks. NFR. Grunnforskning er hovedsakelig lagt til Universitetene, 
mens sykehusene har størst tyngdepunkt på anvendt, klinisk forskning. 
 
I tillegg har Helsedepartementet nedsatt en nasjonal strategigruppe for forskning i 
helseforetakene. Denne er i oppstarten av sitt arbeide, men vil i hovedsak besvare to spørsmål: 
 
 Utmeisle felles nasjonale satsninger innen forskning 
 Tilpasse samhandlingen mellom NFR, universitetene og RHF. 
 
RHFene er pålagt å etablere forpliktende samarbeidsorganer med universitet og høyskoler, i 
Nord er dette Universitetssamarbeidet som har 10 medlemmer, og Høgskolesamarbeidet som 
har 13 medlemmer. Begge utvalgene ledes av Helse Nord v/ fagdirektør. Det er flere krevende 
spørsmål som de nærmeste år bør besvares, f.eks.: 
 
1. Hvordan kan Helse Nord styrke medisinsk forskning på en måte som blir komplementært 

og understøttende til universitet, høgskoler, NFR og industri? 
2. Hvordan skal tyngdepunktet være i fordelingen av midler mellom Universitetssamarbeidet 

og Høgskolesamarbeidet, f.eks. fordeling av midler mellom medisinsk forskning (les: 
utført av leger) versus annet forskning utført av andre typer helsepersonell. 

3. Hvilke satsningsområder innen forskning vil Helse Nord prioritere (f.eks. hovedvekt på 
klinisk forskning, tematiske satsninger, utnytte komparative fortrinn etc.)? 

4. Hvordan vil Helse Nord forvalte forskningsmidlene best mulig (f.eks. til korttidsstipend 
for klinikere, doktorgrader, postdoc, infrastruktur etc.)?   

5. Det er også flere spørsmål vedrørende løpende aktiviteter 
a. Hvordan bør NFR, universitetene, RHF m.fl. samhandle i praksis? 
b. Hvordan skal Universitetssamarbeidet samhandle med Helse Nord RHF, kan f.eks. 

Helse Nord styret overprøve vedtak i Universitetssamarbeidet og/eller skal 
vesentlige tvister i Universitetssamarbeidet fremmes RHF foretaksmøte? 

6. Hvordan kan Helse Nord på et strategisk nivå påvirke tildeling av forskningsmidler? 
7. Hva er den mest hensiktsmessige (praktiske) måte å fordele midlene på? 
8. Hvor mye bør Helse Nord avsette til forskning i 2004? 
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Det er ikke mulig å utmeisle en forskningsstrategi for Helse Nord i 2003. Det er flere grunner 
til det: 
 
 Vi og øvrige aktører trenger mer erfaring med RHF sin rolle som en ny og vesentlig 

finansieringskilde til forskning 
 I dokumentet ”Noen eierperspektiver på sykehusreformen” er siktemålet å bruke 

forskning til en bred kompetansehevning blant ledende fagfolk med tanke på større 
kvalitet i tjenesteleveransene, ivaretakelse av kritisk kompetanse og utvikling av en 
”evaluerende” kultur. 

 Vi trenger større forståelse av nå-situasjonen i Nord slik at vi kan iverksette tiltak innen 
forskning som i størst mulig grad virker understøttende både for dagens forskning og for 
sykehusreformens hovedintensjoner. 

 Finansieringssystemet for FoU er under utvikling, og vi kan først fullføre strategiarbeidet 
når vi ser utformingen av det nye systemet (basert på Hagen-utvalgets innstilling). F.eks. 
dersom man her legger stor vekt på elitepreget publisering, vil vi måtte prioritere få, 
sentrale, gode miljø. 
 

Dette saksfremlegget foreslår en administrativ løsning for 2004. Særlig spørsmål 5-8 drøftes, 
og det foreslår noen vedtak. Grunnen til at denne saken fremmes nå, er at 
Universitetssamarbeidet har måttet stanse opp hele søknads- og tildelingsprosessen for 2004 
fordi man enstemmig ser behov for en større omlegging. Man vil således fremme nytt 
saksfremlegg rundt årsskiftet når statsbudsjett, styringsdokument og økonomiske forhold 
rundt telemedisin er avklart. Det er imidlertid så knapp tid igjen for å kunne tildele 2004 
midler at deler av sakskomplekset fremmes som følger. Utkast av dette fremlegget er sendt 
direktørene i HFene, alle medlemmer av Universitetssamarbeidet og Høyskolesamarbeidet 
som har gitt sin tilslutning til hovedprinsippene.  
 
Oppsummering av tildelingen for 2003 
Tildelingen for 2003 ble gjort etter en ny organisatorisk modell. Flere små forskningsfond ble 
lagt ned, nytt vurderingssystem ble innført og midlene behandlet under ett. Forskningsmidlene 
ble lyst ut felles, kun med en inndeling i psykiatri og somatikk. To forskningskompetente 
utvalg vurderte søknadene – Psykiatrisk og Somatisk forskningsutvalg (det psykiatriske hadde 
et eksternt vurderingsutvalg til å innstille søknadene). De to forskningsutvalgene er 
underordnet samarbeidsorganet, og leverte sine innstillinger dit. Det har vært meningen at 
samarbeidsorganet skal ha en overordnet strategisk rolle og ikke gå inn i enkeltsaker. 
Samarbeidsutvalget vurderte enkeltsaker i 2003 da det viste seg at man hadde ulike forståelser 
av de gitte kriteriene for prosjektene, tildeling m.m. 
 
2003-modellen må sees som en overgang fra tidligere modeller, og som et skritt på veien til å 
se bruken av Helse Nords forskningsmidler i sammenheng. Det er likevel nå behov for å gjøre 
endringer for å klargjøre Universitetssamarbeidets rolle som strategisk organ som skal drive 
forskningspolicy og ikke detaljstyre. Det er videre behov for å ivareta langsiktighet for 
pågående forskningsprosjekter, samt oppnå bedre resultater ved å fokusere på 
satsingsområder. 
 
Høring 2003 om forskningsstrategi – Universitetssamarbeidets vurderinger 
Helse Nord RHF hadde mottatt 35 innspill/høringsuttalelser på våre momenter til 
forskningsstrategi utsendt etter møte i Universitetssamarbeidet 11.06.03.  Disse kom fra UNN 
(mange avdelinger og fra enkeltpersoner/forskningsmiljø), Helse Finnmark HF og 
Nordlandssykehuset HF (somatikk og psykiatri), og UiTø (forskningsutvalget ved Medisinsk 
Fakultet samt mange avdelinger/forskningsmiljø/enkeltpersoner). 
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Uttalelsene inneholdt et spekter av meninger og forslag.  Det var stor uenighet å lese ut av 
uttalelsene. To eksempler på dette er 1) verdien av å satse på utviklingsprosjekter i tillegg til 
forskningsprosjekter opp mot kun å satse på store forskningsprosjekter, 2) uenighet om nytten 
av å satse på infrastruktur, hvor for eksempel UNN-forskere i mindre grad ønsker dette enn 
Nordlandssykehuset og Helse Finnmark, og 3) uenighet om vi har komparative fortrinn i 
landsdelen som kan utnyttes og hva som bør være framtidige satsingsområder. 
 
Universitetssamarbeidet behandlet saken i møte 21.08.03 og ga sine kommentarer til de 
skriftlige innspillene som er mottatt. Diskusjonen kan oppsummeres som følger:  
 
Mange trakk fram at en del av høringsuttalelsene legger vekt på å bygge på gode, 
eksisterende miljø, og viktigheten av å finansiere dr. grader og post.doc.stipend til klinikere. 
Dette vil bidra til å bygge opp og konsolidere gode forskningsmiljø. Holdningen var i tråd 
med dette å heller finansiere få og store prosjekter enn å gi midler til mange små. 
 
Intensjonene er i tillegg å få bygd inn en langsiktighet for en del flerårige prosjekter når noen 
områder som helhet defineres som satsingsområder. Det ble fremmet forslag om å vedta disse 
satsingsområdene for 3 år framover. Saken tas videre til styret i Helse Nord RHF. Hvis 
modellen vedtas vil hvert område tildeles en ramme og prosjekter konkurrere internt på 
området om midler, og ikke av den totale potten til forskning.  
 
Antallet satsingsområder vil kunne økes hvis totalbudsjettet til forskning økes. Det tas 
foreløpig utgangspunkt i at midlene i 2003 er ca. 29 mill kr utenom SKDE. 
 
Det var etter diskusjon/uttalelse fra alle representantene tilslutning til den foreslåtte 
modellen. Det anses som et enstemmig vedtak i Universitetssamarbeidet 21.08.03, og ble 
forutsatt at Helse Nord RHF jobber ut fra denne modellen i det videre arbeidet med 
forskningsstrategi.  
 
Begrunnelser for endringer 
Helse Nord RHF bør styre forskningsmidlene på et strategisk nivå. 2003-løsningen resulterte i 
at man kom langt ned i detaljdiskusjoner særlig for somatiske søknader. Dette er diskusjoner 
Helse Nord RHF ikke har kompetanse til å føre. Det er flere fora for fordeling av 
forskningsmidler som har fungert bra: 
 
 SAT – Senter for aldersforskning 
 NNPF – Nord-norsk Psykiatrisk forskningssenter ved Psykiatrisk forskningsutvalg   
 MH – prosjektet (program kombinert utdanning, klinikk/forskning ved med. og kir.avd 

UNN). Evaluert av NFR/utlandet. 
 
Videre har Klinisk forskningssenter (KSF) og LabForum bidratt noe til generell 
infrastruktursatsning. Endelig har Helse Nord RHF vedtatt å etablere SKDE – Senter for 
klinisk dokumentasjon og evaluering, og det er bevilget 2 mill. for dette i 2003 og 4 mill. i 
2004. SKDE har eget styre som rapporterer direkte til RHF (utenom Universitetssamarbeidet). 
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Forslag til ny modell for forvaltning av Helse Nords forskningsmidler 
Følgende løsningsforslag bygger på det som har fungert godt og det er ønskelig å videreføre dette innenfor en modell med satsingsområder. Det foreslås derfor å 
kanalisere Helse Nord RHFs forskningsmidler1 gjennom 7 sentra / forskningsprogram. Nedenfor listes disse opp og i kolonnen til høyre gis et grovt anslag over 
hvordan eksempelvis 40 mill. kunne fordeles. (40 millioner er her kun brukt som eksempel for å antyde noe om relative størrelser!). 
 
Område Hovedfokus Bevilgning 2003 Styringsform Mulig 

fordeling 
2004, mill. 
kr 

SKDE – Senter for 
klinisk dokumentasjon 
og evaluering 

Pasientstrøms- 
analyser / forbruksanalyser 

2 mill.  Styre, etablert -03 4 (allerede 
vedtatt)  

SAT – Senter for 
aldersforskning 

Tverrfaglig aldersforskning og geriatri til nå. 
Foreslås at de også styrer prosjekter innen 
rehabilitering og samhandling med 
primærhelsetjenesten 

4.5 mill.  Eksisterende styre 
* bør endre sammensetning på 
lengre sikt 

6 

KFS - Klinisk 
forskningssenter, UNN 
 

Enhet for forskningsmetodologi:  
Infrastruktur for klinisk forskning, UNN og 
øvrige HF i regionen 
 Veiledning 
 Programvare 
 Multisenter-studier 

1 mill. (øremerket fra 
forskningsandelen av 
regionsykehustilskuddet)  

KFS er administrativ 
overbygning for 3 
forskningskontor med egne 
styrer/råd 
* må etableres styre for 
infrastrukturområdet 

3 

Psykiatrisk forskning Klinisk psykiatrisk forskning 3,4 mill. Styre  
(nåværende Psykiatrisk 
forskningsutvalg, tidligere 
styre/råd NNPF) 

4 

1 Forskningsmidlene i Helse Nord RHF kommer fra ulike budsjettposter i 2003: basistilskuddet og forskningsandelen av regionsykehustilskuddet, RHF-budsjettet (noe til øvrige HF og SKDE), 
opptrappingsplanen for psykisk helse og HF-budsjett (NNPF). Noen områder har i tillegg noe finansiering over HF-budsjettene, for eksempel NNPF og KFS (lønns-/noe driftsmidler), og ev. 
ekstern finansiering på enkeltprosjekter. 
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Somatisk forskning Klinisk somatisk  

forskning. 
Foreslås flere større prosjekter og 
inkludere program kombinert 
utdanning klinikk/forskning 

19,3 mill. Styre, etablert des.-02. *må 
etableres nytt styre, bl.a. basert 
på nåværende Somatisk 
forskningsutvalg 

18 

LabForum Infrastruktur, felles dyrt utstyr, 
teknikker. 
En regional biobank- 
satsning bør vurderes lagt under 
dette 

Ingen spesifikk, flere lab. prosjekt får 
fra regionsykehustilskuddet 

* Må etablere styre/rådgivende 
utvalg. 
I dag følgende ordning: 
1. Stort fellesforum deltakere fra 
alle labavdelinger ved UNN.  
2. Forum avd. ledere.  
3. Arbeidsutvalg på 2 medl. (1 
avd. leder, SMS UNN)  
 

5 

Telemedisin - 
forskningsdelen2 
 

Telemedisinsk 
forskningsvirksomhet 

Anslått pr. 2003: 13 mill til 
forskning, av midler direkte fra dep. / 
RHF-UNN /eksterne kilder  

* Må etablere styre/ rådgivende 
utvalg.  

? 
forslag i rapporten at  
Helse Nords finansiering  
av forskningen ved NST  
skal tas fra  
forskningsandelen i 
regionsykehustilskuddet,  
ev. basistilskuddet til NST  

 

2 En nasjonal utredning foreslår å ta inn NST som et satsingsområde i tillegg til de områdene Universitetssamarbeidet har drøftet. Arbeidsgruppa har vurdert NSTs organisering, finansiering m.m. 
og lagt fram betydelige endringsforslag til departementet 27.06.03. I brev fra Helsedepartementet 6.august varsles det at tilrådingene vil jobbes med til statsbudsjettet for 2004 og 
styringsdokumentet for 2004. Hovedendringene på forskningssiden er at virksomheten skal tydeliggjøres bedre, skilles ut finansielt, knyttes til samarbeidsorganet mellom RHF og UiTø, og 
inkluderes i Helse Nords forskningsstrategi. Det ligger ingen føringer om at volumet skal være det samme som for 2003 (13 mill), Midlene foreslås tatt fra regionsykehusets forskningsandel. I 
tillegg henvises det til ekstern forskningsfinansiering samt NSTs basistilskudd. NSTs forskningsvirksomhet  settes derfor opp her i tråd med disse forslagene, med forbehold om vedtak i 
statsbudsjettet og krav i styringsdokumentet for Helse Nord for 2004. 
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Med dette legges til rette for: 
 
 Helse Nord får et kraftigere virkemiddel til å prioritere.  
 Helse Nord inntar kun en strategisk rolle gjennom fordeling mellom programmene samt 

gir noen føringer for de enkelte program. F.eks. noe om fordeling UNN/andre HF og for 
SAT fordeling geriatri/rehabilitering/primærhelsetjenesten. Helse Nord RHF kan gi sine 
styringssignaler en gang pr. år, og evt. justering av midler innen programmene kan skje 
over noen år slik at man unngår for store svingninger. 

 Større fleksibilitet for fagmiljøene og sykehusene. 
For noen av programmene, for eksempel Somatisk forskningsprogram, kan det være opp 
til programmet å sette av en viss andel de bør ha i reserve slik at man på kort varsel evt. 
kan ta inn mer kortvarige prosjekter utenom årvisse tildelinger.   

 Somatisk forskningsprogram kan f.eks. fordele midler på følgende måter: 
o Mer kortvarig til lovende kandidater eller lovende prosjekter 
o Post doc-stipender 
o Rene doktorgradsløp (3år) 
o Kombinert utdanning klinikk/forskning. 

Dette siste er dagens MH ordning er har gjennomgått utenlands evaluering (i regi 
av NFR i 1999) og funnet meget god. Kan anvende denne også overfor leger fra 
andre HF i regionen. 

 Komplementært til Universitetet. 
o Mer selvstyrte program gir en fleksibilitet som kan utfylle Universitetets 

handlingsrom og pengestrømmer 
 Større langsiktighet. 

o Programmene kan på denne måten bedre styre bevilgninger til prosjekter over flere 
år, og f.eks. sørge for at doktorgradsløp kan fullfinansieres etc. (den formelle 
tildelingen må følge budsjettåret, men med vedtak om tildeling påfølgende år) 

  Bedre ressursutnyttelse. 
o De ulike forskningsprogrammene må nå forhandle seg i mellom om deltagelse og 

bidrag i ulike prosjekter. Særlig vil dette gjelde mot infrastruktursatsninger ved 
LabForum, KFS og SKDE. 

 Bedring utvelging av satsningsområder. 
o Ved å legge beslutningene nærmere fag- og forskningsmiljøene kan man 

forhåpentlig lettere revurdere status og få tidsriktige satsninger 
 
Forskningsprogram eller forskningsfond? 
I dette arbeidet ble det drøftet om dette skulle kalles fond. Et viktig argument for å kalle det 
fond, var at de kunne være andre finansieringskilder enn Helse Nord og andre offentlige 
aktører som bidro. F.eks. er erfaringene fra våre naboland at dersom man investerer noe i 
oppbygging av forskningsfond (advokathjelp, merkevarebygging, kampanjer etc.) kan det 
bygges opp forbausende store forskningsfond tilknyttet sykehus basert på gaver og donasjoner 
fra private og næringsliv. Innen Helse Nord tar stilling til evt. en aktiv fondsoppbygging 
basert på kilder utenom det offentlige system, foreslår vi derfor å benevne dette som 
forskningsprogrammer som bl.a. NFR har erfaring med. 
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Utfordringer med den nye modellen. 
Dette blir nye rammebevilgninger, nærmest et basistilskudd. Det blir viktig fra starten å flagge 
høyt at gruppene skal følges opp/evalueres for at dette ikke skal bli driftstilskudd. Modellen 
stiller således store krav til rapportering og evaluering. Mye av dette gjøres allerede i dag, og 
det skal bl.a. fortsatt rapporteres fra prosjektene /Helse Nord RHF til Helsedepartementet på 
midlene til forskning som kommer fra regionsykehustilskuddet. Utfordringen framover er at 
volumet øker, og vi har behov for å strømlinjeforme rapporteringen.  
 
For de 7 programmene/sentrene bør det lages et mest mulig likt styrings- og 
rapporteringssystem. 
 
Dette kan f.eks. være: 
 
 Alle enheter/forskningsområder må ha eget styre/rådgivende utvalg på 3-5 personer. 

Helse Nord RHF må kunne influere på styrenes/rådgivende utvalgs sammensetning. 
 Alle lager årsrapport etter samme mal 
 Årlige utlysninger samordnes gjennom felles annonsering, felles søknadsfrister m.m. 
 
Programmene/sentrene vil være ulike på flere måter: 
 
 SKDE har gjennom tidligere utredning fått spesifikke rammer beskrevet 
 LabForum og KFS vil primært yte infrastrukturstøtte, og i noe mindre grad drive egen 

forskning. Deres viktigste forskningsaktivitet vil være sammen med klinikere. 
 SAT, Somatisk og Psykiatri program kan vekte ulikt sine fordelinger av midler til 

kortsiktige prosjekter, dr. grader, post-doc etc.  
 SAT vil i større grad enn andre program ha ansvar for ”ressurssvake” fagområder som 

geriatri, rehabilitering og samhandling primærhelsetjenesten 
 De vil kunne ha ulik fordeling mellom medisinsk forskning og annen helsefaglig 

forskning 
 

Et spørsmål som er reist i forbindelse med denne modellen er om Helse Nord bør holde igjen 
noen midler (f.eks. 10 – 20 %) slik at disse kan tildeles utenom programstrukturen. I dette 
saksfremlegget anbefales ikke dette, men vi foreslår det vurderes fra 2005 da man har fått mer 
erfaring fra systemet. 
 
Habilitetsutfordringer 
Ved fordeling av forskningsmidler nasjonalt er det i dag utfordringer knyttet til at Norge er et 
lite land. Helse Nord som utgjør 1/10-parten av befolkningen/sykehusene og vil åpenbart få 
større utfordringer på dette området. Det kan løses ved at styrene/rådgivende utvalg har 1-2 
representanter utenfra region, evt. også ekstern leder. 
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STYRESAK 101-2003  OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSE – 
HELSE FINNMARK HF. 

 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Formål  
I denne sak bes styret i Helse Nord RHF om å ta stilling til revurdert opptrappingsplan for 
psykisk helse i Helse Finnmark HF 2003-2006. Det vises for øvrig til sak 19/2002 
Opptrappingsplan for psykisk helsevern – investeringsplan. Saken fremmes til behandling 
fordi: 
 
 Helsedepartementet krever at nye planer har distriktspsykiatriske sentra (DPS) som lå inne 

i de godkjente fylkeskommunale planer bortfaller, skal forelegges departementet til ny 
godkjenning. Dette gjelder også dersom det foretas vesentlige endringer i forhold til 
innhold og dimensjonering av tilbud. 

 Den opprinnelige planen for Helse Finnmark HF er ikke mulig å realisere innenfor 
rammen i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Den stramme økonomiske situasjonen 
for Helse Finnmark HF tilsier heller ikke at foretaket kan gå inn med en delfinansiering.  

 I forbindelse med revurdering av planen for psykisk helse i Finnmark, vedtok styret at 
også behandlingstilbudet til barn og unge skulle vurderes nærmere. Det foreligger nå 
vedtak om en omstrukturering av tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri som at 
departementet må ha saken inn til godkjenning. 

 Områdeinndelingen av tilbudene for barn, unge og voksne i Helse Finnmark HF er ikke 
sammenfallende. Likeledes er det fremmet endringer av områdeinndelingen med 
bakgrunn i geografiske forhold. 

 
Sammendrag 
Den videre utbygging av psykisk helsevern i Helse Finnmark HF er utredet og behandlet i 
styret i Helse Finnmark HF i møte 9.9.2003. Planen er del av Opptrappingsplan for psykisk 
helse i Helse Nord, godkjent av Helsedepartementet. Rammen for opptrapping i Helse 
Finnmark HF er på 67 mill. kroner, hvorav 21 mill. kroner til tiltak innenfor barne- og 
ungdomspsykiatrien og 46 mill. kroner til voksenpsykiatri.  
 
De stramme økonomiske rammer for investeringer over Opptrappingsplanen gir en sterkt 
begrenset handlefrihet. Styret i Helse Finnmark HF har av den grunn gjennomgått 
investeringene i planen for å prioritere hvilke av de gjenstående tiltak som skal realiseres 
først. Av den samlede investeringsrammen er det allerede vedtatt tiltak for 15,8 mill. kroner. 
Det gjenstår en ramme på 51 mill. kroner og de foreløpige forprosjektene viser et 
investeringsbehov på 135,6 mill. kroner. Med dette som utgangspunkt vedtok styret i Helse 
Finnmark HF i sak 24/2003 at planen måtte vurderes pånytt.  
 
DPS Vest-Finnmark i Alta er vedtatt realisert som planlagt. Det samme gjelder 
Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok. Videre er det vedtatt at DPS Øst-Finnmark 
i Tana skal prioriteres fremfor DPS Midt-Finnmark i Lakselv. Områdeinndelingen er vurdert, 
og foretaksdirektøren er gitt fullmakt til å beslutte eventuelle endringer for flytting av 
Nordkapp kommune til DPS Vest-Finnmark og Gamvik kommune til DPS Midt-Finnmark.  
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Dette under forutsetning av kommunenes tilslutning og at de samlede totale konsekvenser er 
utredet. 
 
Styret i Helse Finnmark HF har videre gått inn for en betydelig omstrukturering av dagens 
tilbud ved Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem.  
 
Administrasjonen har i sin vurdering lagt hovedvekt på  
 
- nødvendigheten av å styrke døgntilbudet til ungdom  
- nødvendigheten av å omstrukturere dagens tilbud til barn ved en styrking av det 

polikliniske tilbudet, økt veiledning og oppfølging i kommunene og i barnas nærmiljø 
- behovet for utvidet tilbud innenfor diagnostisering og kartlegging av barn og unge 
- behovet for kompetanse om samisk språk og kulturforståelse skal nyttiggjøres på en slik 

måte at det omfatter både poliklinisk- og institusjonsbehandling 
- behovet for å styrke døgntilbudet til voksne i Vest-Finnmark 
- behovet for at opptaksområdene for barn, unge og voksne må tilstrebes å være lik 
 
Helse Nord RHF har i sin vurdering også lagt vekt på at de verdimessige hovedprinsipper og 
målforventninger i Opptrappingsplanen skal følges. Dette innebærer blant annet økt vekt på 
forebygging av psykiske lidelser, desentralisering og tilbud der brukeren bor. Videre er det 
lagt vekt på at tjenesten skal kunne utvikles ut fra et brukerperspektiv og at tjenesten skal 
være helhetlig, ha sammenheng og inngå i et nært samarbeid med brukeren, pårørende og 
kommunene. 
 
Helse Nord RHF har tatt initiativ til en samlet gjennomgang av eksisterende 
opptrappingsplaner.  Det er nødvendig å vurdere hvorvidt det skaper likhet i tilgang på 
tjenester, slik at befolkningen ivaretas på en likeverdig måte i alle deler av regionen.  
 
Opptrappingsplan for Helse Finnmark HF vil bli tatt inn som del av Handlingsplan for 
psykisk helse 2004-2010, der også de nedprioriterte prosjektene må tas med i vurderingen av 
det totale tjenestetilbudet. Etter administrasjonens vurdering er dette særlig viktig at Helse 
Finnmark HF skal kunne gi et tilfredsstillende DPS-tilbud der også dagbehandling, 
familieleiligheter og ambulante tjenester inngår. 
 
 
På denne bakgrunn 
 
inviteres styret for Helse Nord RHF til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. 
 
2. På bakgrunn av den stramme økonomiske ramme for Opptrappingsplan for psykisk helse, 

vedtar styret følgende prioritering av prosjekter i Helse Finnmark HF: 
 
- Døgnenhet i DPS Vest-Finnmark, Alta 
- Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok 
- Opprusting av DPS Øst-Finnmark 
 
Det forutsettes at forprosjektene gjennomgås kritisk med tanke på maksimal 
arealutnyttelse og redusert kvadratmeterpris. Endret investeringsplan sendes 
Helsedepartementet for endelig godkjenning. 
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3. Det tilrås at døgnbehandlingstilbud for barn ivaretas ved familiebehandlingsenheten ved 

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern til den samiske befolkning og bruk av 
institusjonsplasser ved UNN. Døgntilbudet ved Seidajok barnepsykiatriske 
behandlingshjem legges ned. Eksisterende kompetanse forutsettes nyttiggjort i poliklinisk 
og ambulant tjenestetilbud for å kunne gi mer systematisk oppfølging i kommunene og i 
barnas nærmiljø. 

 
4. Det etableres et nært samarbeid mellom Helse Finnmark HF, arbeidstakerne, deres 

organisasjoner og kommunene for å håndtere konsekvensene av endringene. 
 
5. I fremtidig områdeinndeling bør Helse Finnmark HF vurdere inndelinga av 

tjenesteområdene slik at DPS-ene og de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene får 
sammenfallende geografiske ansvarsområder. 
 

 
Bodø, den 24. september 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte i Helse Finnmark HF, 9.9.2003 
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UTREDNING 
 
Innledning  
I saken legges fram forslag til prioritering av tiltak for realisering av plan for psykisk 
helsevern 2003-2006 i Helse Finnmark HF.  
 
Bakgrunn 
Opptrappingsplan for psykisk helsevern bygger på de tre fylkeskommunale planene, godkjent 
av departementet i desember 2001. Planen for psykisk helse i Helse Finnmark HF er omfattet 
av vedtatt investeringsplan innen psykisk helse 2002- 2006 i Helse Nord, jfr. regionalt 
styrevedtak 19/2002. Dimensjonering, samt beregning av økonomiske rammer er gitt ut fra 
statlige normer for etablering av DPS-er.  
 
Helse Nord RHF-styret vedtok i sak 19/2002 ble følgende tiltak som Opptrappingsplan for 
psykisk helsevern i Helse Finnmark HF: 
 
- Akutteam i Lakselv        3 803 000 
- Videre utbygging av DPS i Midt-Finnmark, Lakselv  12 000 000 
- Døgnenhet i DPS Vest-Finnmark, Alta    20 000 000 
- Ombygging av DPS Øst-Finnmark, Tana   10 000 000  
- Familiebehandlingsenhet i Karasjok    12 000 000 
- Ungdomspsykiatrisk behandlingsinstitusjon i Karasjok.   9 095 000 
 
Den totale rammen er på 66,8 mill. kroner, hvorav akutteam i Lakselv er realisert for 3,8 mill. 
kroner og familieavdelingen i Karasjok er under bygging med en ramme på 12 mill. kroner. 
Det gjenstår dermed 51 mill kroner til øvrige planlagte tiltak. Innenfor denne rammen ble 
Helse Finnmark HF i styringsdokument 2003 bedt om å utarbeide forprosjekt for videre 
utbygging av DPS Midt-Finnmark, døgnenhet i DPS Vest-Finnmark, ombygging av DPS Øst-
Finnmark, samt ungdomspsykiatrisk behandlingshjem. Forprosjektene viste en kostnad på 
135,6 mill. kroner. Dette viser en differanse på kr 84,5 mill kroner. 
 
Foretaksmøtet behandlet Opptrappingsplan psykisk helse – Helse Finnmark HF i sak 11/2003 
den 11. juni 2003. Det ble fattet følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark bes fremme 
konkrete forslag til prioritering av tiltak for realisering av Opptrappingsplanen for psykisk 
helse i Helse Finnmark innen 10. juli 2003.  
 
Vurdering 
 
Investeringer: 
Vedtak i styresak 52/2003 i Helse Finnmark HF innebærer følgende opptrapping av psykisk 
helsevern fram til 2006 (kun investeringer): 
 
* Døgnenhet i DPS Vest-Finnmark, Alta    kr 20 000 000 
* Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok   kr 25 500 000 
* Opprusting DPS Øst-Finnmark, Tana    kr   5 500 000 
 
Opptrappingsplanen beskriver de tiltak som skal realiseres. De foreliggende 
investeringsrammene tillater imidlertid ikke en utvikling og opptrapping på investeringssiden 
som planlagt, og planen kan således ikke iverksettes.  
 
Departementet har godkjent normer for dimensjonering av tilbudene og kostnadene ved 
utbyggingene. Det er ikke tatt hensyn til kostnadsforskjeller i de ulike deler av landet. Dette er 
i hovedsak årsaken til at kostnadsrammene for Helse Finnmark HF ikke er mulig å overholde.  
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Den totale økonomiske situasjonen for Helse Finnmark HF tilsier at foretaket ikke kan gå inn 
med en delfinansiering i størrelsesorden 85 mill. kroner. 
 
Kostnadene til gjennomføring av prosjektene for barn og unge er blitt 100 % dyrere enn de 
beregnede 21 mill. kroner. Familiebehandlingsenheten var gitt en godkjent investeringsramme 
på 6 mill. kroner, mens prosjektet ble beregnet til 12 mill kroner. Resultatet blir 15 mill kroner 
fordi skoledelen ikke dekkes innenfor de øremerkede midler i Opptrappingsplanen, og i 
tillegg var det store råteskader i den ombygde rekkehusleiligheten. Helse Finnmark HF må 
dekke mellomværendet på 3 mill. kroner innenfor foretakets egne rammer. 
 
Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem er forprosjektert til 25,5 mill. kroner. Den opprinnelige 
rammen var på 15 mill. kroner.  
 
Opprinnelig godkjente rammer for tilbud til voksne var på 46 mill. kroner. Midlene skulle gå 
til nyinvesteringer og å utvikle nye behandlingstilbud i DPS-ene. Det er imidlertid et så stort 
vedlikeholdsetterslep at midlene over Opptrappingsplanen i hovedsak kun vil dekke 
oppgradering av gammel og nedslitt eiendomsmasse.  
 
Innenfor den omprioritering styret i Helse Finnmark HF har vedtatt, gjenstår kun 25,5 mill. 
kroner til investeringer i voksenpsykiatrien. Denne rammen tillater ikke at forprosjektene blir 
gjennomført slik de er foreslått i styringsdokument 2003. Helse Finnmark HF vil således ikke 
få den nødvendige utviklingen av DPS-ene innen 2006, som var forutsatt i 
Opptrappingsplanen. Ingen av DPS-ene oppfyller i dag de materielle kravene i forskriften for 
godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvunget psykisk helsevern med 
døgnopphold. Det er ikke mulig innefor rammen å foreta utbedringer som sikrer at DPS-ene i 
Midt Finnmark og Øst-Finnmark oppfyller kravene til tvunget psykisk helsevern med 
døgnopphold. I planene for utbygging av døgnenhet ved DPS Vest-Finnmark er det tatt 
hensyn til dette kravet. 
 
Utbygging av dagbehandling og bygging av familieleiligheter må nedprioriteres i denne fasen 
av Opptrappingsplanen. Dette er uheldig når målsettingen er å gi et differensiert 
tjenestetilbud.  Det er også beklagelig sett i forhold til at dagbehandling er mer 
kostnadseffektivt, både når det gjelder investering og personellressurser. Ved dagbehandling 
kan pasienten bo hjemme og opprettholde sitt sosiale nettverk. På den annen side er det behov 
for å styrke et aktivt døgntilbud i DPS Vest-Finnmark. 
 
Psykisk helsevern til barn: 
Da styret i Helse Finnmark HF vedtok i sak 24/2003 å opprette en plangruppe med mandat å 
fremme forslag til plan for psykisk helsevern i Finnmark, ble det samtidig bestemt at 
behandlingstilbudet til barn og unge skulle vurderes nærmere. Bakgrunnen var å utrede 
hvordan behandlingstilbudet, og ikke minst kompetansen kan styrkes og ikke svekkes.  
 
Det er behov for en betydelig omstrukturering av dagens tilbud ved Seidajok 
barnepsykiatriske behandlingshjem. Dette baseres på dokumentasjon vedrørende faglig 
innhold, geografisk tilgjengelighet, ressursutnyttelse og ressursforbruk. Det må legges til rette 
for at barn med behov for opphold i institusjon, tilbys dette i barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling med formål utredning og diagnostisering. Den videre behandling bør fortrinnsvis 
skje i barnets nærmiljø med oppfølging og veiledning fra lokal BUP. 
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Det er behov for å styrke bemanning og kompetanse i de barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikkene, og for å øke tilbudet om oppfølging og veiledning i kommunene og i barnas 
nærmiljø. Den eksisterende kompetanse ved Seidajok må benyttes i disse prosessene. Særlig 
vil det være viktig å utnytte etablert kompetanse om samisk språk og kulturforståelse ved 
Seidajok, for å styrke det polikliniske tilbudet og veiledning i kommunene. Ved særskilte 
behov for samisk kompetanse i institusjonsbehandling, vil etableringen av familieenheten ved 
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern for den samiske befolkning være en sentral 
ressurs.  
 
Styret i Helse Finnmark HF ønsker å innlede et samarbeid med Universitetssykehuset Nord-
Norge for å utrede hvorvidt Barne- og Ungdomsklinikken ved UNN har kapasitet til å dekke 
behovet for klinikkplasser for barn fra Finnmark i framtiden. Det har vært svært vanskelig å 
rekruttere spesialistkompetanse til Helse Finnmark HF, og man har ikke et tilstrekkelig tilbud 
til barn innen utredning og diagnostisering. Det vurderes derfor nødvendig å søke dette 
ivaretatt gjennom en tettere tilknytning til spesialiteter og barnepsykiatrisk fagmiljø ved 
klinikkavdelingen ved UNN. Administrasjonen støtter denne vurderingen, men vil peke på at 
ut fra dagens kapasitet kan ikke UNN ivareta dette behovet, og nødvendig ressursbehov må 
derfor utredes. 
 
Døgntilbud til ungdom: 
Nye behandlingstyper og en styrking av de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene vil 
ikke kunne tilby all ungdom tett nok oppfølging på hjemplassen. Det er heller ikke alle som 
kan nyttiggjøre seg de ambulante behandlingstilbudene. På denne bakgrunn er det behov for 
et døgnbehandlingstilbud i helseforetaket, og Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem 
prioriteres. For plassering av døgnenheten, har to alternativ vært drøftet; Alta og Karasjok. 
Styret i Helse Finnmark HF har kommet til at denne etableres i Karasjok i sammenheng med 
familiebehandlingsenheten og i tilknytning til lokalt fagmiljø for øvrig. 
 
Etter administrasjonens vurdering vil en enhet i Alta knyttet opp mot eksisterende tilbud til 
barn og unge være et aktuelt alternativ. Det vil kunne muliggjøre et nært samarbeid med 
døgnenheten for voksne som skal etableres i Alta, og således lette overgangen fra barne- og 
ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatri. Alta har også et allsidig skole- og fritidstilbud til 
ungdom. På den annen side er det allerede etablert et stabilt fagmiljø innen barne- og 
ungdomspsykiatri i Karasjok, som i tillegg er del av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 
helsevern til den samiske befolkningen. Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem skal ha 6 
døgnplasser, hvorav 2 plasser knyttet til det nasjonale kompetansesenteret. Administrasjonen 
vurderer derfor at den beste løsningen er å etablere døgntilbudet til ungdom i Karasjok. 
 
Døgntilbud til voksne: 
Det vektlegges fortsatt en utvikling av DPS-ene. Antall døgnplasser i foretaket skal reduseres 
til 55; 23 plasser i DPS Vest-Finnmark, 12 plasser i DPS Midt-Finnmark og 20 plasser i DPS 
Øst-Finnmark. I tillegg kommer 4 døgnplasser i Midt-Finnmark knyttet til Nasjonalt 
kompetansesenter for psykisk helsevern for den samiske befolkningen. Allmennpsykiatrisk 
avdeling og spesialpsykiatrisk avdeling ved UNN har sykehusfunksjon for Helse Finnmark 
HF. Dette tilbudet dekker tvunget psykisk helsevern, rus/psykiatri, alderspsykiatri, samt 
sikkerhetsposter. 
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Styret i Helse Finnmark HF prioriterer å bygge ut allmennpsykiatrisk avdeling med 10 
døgnplasser i Alta, og kanalisere ressursene til dette formål i stedet for å ruste opp tilbudet 
ved sykehuset i Hammerfest. I dag har DPS Vest-Finnmark en døgnenhet på Jansnes, 4 mil 
sør for Alta. Disse to avdelingene skal samlet gi et tilbud på 23 døgnplasser. For å oppfylle 
bemanningskravet i henhold til tvunget psykisk helsevern med døgnopphold, må det 
vektlegges å styrke spesialistkompetansen, jfr. pkt om investeringer overfor.  
 
Av de gjenstående prosjekter og bygningsmessige løsninger har styret i Helse Finnmark HF 
prioritert å ruste opp døgnenheten knyttet til DPS Øst Finnmark fremfor DPS Midt-Finnmark. 
Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsevern til den samiske befolkningen er lagt til 
DPS Midt-Finnmark. Det betyr at den videre drift av det Nasjonale kompetansesenteret må 
baseres på leie av lokaler. Porsanger kommunene har ved flere anledninger signalisert at de 
har bruk for disse lokalene. Det betyr at Helse Finnmark HF må vurdere andre løsninger i 
forhold til å sikre til driften av det Nasjonale Kompetansesenteret for psykisk helsevern for 
den samiske befolkningen. 
 
Etter administrasjonens vurdering er det viktig å sørge for at DPS Vest-Finnmark bygges ut i 
henhold til den opprinnelige planen. Begrunnelsen for dette er behovet for et aktivt døgn 
behandlingstilbud tilknyttet DPS i Alta. Helse Finnmark HF må i den videre oppfølgingen av 
planen for psykisk helsevern ta stilling til hvilke tilbud som skal gis ved Jansnes, som ligger 4 
mil sør for DPS i Alta. 
 
Områdeinndeling: 
Statens Helsetilsyn anførte i sin uttalelse til Opptrappingsplanen for Finnmark, at det må 
vurderes om fylket på sikt burde inndele tjenesteområdene slik at DPS-ene og de barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikkene får sammenfallende geografiske ansvarsområder. 
Administrasjonen støtter denne. Det vil legge forholdene bedre til rette for samarbeid mellom 
psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og ungdom.  
 
Foretaksdirektøren i Helse Finnmark HF har fremmet forslag om å endre områdeinndelingen 
slik at Nordkapp flyttes til DPS Vest-Finnmark og Gamvik flyttes til DPS Midt-Finnmark. 
Det tas forbehold om at kommunene gir sin tilslutning til dette, og at eventuelle 
godkjenninger gis. Dette innebærer at voksne, barn og unge i Gamvik vil tilhøre det samme 
tjenesteområdet for DPS og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). For Nordkapp vil 
dette kun ha betydning i forhold til geografiske forhold. Denne kommunen har i dag et tilbud 
ved BUP Midt-Finnmark og DPS Midt-Finnmark. 
 
Tana og Nesseby vil også etter den foreslåtte endringen tilhøre forskjellige DPS og BUP, idet 
BUP Midt-Finnmark i dag har ansvar for Tana og Nesseby, mens DPS Øst-Finnmark har 
ansvaret for de samme kommunene. Den foreslåtte endringen ivaretar ikke godt nok 
intensjonen om likt opptaksområde for barn, unge og voksne. Helse Finnmark HF bør ta dette 
med i vurderingen av den fremtidige inndelingen. 
 
Omstruktureringen vil samlet gi et bedre og mer helhetlig tilbud til barn og unge i Helse 
Finnmark HF. Helse Nord RHF vil orientere eier om at man nå søker å endre deler av den 
eksisterende tjenesten for barn og unge i Helse Finnmark. Det vil bli søkt godkjenning av 
både denne delen av planen, samt endringer i investeringer knyttet til Opptrappingsplanen, jfr. 
brev fra Helsedepartementet av 17. mars 2003 og 2. september 2003. 
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Helse Finnmark HF vil arbeide videre med intensjonene i vedtaket i styresak 52/2003, og 
legge fram en endelig plan for styret i desember. Særlig vil endringene ved Seidajok ha 
samfunnsmessige konsekvenser som må ivaretas. Den videre prosess må derfor skje i et nært 
samarbeid mellom Helse Finnmark HF, de ansatte og deres organisasjoner, samt kommunene 
i området. Særlig må det legges til rette for samarbeid med Tana kommune i forbindelse med 
omstruktureringen av Seidajok. Her må det vektlegges å sikre at kompetansen innen samisk 
språk og kultur knyttes til behandling og oppfølging av barn og unge, hovedsakelig gjennom 
poliklinikk og ambulant virksomhet. Målsettingen er at omstruktureringen skal føre til en 
styrking av tjenestetilbudene. Helse Nord RHF vil ta hensyn til dette i den videre 
planprosessen vedrørende Handlingsplan for psykisk helse 2004 – 2010.  
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STYRESAK 102-2003  2. TERTIALRAPPORT HELSE NORD. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Formål  
Saken redegjør for aktivitetsutvikling, regnskapsresultat og økonomisk utvikling for Helse 
Nord per 2. tertial 2003. 
 
Sammendrag  
 
Aktivitet  
Helse Nord ønsker en vridning av behandling fra innleggelse til økt dagbehandling / 
dagkirurgi og poliklinikk. Bakgrunnen for dette er ønsket om bedre kostnadsutvikling, økt 
kapasitetsutnyttelse ved reduksjon av antall senger og reduserte ventetider. Aktivitetstallene 
viser at Helse Nord har en betydelig økning innen dagbehandling sammenlignet med samme 
periode i fjor (+ 8,3 % innen dagkirurgi, + 26,5 innen elektive dagopphold og + 7,1 innen 
polikliniske konsultasjoner). Aktivitetsvekst for innlagte heldøgnsopphold viser 1,2 % for 
Helse Nord totalt.    
 
Psykisk helsevern i Helse Nord viser også aktivitetsøkning. Polikliniske konsultasjoner innen 
voksenpsykiatri er økt med 13 %, mens antall tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien er 
økt med 23 % sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Vekst sammenlignet med hittil i fjor 

                            Somatikk             Psykisk helsevern

      DRG         antall     elektive           poliklinikk     antall tiltak 
produksjon opphold dagkirurgi innlagte dagopphold poliklinikk VOP BUP

Helgeland -5,7 % -1,8 % 4,0 % 0,1 % -23,2 % 7,9 % 40,0 % 42,3 %
Finnmark 6,7 % 9,2 % 16,5 % -1,9 % 121,5 % 4,9 % -1,1 % -4,4 %
Hålogaland 6,9 % 9,9 % 24,5 % 1,6 % 55,6 % 10,7 % 12,3 % 13,9 %
Nordland 6,5 % 7,1 % 6,4 % 5,8 % 15,1 % 9,3 % 11,4 % 31,7 %
UNN 2,6 % 5,9 % -0,4 % -0,7 % 25,3 % 5,8 % 8,4 % 28,9 %
Helse Nord 3,5 % 6,2 % 8,3 % 1,2 % 26,5 % 7,1 % 13,1 % 22,8 %  
 
Helgelandssykehuset har ikke gjort beregning av DRG-vekt for opphold kodet i DRG 470. 
Nedgang i DRG-produksjon på Helgeland er derfor ikke reell, tilsvarende vil total DRG-vekst 
for Helse Nord være noe høyere.   
 
Kvalitetsindikatorer offentliggjort 1. september viser at Helse Nord har forbedringspotensial 
særlig innen rutiner for epikriseutsending.  
 
Økonomi  
Helse Nord har et regnskapsmessig underskudd per 2. tertial på 160 mill kr.  
  
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset rapporterer akkumulert regnskapsmessig 
underskudd på henholdsvis ca 13,9 og 35,8 mill kr. UNN, Helse Finnmark og 
Hålogalandssykehuset rapporterer underskudd på henholdsvis 32,6, 50,4 og 42,1 mill kr. 
Sykehusapotek Nord rapporterer et resultat på 0,8 mill kr i underskudd per 2. tertial.  
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Helse Nord RHF har et regnskapsmessig overskudd på ca 15,6 mill kr som skyldes 
budsjetterte reserver samt forholdsvis lave kostnader på prosjektporteføljen.  
 
Styringsmålet for helseforetakene er underskudd er 249 millioner kr (jf styringsdokument). 
Det forventes at foretaksgruppen samlet styrer mot et underskudd på 250-260 millioner kr i 
2003.   
 
 

tall i 1000 kr 
Per 2. tertial Regnskap hittil  Prognose Styringsmål Avvik 
Helgeland -13 880 -23 000 -23 000 0
Nordland -35 764 -50 000 -76 000 26 000
Hålogaland -42 071 -50 000 -50 000 0
UNN -32 647 -70 000 -70 000
Finnmark -50 422 -70 000 -30 000 -40 000
Apotek -822,0 0 0 0
Helse Nord RHF 15 588 0 0 0
Foretaksgruppen -160 018 -263 000 -249 000 -14 000  

 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med økning i dagbehandling som bidrar til reduserte ventetider.   
 
2. Styret registrerer med tilfredshet at den økonomiske utviklingen i 

Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN er i tråd med vedtatt styringsmål.  
 
3. Styret ber Helgelandssykehuset om å vurdere tiltak for å styre oppgavefordeling og 

pasientstrømmer internt i helseforetaket slik at den samlede kapasitet utnyttes bedre.   
 
4. Styrene i UNN, Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark bes vurdere tiltak for å 

bedre beleggsprosenter og kapasitetsutnyttelse/sengekapasitet som ledd i arbeidet med 
å oppnå økonomisk balanse.   

 
5. Styret registrerer at det er fokus på å forbedre regnskapsrutinene i 

Hålogalandssykehuset og ber helseforetaket om å særskilt kommentere 
regnskapskvaliteten i fremtidige rapporteringer til Helse Nord RHF. Samtidig ser 
styret svært alvorlig på den forverrede økonomiske situasjonen som er avdekket og ber 
helseforetaksstyret ha særlig fokus på tiltak for å bringe situasjonen under kontroll.  

 
6. Styret registrerer det igangsatte arbeidet med kostnadsreduksjoner i Helse Finnmark. 

Styret i Helse Finnmark bes rapportere sine planer og tiltak for å bringe situasjonen 
under kontroll.     
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7. Rapportering av korrekte og ensartede personaldata må prioriteres av Helse Nord RHF 

og helseforetakene.   
 
 
Bodø, den 24. september 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Regnskap per 31.8.2003  
 Aktivitetstabeller   
 Kvalitetsindikatorer  
 
Utrykte vedlegg: Tertialrapporter fra Helseforetakene 
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Saksforelegg 
 
Saken bygger på helseforetakenes rapporter. Disse følger som utrykte vedlegg og er 
tilgjengelige dersom ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at 2. tertialrapport for Helse Nord 
er skrevet før styrebehandling i HF-styrene (med unntak for Sykehusapotek Nord og Helse 
Finnmark). Rapporten redegjør først for aktivitetsutvikling og kvalitetsindikatorer. Deretter 
beskrives regnskapsresultat og økonomisk utvikling i helseforetaksgruppen. Aktivitets- og 
regnskapstall følger vedlagt.   
 
Aktivitetsutvikling per 2. tertial  
 
Somatisk aktivitet  
Aktivitetsøkningen i Helse Nord kommer til utrykk gjennom økt DRG-produksjon og økning 
i antall opphold.  
 
Tabell 1 viser den totale DRG-produksjonen ved de enkelte helseforetakene. På grunn av 
etterslep og opphold i DRG-470, er tallene beheftet med noe usikkerhet. (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. 
Tilsvarende vil total økning i DRG-produksjon være noe større enn hva som fremkommer i 
tabellen (+ 3,5 %).  
 
Målt i antall opphold (tabell 2) viser likevel tallene at Helgelandssykehuset fremdeles er det 
eneste helseforetak med produksjonsnedgang sammenlignet med hittil i fjor. Nedgangen for 
helseforetaket totalt er relatert til elektive dagopphold. Produksjonsnedgang er særlig gjeldene 
for avdeling Sandnessjøen og dette må ses i sammenheng med pasientstrømmer ut av Helse 
Nord. Tall fra Sintef per 1. tertial viser at økning i antall opphold utenfor Helse Nord har økt 
med ca 20 % sammenlignet med samme periode i fjor. Av total produksjon utgjør denne 
økningen om lag 1 %. Produksjonsnedgangen må samtidig ses i sammenheng med at 
Helgeland har hatt et høyt sykehusforbruk de senere år.    
 
Tabell 2 og tabell 2 forts. viser antall opphold (pasienttyngde målt i DRG er ikke tatt hensyn 
til).  Målt i totalt antall opphold har det vært en aktivitetsøkning ved samtlige helseforetak, 
med unntak av Helgelandssykehuset (-1,8 %). Hålogalandssykehuset (+ 9,9 %) og Helse 
Finnmark (+ 9,2 %) har den største økningen.   
 
Antall innlagte heldøgnsopphold er 1,2 % høyere enn ved samme tidspunkt i fjor. 
Helgelandssykehuset viser samme aktivitet som fjoråret, mens økningen er størst ved 
Nordlandssykehuset (+ 5,8 %). Dette har sammenheng med etableringen av pasienthotell. 
UNN (- 0,7 %) og Hålogalandssykehuset (+ 1,6 %) viser mindre endringer. Helse Finnmark 
har nedgang (-1,9 %) per 2. tertial.  
 
Dagkirurgi (konsultasjoner m/ ISF-refusjon) registreres som et sykehusopphold i motsetning 
til en poliklinisk konsultasjon m/RTV refusjon. Dagkirurgi viser en betydelig økning ved 
Helse Finnmark (+ 16,5 %) og Hålogalandssykehuset (+ 24,5 %). Helgelandssykehuset viser 
nå økning på 4,0 %. Helseforetaket har tidligere i år hatt en redusert dagkirurgisk aktivitet.  
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Elektive dagopphold viser størst oppgang i Helse Finnmark (+121,5 %) og 
Hålogalandssykehuset (+ 55,6 %). Hålogaland har tidligere påpekt at endring i aktivitetstall 
også skyldes nye tilbud, ny registrering av tidligere ikke registrert aktivitet, økning ø-hjelp og 
økning innen dialysebehandling.   
 
Tabell 3 viser polikliniske konsultasjoner m/RTV-refusjon. Samtlige helseforetak har 
aktivitetsøkning. Helgelandssykehuset (+ 7,9 %), Nordlandssykehuset (+ 9,3 %) og 
Hålogalandssykehuset (+ 10,7 %) har hatt den største økning i antall konsultasjoner m/RTV-
refusjon. Helse Finnmark har økt aktiviteten med 4,9 %, mens UNN har økt med 5,8 %.  
 
Tabell 3 viser også hvor stor andel av polikliniske pasienter som er nyhenviste. Utviklingen 
tilsier at nyhenvisninger utgjør en relativt stabil prosentandel av konsultasjonene, selv om det 
gjennomgående er noe lavere andel nyhenviste sammenlignet med samme periode i fjor. 
Nedgangen er særlig tydelig ved Hålogalandssykehuset hvor nedgangen er 4 prosentpoeng.  
  
Tabell 4 viser antall opphold øyeblikkelig hjelp.   
 
Tabell 5 viser helseforetakenes gjennomsnittlige beleggsprosent i perioden. Særlig UNN (71 
%) og Hålogalandssykehuset (73 %) rapporterer lave beleggsprosenter i perioden. Helse 
Finnmark (81 %) og Nordlandssykehuset (86 %) rapporterer noe høyere tall, mens Helgeland 
viser til en beleggprosent for helseforetaket på 100,3 %.  
  
Tabell 6 viser antall utskrivningsklare pasienter og antall liggedøgn i perioden. Kun 
Helgeland har nedgang i antall liggedøgn og tallene for de andre helseforetakene tyder på at 
situasjonen har forverret seg kraftig det siste året. Hålogaland kommenterte imidlertid per 1. 
tertial at den store økningen skyldes blant annet bedre registreringspraksis.  
 
Oppsummering somatikk: 
Helse Nord ønsker en vridning av behandling fra innleggelse til økt dagbehandling/dagkirurgi 
og poliklinikk. Bakgrunnen for dette er ønsket om bedre kostnadsutvikling, økt 
kapasitetsutnyttelse ved reduksjon av antall senger og reduserte ventetider. Aktivitetstallene 
viser fremdeles at Helse Nord har en betydelig økning innen dagbehandling, er det også en 
aktivitetsøkning på innlagte heldøgnsopphold på 1,2 % for Helse Nord totalt. Dette er isolert 
sett ingen stor økning, men kommer på toppen av en stor vekst de senere år.    
 
Signalene i revidert nasjonalbudsjett og revidert styringsdokument understreker at 
tilpasningsproblemet må løses gjennom kostnadsreduksjoner og ikke inntektsstrategier i form 
av aktivitetsvekst. Helse Finnmark og Hålogaland har en betydelig vekst innen dagkirurgi og 
elektiv dagbehandling, selv om dette så langt ikke har gitt seg utslag i lavere kostnader til 
driften totalt. Dette tyder på at for stor andel av ressursene er bundet til kostnadskrevende 
sengeposter. Reduksjon av innleggelser og endring av sengestrukturer er en omstilling som tar 
tid. Styret i Helse Finnmark har bedt om saksframlegg om endringer i sengestrukturen til 
neste styremøte. Total beleggsprosent for samtlige helseforetak med unntak av 
Helgelandssykehuset, viser at det er overkapasitet på antall senger, slik at potensialet skulle 
være til stede for en reduksjon. 
 
Ø-hjelpsandelen innen kirurgi i Helse Finnmark og Helgelandssykehuset tyder på at det er 
nødvendig med økt samarbeid med primærhelsetjenesten omkring etablering av felles 
akuttmottak og observasjonssenger for å få ned sykehusforbruket.  
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Økningen i antall liggedøgn for utskrivningsklare viser at dette er et problemområde som ikke 
viser tegn til bedring. Unntaket her er Helgeland som viser nedgang fra 755 til 529 liggedøgn 
(- 30 %). Antall liggedøgn i Helse Finnmark øker fra 476 til 637 (+ 34 %), 
Hålogalandssykehuset fra 2048 til 2599 (+ 27 %), Nordlandssykehuset fra 3970 til 4734 (+ 19 
%) og UNN fra 2393 til 2526 (+ 6 %). Helseforetakene må iverksette samarbeidstiltak med 
kommunene for å få ned antall liggedøgn for ferdigbehandlede pasienter.  
 
Prosentandelen av nyhenviste viser mindre reduksjoner per 2. tertial på tross av at økt andel 
nyhenviste er et utrykt styringsmål i Helse Nord. De lengste ventetidene forekommer for 
polikliniske konsultasjoner/utredninger, og andelen nyhenviste bør tilstrebes økt gjennom å ta 
i bruk nye metoder for oppfølging og kontroller av pasienter.  
 
 
Psykisk helsevern   
 
Tabell 7 – 14 viser aktivitetstall for psykisk helsevern.  
 
Psykisk helse for barn: 
Alle helseforetakene med unntak av Helse Finnmark (- 4,4 %) rapporterer en økning i antall 
tiltak for barn. Samlet for hele Helse Nord er økningen ca 23 % sammenlignet med 2. tertial 
2002. Helgelandssykehuset (+ 42 %), Nordlandssykehuset (+ 32 %) og UNN (+ 29 %) har 
den største økningen. Økt fokus på å styrke tjenesten til barn og unge i 2003 antas å ha bidratt 
til økt produksjon. Prosjekt ”ingen ventetid” som ble igangsatt ved årsskiftet 2002/2003 kan i 
tillegg også ha gitt effekt. Økt fokus på registreringspraksis antas også å bidra til bedre 
registrering. Dette fremkommer som økning i aktivitet.   
 
Tiltak per behandler varierer fra 254 ved Helgelandssykehuset til 98 i Helse Finnmark. 
Endringen i Helse Finnmark fra 1. tertial er imidlertid så betydelig at datagrunnlaget som er 
levert Helse Nord trolig ikke er korrekt. Datakvalitet innen psykisk helse er et område som 
skal prioriteres.   
 
Psykisk helse for voksne: 
Når det gjelder totalt antall liggedøgn for voksne er det kun Nordland som rapporterer en 
økning (+ 8 %) per 2. tertial 2003 sammenlignet med samme periode 2002. 
Hålogalandssykehuset er det eneste helseforetaket som har økt antall utskrivninger i psykisk 
helsevern for voksne (+ 43 %).  
 
Dagbehandlingen har i det samme tidsrom økt med 8,4 % sammenlignet med samme periode i 
2002. Helgelandssykehuset rapporterer den klart største økningen på 258 %, mens 
Hålogalandssykehuset rapporterer økning på 129 %. Hålogalandssykehuset kommenter at 
dagbehandling i hovedsak er et tilbud ved avd. Harstad, men at også avd. Narvik har gitt dette 
tilbudet i 2. tertial. Økningen kan trolig forklares med noe manglende rapportering tidligere. 
UNN rapporterer nedgang (-53 %), noe som skyldes bevisst overflytting av dagpasienter til 
poliklinikk.  
 
Polikliniske konsultasjoner har samlet for hele Helse Nord økt med 13 % fra samme periode i 
fjor. Størst økning har det vært i Helgelandssykehuset, som rapporterer 40 % økning. 
Aktivitetsøkningen innen voksenpsykiatrien i Helse Nord er gjennomført uten at nye midler er 
bevilget.  
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Det er et mål å redusere bruken av tvunget psykisk helsevern. Tallene viser at tvunget 
observasjon med døgnopphold, jf psykisk helsevernloven §§ 3-8 og 3-6 har en nedgang på ca 
4 prosentpoeng ved Nordlandssykehuset, mens UNN er 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 2.tertial 2003 sammenlignet med 2.tertial 2002 på om lag 
2,5 prosentpoeng ved Nordlandssykehuset, mens UNN har en økning på om lag 6,5 %.  
 
Kvalitet  
Helsedepartementet har etablert rapporteringsrutiner for følgende nasjonale 
kvalitetsindikatorer:   
 
 Pasienttilfredshet  
 Korridorpasienter 
 Epikrisetid 
 Sykehusinfeksjoner  
 Preoperative liggetider ved lårhalsbrudd 
 Tvungen psykisk helse (jf ovenfor) 
 
Rapporteringen av kvalitetsindikatorene gjennomføres kvartalsvis og data per 2. kvartal ble 
offentliggjort på www.sykehusvalg.net 1. september 2003. Tallene presenteres på 
institusjonsnivå og kommenteres kort nedenfor. På grunn av systemproblemer har enkelte 
institusjoner ikke rapportert tall (se vedlagte tabeller).  
 
Pasienttilfredshet  
Pasienttilfredshet er tidligere rapportert gjennom PASOPP-undersøkelsen, jf sak 45-2003.  
 
Korridorpasienter  
Indikatoren viser gjennomsnittlig antall korridorpasienter per dag i registreringsperioden samt 
andel korridorpasienter, dvs. det tas hensyn til antall ordinære sengeplasser som til enhver tid 
er i bruk ved sykehuset og dermed sykehusets størrelse. 
 
For gjennomsnittlig antall korridorpasienter pr dag varierer tallene fra 0 ved Kirkenes sykehus 
til 7 ved UNN. Andel av korridorpasienter (i forhold til antall effektive senger) varierer 
mellom 0 % ved Kirkenes sykehus til 4 % ved Rana sykehus.  
 
Epikrisetid  
Epikrise (dokumentasjon på pasientbehandlingen) skal etter utskrivning fra sykehuset sendes 
til det helsepersonell som trenger opplysninger for å kunne gi pasienten nødvendig og 
forsvarlig oppfølging (f.eks. fastlege). Epikrisetid brukes som benevnelse på tiden fra 
utskrivning til epikrisen er sendt fra sykehuset. Lang epikrisetid svekker pasientens mulighet 
til å få kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging etter utskrivelse. Det presenteres 
derfor her den andel av epikriser som blir sendt fra sykehuset innen 7 dager etter utskrivning. 
 
Tallene for Helse Nord varierer fra 20 % ved Nordlandssykehuset avd. Bodø til 77 % ved 
Hammerfest sykehus. 20 % anses som en svært lav andel og forbedringstiltak er iverksatt av 
helseforetaket. Innen 22. september skal hver avdeling ha utarbeidet en rutine for 
ferdiggjøring av epikriser hvor der det fremgår hvordan dette arbeidet organiseres for å innfri 
eksternt gitte krav til forsvarlighet. 77 % andel ved Hammerfest sykehus anses som 
tilsvarende bra. Suksesskriteriet for 3. tertial er at Helse Nord samlet skal sende 80 % av 
epikrisene innen 7 dager (jf styringsdokument). Dette krever betydelig forbedring da  
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gjennomsnittet for Helse Nord per 2. kvartal er 43 % (UNN og Hålogalandssykehuset divisjon 
Narvik har ikke levert tall).   
 
Sykehusinfeksjoner  
Andel sykehusinfeksjoner er basert på en landsomfattende prevalensundersøkelse som er 
gjennomført 4. juni 2003. Med prevalens forstås hvor mange som har en sykehusinfeksjon på 
registreringsdagen. Landsgjennomsnittet for perioden er 5,3 % sett i forhold til antall innlagte 
pasienter. I Helse Nord varierer andelen fra 1,2 % ved Stokmarknes sykehus til 9,1 % ved 
Mosjøen sykehus.  
 
Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd 
Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd utrykker prosentandel av pasienter over 65 år med 
lårhalsbrudd, som blir operert i løpet av 48 timer etter ø-hjelp innleggelse på sykehus. Tallene 
for Helse Nord varierer mellom 78 % (7 av 9) ved Kirkenes sykehus og 100 % (Harstad (13 
av 13), Rana (8 av 8), NSS (13 av 13) og Hammerfest (8 av 8)). Gjennomsnittet for Helse 
Nord er 94 % (UNN har ikke levert tall).     
 
For tvunget psykisk behandling er tall fra 2002 offentliggjort på www.sykehusvalg.net. Det 
vises til ovennevnte rapportering per 2. tertial 2003 for denne indikatoren.  
 
Ventetid 
Ventetidstall forventes offentliggjort i uke 40. Ikke offentliggjorte tall viser generelt en positiv 
utvikling for Helse Nord, selv om det fremdeles er relativt store forskjeller mellom 
helseforetakene. Gjennomsnitt ventetid for personer på venteliste er synkende, men ligger 
fremdeles betydelig over landsgjennomsnittet. Antallet personer som har ventet over ett år er 
også synkende, men fortsatt påfallende høyt. Antallet som venter mer enn 1 måned innenfor 
Barne- og ungdomspsykiatrien viser en økning i antall og prosent av totalt på venteliste.   
 
Personal 
Rapportering av personaldata er fremdeles mangelfull. Det er etablert en forvaltningsgruppe 
for lønn- og personal som består av representanter fra alle helseforetakene i Helse Nord. 
Gruppen skal arbeide med sikte på å forbedre og utvikle dagens oversikt og rapportering av 
personaldata. I starten av september ble det gjennomført møte hvor tertialrapportering for 
personaldata ble diskutert. Forvaltningsgruppen har presisert og fått felles forståelse av hvilke 
yrkesgrupper som skal tilhøre ulike personalkategorier. Dette vil danne grunnlag for fremtidig 
rapportering av personaldata.   
 
Fraværsprosent varierer fra 8,6 ved Hålogalandssykehuset til 10,0 ved Helgelandssykehuset. 
Helse Finnmark og UNN har ikke levert tall.  
 
Nordlandssykehusets rapporterte tall viser en økning i antall ansatte innen somatikk på ca 20 
årsverk (+ 1 %) fra 01.01. Hålogalandssykehuset rapporterer en mindre nedgang (- 0,3 %). 
Resterende helseforetak har ikke levert tall for utvikling av ansatte og årsverk.   
 
Sammendrag økonomi  
Basert på innrapporterte tall viser regnskapet for Helse Nord et underskudd per 2. tertial på 
160 mill kr etter finansielle poster.  
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Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset rapporterer akkumulert regnskapsmessig 
underskudd på henholdsvis ca 13,9 og 35,8 mill kr. UNN, Helse Finnmark og 
Hålogalandssykehuset rapporterer underskudd på henholdsvis 32,6, 50,4 og 42,1 mill kr. 
Sykehusapotek Nord rapporterer et resultat på 0,8 mill kr i underskudd per 2. tertial.  
 
Helse Nord RHF har et regnskapsmessig overskudd på ca 15,6 mill kr som skyldes 
budsjetterte reserver samt forholdsvis lave kostnader på prosjektporteføljen.  
 
Endringer i periodiseringsprinsipp av basisramme innebærer at det er inntektsført ca 118 mill 
kr mindre av basisrammen pr 2. tertial 2003 sammenlignet med fjorårets 
periodiseringsprinsipp (inntektsføres med 1/11 del pr mnd (0 i juni) i 2003 mot 1/12 i 2002). 
Dette gjør at det løpende regnskapsresultatet gir en bedre situasjonsbeskrivelse gjennom året.  
 
Etter arbeidet med internkontroll og regnskapsrutiner (jf sak 90-2003/3) er det avdekket større 
mangler ved Hålogalandssykehusets regnskap. Regnskapsresultatet per 2. tertial er derfor 
betydelig forverret fra tidligere måneder og periodens resultat er ca 13,2 mill kr i underskudd 
for helseforetaket. Dette skyldes i hovedsak manglende kostnadsføring i årets 7 første 
måneder.  
 
Prognose  
Det forutsettes at forslag i revidert nasjonalbudsjett og revidert styringsdokument ikke 
realiseres.  
 
En nærmere beskrivelse pr helseforetak følger i eget avsnitt. Helgelandssykehuset 
opprettholder prognosen på 23 mill kr i underskudd (= styringsmål). Som redegjort for i sak 
87-2003 styrer Helse Finnmark mot et underskudd på ca 70 mill kr mot underskudd på 30 mill 
kr i vedtatt styringsmål. Nordlandssykehuset vil levere et bedre resultat enn vedtatt 
styringsmål (-76 mill kr) og det antydes nå en prognose på ca 50 mill kr i underskudd. UNN 
opprettholder underskuddsprognosen på 70 mill kr (= styringsmål).   
 
Hålogalandssykehuset antyder nå en underskuddsprognose i tråd med styringsmålet på ca 50 
mill kr for 2003.  
 
Sykehus Apotek Nord forventes i balanse. Helse Nord RHF styrer mot balanse.   
 
Regnskapsresultatet per 2. tertial vurderes å være i tråd med en prognose for 2003 i 
størrelsesorden 250 mill kr i underskudd for Helse Nord.      
 
Økonomi  
Oversikten nedenfor gir et totalbilde per 31. august. Merk:  
 
 Finanspostene er inkludert i tabellen.   
 Budsjettene er balanserte ved at det er lagt en fiktiv ekstraordinær inntekt tilsvarende 

helseforetakenes underskudd i egne budsjetter.     
 Budsjettet til Hålogaland er laget med 35,7 millioner i underdekning, mens Helgelands 

budsjett er laget med 18,9 mill kr i underdekning (tilsvarende fiktiv inntekt er lagt inn i 
tabellen). Budsjettene til Finnmark, Nordland og UNN har budsjettunderskudd lik vedtatt 
styringsmål.    
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per 2. tertial 2003 - Helse Nord 2002

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

RHF Inntekt -312 115 -192 114 61,6 % 51,4 %
Utgift 312 115 176 526 56,6 % 48,4 %
Resultat 0 -15 588

Finnmark Inntekt -858 085 -526 999 61,4 % 66,1 %
Utgift 858 085 577 421 67,3 % 65,9 %
Resultat 0 50 422

UNN Inntekt -2 729 000 -1 692 329 62,0 % 66,9 %
Utgift 2 729 000 1 724 976 63,2 % 67,1 %
Resultat 0 32 647

Hålogaland Inntekt -993 844 -622 977 62,7 % 66,3 %
Utgift 993 844 665 048 66,9 % 66,2 %
Resultat 0 42 071

Nordland Inntekt -1 558 877 -961 128 61,7 % 64,0 %
Utgift 1 558 877 996 893 63,9 % 62,8 %
Resultat 0 35 765

Helgeland Inntekt -715 496 -454 254 63,5 % 67,6 %
Utgift 715 496 468 134 65,4 % 66,7 %
Resultat 0 13 880

Apoteket Inntekt -147 464 -105 301 71,4 % 61,3 %
Utgift 147 464 106 123 72,0 % 61,2 %
Resultat 0 822

Total Inntekt -7 314 881 -4 555 101 62,3 % 62,7 %
           Utgift 7 314 881 4 715 121 64,5 % 65,0 %

Resultat 0 160 019  
 
Som følge av at basisrammen per 2. tertial 2003 er inntektsført med ca 3 % mindre 
sammenlignet med fjorårets periodiseringsprinsipp er helseforetakenes inntektsnivå lavere 
enn ved samme tidspunkt i fjor og underskuddet større. Unntaket er RHF hvor det i fjor ble 
eliminert inntekter som følge av større disponeringer enn mottatt ramme for 
helseforetaksgruppen totalt.    
 
Helse Finnmark og Hålogalandssykehuset har høyest utgiftsnivå mot budsjett. Hålogalands 
budsjett er laget med underdekning på 35,7 millioner mot 50 millioner som er styringsmålet i 
styringsdokumentet. Forbruk mot budsjett er likevel høyt (66 %) selv om en korrigerer 
utgiftene slik at resultatet blir 50 millioner i underskudd.  
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Nærmere om helseforetakene 
 
Helse Nord RHF  
Regnskapet viser et akkumulert overskudd på ca 15,6 mill kr per 2. tertial. En 
prosjektportefølje med foreløpig lave kostnader samt budsjetterte reserver gjør at utgiftsnivå 
mot budsjett er lavt. Videre viser kostnader til luftambulanse et lavt nivå i august.   
 
Investeringer føres løpende i driftsregnskapet og aktiveres etter hvert. Per 2. tertial er 
investeringer for ca 4 mill kr ført i driften og vil aktiveres senere. Driftsresultatet vil følgelig 
være tilsvarende bedre (korrigert for avskrivninger).  
 
Svikt i netto finansinntekt på ca 9,4 mill kr medfører tilsvarende reduksjon i budsjetterte 
reserver. Det vises til egen sak.  
 
Med forbehold om styrets vedtak i sak om revisjon av drifts- og investeringsrammer styrer 
RHF mot balanse i 2003.  
 
Helse Finnmark HF 
Helseforetaket rapporterer et akkumulert regnskapsresultat på 50,4 mill kr i underskudd.  
Perioderesultatet for august er 5,2 mill kr i underskudd som er 0,7 mill kr bedre enn 
periodisert budsjett.  
 
Helseforetakets inntektsnivå er omtrent som budsjettert. For ISF-inntekter innen kirurgi er det 
et negativt avvik på 2,8 mill kr som kompenseres med økt inntekt innen medisin og klinisk 
service.  
 
Lønnsområdet viser et negativt avvik på 16,7 mill.kr i forhold til budsjett hittil (5,2 % avvik) 
og helseforetaket har ikke klart å nå budsjettert lønnsnivå. Utviklingen i august viser økning i 
lønnskostnader og det forventes et negativt avvik på 19 mill kr mot årsbudsjett (3,7 % avvik).   
 
Varekostnader har et akkumulert merforbruk på 6,8 mill kr (11,2 % avvik mot budsjett hittil). 
Innen andre driftskostnader er det avvik innen avskrivninger (1,5 mill kr), energikostnader 
(1,0 mill kr) og konsulenttjenester (3,8 mill kr). Økt pasientflyt ut av regionen medfører en 
netto negativ resultateffekt på ca 3 mill kr hittil i år. Bruttoavvik fremkommer som negativt 
avvik på 10 mill kr under andre driftskostnader og et positivt avvik på 7 mill kr under 
driftsinntekter.  
 
Helseforetaket har en betydelig økning i dagaktiviteten og en nedgang av heldøgnsopphold. 
Dette har så langt ikke har gitt seg utslag i lavere kostnader til driften totalt som tyder på at en 
for stor andel av ressursene er bundet til kostnadskrevende sengeposter. Styret i Helse 
Finnmark har bedt om å få fremlagt sak om endringer i sengestrukturen til neste styremøte. 
  
Styret har videre bedt om  
 
� framleggelse av oversikt over dagens beredskapsordning, og en plan for vaktsamarbeid 

internt i foretaket eller med andre foretak (UNN). 
     
� utarbeidelse av retningslinjer for vikarbruk. 
    
� forsterking av arbeidet med henblikk på kostnadsreduksjon. 
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Ekstern konsulentbistand er hentet inn for å gjennomføre styrets vedtak.  
 
Helseforetaket rapporterer en prognose for året på ca 70 mill kr i underskudd.  
 
UNN HF  
Helseforetaket rapporterer et underskudd på ca 32,6 mill kr per 31. august. Dette er et negativt 
avvik på 6 mill kr mot budsjett hittil.  
 
Budsjettmålet for ISF-inntekter er i utgangspunktet økt med 1.000 DRG-poeng inneværende 
år sammenlignet med 2002. Polikliniske inntekter viser størst negativt avvik mot budsjett 
hittil (3 % avvik). Per 31. august er helseforetaket i balanse i forhold til et lønnsbudsjett på 
1,76 mrd kr.  
 
Helseforetaket rapporter en kostnadsøkning innen medikamenter og medisinsk 
forbruksmateriell på 7 % (12 mill kr) sammenlignet med samme periode i fjor.   
 
Prognosen for 2003 på 70 millioner kroner i underskudd opprettholdes av helseforetaket. En 
grov vurdering av regnskapsresultat per 2. tertial kan tyde på at helseforetaket trolig kan 
levere et noe bedre resultat i 2003.   
 
Hålogalandssykehuset HF   
Helseforetaket rapporterer et akkumulert resultat på ca 42,1 mill kr i underskudd. Resultatet 
for august er ca 13,2 mill kr i underskudd. Dette skyldes i hovedsak oppretting av tidligere 
manglende kostnadsføring og avsetninger, jf arbeid med internkontroll. Løpende avstemming 
av balanseposter og kontroll har vært nedprioritert på grunn av at avslutningen av 
årsregnskapet for 2002 ble utsatt til juni.  
 
Fortsatt høyt aktivitetsnivå og betydelig indeksøkning gir økt inntektsføring av DRG-poeng. 
Hittil er det positivt avvik på 6,4 mill kr målt mot budsjett (3,2 % avvik mot budsjett hittil).   
 
Varekostnader viser et negativt avvik på ca 11,4 mill kr mot budsjett (14,9 % avvik mot 
budsjett hittil) Avviket innen medisiner og forbruksmateriell utgjør ca 8,7 mill kr, mens 
innleie av personell utgjør et avvik på 6,2 mill kr. Dette må ses i sammenheng med et 
mindreforbruk innen lønnsområdet på ca 3,3 mill kr. Mindreforbruk innen lønn forventes å bli 
ca 7,5 mill kr (1,2 % avvik mot årsbudsjett). 
  
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 et forventet årsresultat på 
ca 50 mill kr.      
 
Nordlandssykehuset HF  
Helseforetaket rapporterer et akkumulert regnskapsmessig underskudd på ca 35,8 millioner kr 
mot budsjettert resultat på 12,9 millioner i overskudd. Differansen skyldes planlagt 
underdekningen på 76 millioner (budsjettet er laget i balanse).  
 
ISF-inntektene er 1,8 mill kr høyere enn budsjett hittil (0,06 % avvik). Aktiviteten har flatet 
noe ut siste måned, men helseforetaket anslår en merinntekt opp mot 12 mill kr forutsatt at 
planlagt kodeforbedring realiseres (2,7 % avvik mot totalt ISF-budsjett).  
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Poliklinikkinntektene er 1,6 mill kr over budsjett hittil. Ved videreføring av den økte 
aktiviteten vil årsprognosen bli om lag 4 mill kr over budsjett (3,6 % avvik). Andre inntekter 
forventes ca 6-8 mill kr over årsbudsjett (10-13 % avvik). Dette skyldes hovedsakelig økte 
inntekter knyttet til utskrivingsklare pasienter og selvbetalende pasienter.  
 
Det forventes at lønnskostnadene vil ende med et mindreforbruk på om lag 5-8 mill kr. 
Årsaken til dette er at årets lønnsoppgjør ikke har gitt den økningen som forutsatt. Samlet 
årsprognose for varekostnader og andre driftskostnader er et merforbruk på om lag 10 mill kr.   
 
Helseforetaket har ikke opprettholdt nødvendig investeringsvolum innenfor tildelt 
investeringsramme. Regnskapet vil bli belastet med 7-9 mill kr mindre i avskrivninger enn 
investeringsbehovet tilsier.  
 
Totalt signaliseres et underskudd på ca 50 mill kr i 2003. Dette er 26 mill kr bedre enn vedtatt 
styringsmål og forrige prognose.   
 
Helgelandssykehuset HF  
Regnskapet viser et akkumulert underskudd på ca 13,9 millioner kr. Periodens resultat er ca 
0,5 mill kr i underskudd.  
 
ISF-inntektene er 6,8 mill kr lavere enn budsjettert hittil (3,7 % avvik) hvorav 5,2 mill kr er 
lokalisert til avdeling Sandnessjøen. Polikliniske inntekter viser imidlertid et positivt avvik på 
ca 4,8 mill kr mot budsjett hittil (13,2 % avvik) hvorav ca 2,6 mill kr er lokalisert til 
Sandnessjøen.  
 
Lønnsposten viser et negativt avvik på 1,6 mill kr mot budsjett. I tillegg kommer kostnader 
for innleie av personell (varekostnad) som viser et merforbruk på 2,5 mill kr. Andre 
driftskostnader viser et merforbruk på ca 8,2 mill kr (16,9 % avvik) og skyldes blant annet 
konsulenttjenester, forsikringspremier, utstyr, inventar etc.  
 
Avskrivninger viser et positivt avvik mot budsjett hittil på 1,8 mill kr.  
  
Prognosen på 23 mill kr opprettholdes av helseforetaket.    
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapoteket rapporterer et underskudd på ca 0,8 mill kr mot ca 80.000 kr i underskudd på 
samme tidspunkt i fjor. Helseforetaket har hatt en økning i salgsinntekter på ca 15 % 
sammenlignet med samme periode i fjor (mot budsjettert økning på 7 %) Økningen gjelder 
særlig inntekter fra salg av legemidler til UNN.  Totale driftskostnader er 16 % høyere enn i 
2002 (7,5 % høyere enn budsjettert). Dette skyldes i stor grad ombygging av apoteket i 
Tromsø og direkte kostnadsføring av nyanskaffet utstyr.  
 
Apoteket skriver i sin rapport at resultatet er dårligere enn ønsket, men at salgsutviklingen 
trolig vil øke i årets siste måneder. Helseforetaket forventes i balanse i 2003.  
 
Investeringer  
Kun UNN og Nordlandssykehuset rapporterer investeringsvolum i henhold til 
rapporteringskrav. Nordlandssykehuset har hittil investert for ca 85 mill kr (ca 69 % av årets 
tildelte ramme 2003, ca 50 % av tilgjengelige midler). UNN har investert for ca 59 mill kr (ca 
62 % av tildelt ramme 2003).  
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Oppsummering 
Styringsmålet for helseforetakene er underskudd er 249 millioner kr (jf styringsdokument). 
Akkumulert resultat per 31. august viser et underskudd på 160 mill kr. Dette resultatet 
vurderes grovt sett å være i tråd med vedtatt styringsmål.     
 
Per 2. tertial forventes det at foretaksgruppen samlet styrer mot et underskudd på 250-260 
millioner kr i 2003.   
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Vedlegg 1:  Regnskap per 2. tertial  
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Vedlegg 2:  Aktivitetstabeller 
 
Somatikk:  

Helse Nord aktivitet somatikk pr 2. tertial 2003

Tabell 1: 
                  Alle                            Herav dagkirurgi  

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

Helgeland 8 707 8 213 -494 -5,7 % 853 858 5 0,6 %
Finnmark 6 972 7 439 467 6,7 % 683 966 283 41,4 %
Hålogaland 10 670 11 401 731 6,9 % 889 1 201 312 35,1 %
Nordland 14 190 15 107 917 6,5 % 1 338 1 475 137 10,2 %
UNN 21 973 22 548 575 2,6 % 1 803 1 967 164 9,1 %
Sum Helse Nord 62 512 64 708 2 196 3,5 % 5 566 6 467 901 16,2 %

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 konsultasjoner m/ISF-refusjon

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

Helgeland 11 593 11 390 -203 -1,8 % 2 003 2 084 81 4,0 %
Finnmark 9 460 10 327 867 9,2 % 1 550 1 805 255 16,5 %
Hålogaland 14 109 15 511 1 402 9,9 % 2 030 2 528 498 24,5 %
Nordland 17 932 19 208 1 276 7,1 % 2 714 2 887 173 6,4 %
UNN 26 102 27 639 1 537 5,9 % 3 629 3 615 -14 -0,4 %
Sum Helse Nord 79 196 84 075 4 879 6,2 % 11 926 12 919 993 8,3 %

Tabell 2 forts.
                 Herav innlagte heldøgnsopphold                    Herav elektive dagopphold

Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring %
Helgeland 8 325 8 334 9 0,1 % 1 265 972 -293 -23,2 %
Finnmark 7 290 7 149 -141 -1,9 % 620 1 373 753 121,5 %
Hålogaland 10 756 10 925 169 1,6 % 1 323 2 058 735 55,6 %
Nordland 12 853 13 598 745 5,8 % 2 365 2 723 358 15,1 %
UNN 15 896 15 785 -111 -0,7 % 6 577 8 239 1 662 25,3 %
Sum Helse Nord 55 120 55 791 671 1,2 % 12 150 15 365 3 215 26,5 %

Tabell 3
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

Helgeland 29 977 32 349 2 372 7,9 % 17 779 19 059 59,3 % 58,9 %
Finnmark 30 266 31 734 1 468 4,9 % 17 146 17 614 56,7 % 55,5 %
Hålogaland 51 497 57 002 5 505 10,7 % 28 658 29 439 55,6 % 51,6 %
Nordland 52 518 57 393 4 875 9,3 % 24 853 26 058 47,3 % 45,4 %
UNN 87 187 92 287 5 100 5,8 % 43 482 44 481 49,9 % 48,2 %
Sum Helse Nord 251 445 270 765 19 320 7,1 % 131 918 136 651 52,5 % 50,5 %   
 
Tabell 4: 

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

Helgeland ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 2 004 1873 3 334 3 247 820 1 040
i % av totalt antall opphold pr fagområde 67,4 % 65,0 % 91,2 % 91,2 % 59,6 % 64,5 %

Finnmark ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 1 798 1 930 3 290 2 757 1 048 934
i % av totalt antall opphold pr fagområde 64,6 % 66,0 % 75,5 % 75,9 % 83,4 % 79,2 %

Hålogaland ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 2 582 2 519 4 490 4 575
i % av totalt antall opphold pr fagområde 65,1 % 63,3 % 81,4 % 67,9 %

Nordland ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 1 299 1 393 2 946 3 258 1 184 1 133
i % av totalt antall opphold pr fagområde 44,9 % 45,6 % 52,8 % 51,5 % 92,2 % 89,9 %

UNN ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 2 258 2 282 3 535 4 101 1 109 941
i % av totalt antall opphold pr fagområde 44,5 % 44,5 % 57,6 % 57,4 % 99,3 % 82,6 %  

 
Tabell 5: 
Total beleggsprosent
Gj.snitt i perioden h.i.fjor h. i år
Helgeland 105,2 % 100,3 % Føde/gyn, lettposter holdt utenom
Finnmark 79,0 % 81,0 %
Hålogaland 82,0 % 73,0 %
Nordland 82,0 % 86,0 %
UNN 82,0 % 71,0 %  
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Tabell 6: 

Utskrivningsklare pasienter h.i.fjor h.i.år
Helgeland Antall liggedøgn i perioden 755 529

Antall pasienter pr 2. tertial 69 104
Finnmark Antall liggedøgn i perioden 476 637

Antall pasienter pr 2. tertial 52 42
Hålogaland Antall liggedøgn i perioden 2048 2599

Antall pasienter pr 2. tertial 131 236
Nordland Antall liggedøgn i perioden 3970 4734

Antall pasienter pr 2. tertial 287 344
UNN Antall liggedøgn i perioden 2393 2526

Antall pasienter pr 2. tertial 91 111  
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Psykiatri:   
 
Tabell 7:
Utskrivninger

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 103 87 -15,53 %
Finnmark 370 366 540 -1,08 %
Hålogaland 456 651 42,76 %
Nordland 764 737 1 160 -3,53 %
UNN 1595 1498 1 620 -6,08 %
SUM 3288 3339 3 320 1,55 %

Tabell 8:
Antall liggedøgn

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 4 547 4 155 4 149 -8,62 %
Finnmark 11 076 10 885 15 137 -1,72 %
Hålogaland 8 988 8 795 -2,15 %
Nordland 34 405 37 318 48 346 8,47 %
UNN 33 121 32 314 53 750 -2,44 %
SUM 92 137 93 467 121 382 1,44 %

Tabell 9:
Antall dagopphold

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 59 211 257,63 %
Finnmark 1 238 1 733 1 900 39,98 %
Hålogaland 453 1 037 128,92 %
Nordland 3 109 3 287 5 300 5,73 %
UNN 1 628 761 3 150 -53,26 %
SUM 6 487 7 029 10 350 8,36 %

Tabell 10:
Polikl. konsultasjoner VOP

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 6 244 8 742 10 415 40,01 %
Finnmark 6 357 6 286 -1,12 %
Hålogaland 5 614 6 305 12,31 %
Nordland 10 442 11 628 20 300 11,36 %
UNN 12 059 13 068 28 780 8,37 %
SUM 40 716 46 029 59 495 13,05 %

Tabell 11:
Antall tiltak BUP

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 3 719 5 292 5 920 42,30 %
Finnmark 5 838 5 581 -4,40 %
Hålogaland 4 277 4 871 13,89 %
Nordland 8 432 11 107 14 900 31,72 %
UNN 8 157 10 515 28,91 %
SUM 30 423 37 366 20 820 22,82 %  
 
Tabell 12:
BUP Antall behandlere BUP Antall barn i behandling  
Helgeland 20,8 411
Finnmark 57,0 140
Hålogaland 25,0 619
Nordland 51,0 799
UNN 46,7 1 054
Sum 200,5 3023

Tabell 13:  
BUP Tiltak pr behandler  BUP Tiltak pr pasient
Helgeland 254,4 12,9
Finnmark 97,9 39,9
Hålogaland 194,8 7,9
Nordland 217,8 13,9
UNN 225,2 10,0
Sum 186,4 12,4  
 
Tabell 14: 

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/døgnopphold    u/døgnopphold m/døgnopphold
Nordland Hittil i år 903 699 108 96

Hittil i fjor 905 631 146 119
UNN Hittil i år 1 582 1 031 0 174 1 376

Hittil i fjor 1455 1045 0 160 4 249
Hålogaland Hittil i år 669 568 0 3 0 31

Hittil i fjor 459 370 0 1 0 11
Finnmark Hittil i år 463 446 2 15

Hittil i fjor 

           Totalt antall innlagt 
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Vedlegg 3:  Kvalitetsindikatorer  
 
Oversikt over rapporterte tall på kvalitetsindikatoren preoperativ liggetid v/lårhalsbrudd til NPR 2. Kvartal 03

Navn 1) < 48t eldre/ øhjelp/ 2) Antall tot 3) AndeStatus mottatt Kommentarer
med diag/ pros totalt OK/Ikke

Helse Nord RHF
Hålogolandsykehuset HF
Stokmarknes sykehus 13 14 93 % OK

Narvik sykehus 13 14 93 % OK
Harstad Sykehus 13 13 100 % OK
Nordlandsykehuset HF
Nordland Sentralsykehus 13 13 100 % OK
Lofoten sykehus 4 5 80 % OK
Helgelandsykehuset HF
Rana Sykehus 8 8 100 % OK  
Helgelandssykehuset, avd. Mosjøen 19 20 95 % OK
Sandnessjøen sykehus 9 10 90 % OK
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Ikke Kan ikke levere før sensommeren. Siemens (Doculive) hadde lovet det men trenger mer tid
Universitetssykehuset i Nord-Norge Ikke
Helse Finnmark HF
Hammerfest Sykehus HF 8 8 100 % OK
Kirkenes Sykehus 7 9 78 % OK

1) Antall pasienter med diagnosekoder S72.0-2 som får utført prosedyrer i form av naglinger eller proteseoperasjon innen 48 timer fra innleggelsestidspunkt
2) Alle innlagte pasienter med diagnosen S72.0-2 som får utført aktuelle prosedyrer
3) Antall opererte innen 48 timer / totalt antall opererte * 100  
 
Oversikt over rapporterte tall på kvalitetsindikatoren epikrisetid til NPR 2. Kvartal 03

Navn 1) Antall 2) Ant epi 3) Ande Status mottatt Kommentarer
utskrivn i per < 7 dager OK/Ikke

Helse Nord RHF
Hålogolandsykehuset HF
Stokmarknes sykehus 1287 768 60 % Ok
Narvik sykehus 1074 0 % Ok Systemtekn. probl. E-post DIPS sier at sykehuset benytter feil merking/avkrysning. UTGÅR
Harstad Sykehus 1840 829 45 % Ok
Nordlandsykehuset HF
Nordlandsykehuset Bodø 4681 923 20 % OK
Nordlandsykehuset Lofoten 749 220 29 % OK
Helgelandsykehuset HF
Rana Sykehus 1265 623 49 % OK
Helgelandssykehuset, avd. Mosjøen 732 460 63 % OK
Sandnessjøen sykehus 1181 474 40 % OK
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Ikke
Universitetssykehuset i Nord-Norge Kan ikke levere før sensommeren. Siemens (Doculive) hadde lovet det men trenger mer tid
Helse Finnmark HF
Hammerfest Sykehus HF 1911 1462 77 % OK Inkludert fødeavdeling
Kirkenes Sykehus 1371 649 47 % OK Inkludert fødeavdeling

1) Antall utskrivninger fra institusjonen i rapporteringsperioden. Indikatoren gjelder kun døgnopphold
2) Antall sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning
3) Antall sendte epikriser innen 7 dager / antall utskrivninger * 100  
 
Oversikt over rapporterte tall på kvalitetsindikatoren korridorpasienter til NPR 2. Kvartal 03

Status mottatt
Navn 1) Antall 2) Ant. ef  3) Ant. dage  4) Gj.sn 5) Gj.sn i OK/Ikke Kommentarer

korridorpas senger i perioden pr dag perioden
Helse Nord RHF
Hålogolandsykehuset HF
Stokmarknes sykehus 35 2070 30 1 2 Ok Kun registrert i juni 2003
Narvik sykehus 29 2060 30 1 1 OK Kun registrert i juni 2003
Harstad Sykehus 15 2850 30 1 1 OK Kun registrert i juni 2003
Nordlandsykehuset HF
Nordlandsykehuset Bodø 305 24337 91 3 1 OK
Nordlandssykehuset Lofoten 43 4823 91 0 1 OK
Helgelandsykehuset HF
Rana Sykehus 252 6913 91 3 4 OK
Helgelandssykehuset, avd. Mosjøen 22 3276 91 0 1 OK
Sandnessjøen sykehus 132 6961 91 1 2 OK
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 595 42861 91 7 1 OK
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Finnmark HF
Hammerfest Sykehus HF 106 10647 91 1 1 OK
Kirkenes Sykehus 0 5578 91 0 0 OK

1) Antall korridorpasienter for perioden 2. kvartal 2003
2) Antall effektive senger for perioden 2. kvartal 2003
3) Antall dager i perioden (maks 91)
4) Gjennomsnittlig antall korridorpasienter per dag i perioden
5) Gjennomsnittlig andel korridorpasienter i perioden  
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STYRESAK 103-2003  REVISJON AV DRIFTS- OG 
INVESTERINGSRAMMER 2003 II. 

 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Formål  
Formålet med saken er å foreta endringer i drifts- og investeringsrammer som følge av nye 
momenter og rammevilkår. Styret bes ta stilling til foreslåtte nyfordelinger og avkortninger av 
drifts- og investeringsmidler for 2003.   
 
Bakgrunn/fakta 
Avkortning av regionsykehustilskudd  
Sosial- og helsedirektoratet har foretatt en gjennomgang av innsendte regnskap og 
årsrapporter for tilskuddene til særskilte funksjoner og forskning under 
regionsykehustilskuddet for 2002. Gjennomgangen viser et totalt mindreforbruk for to av 
helseregionene, heriblant Helse Nord som på bakgrunn av dette avkortes kr 860.000,- i årets 
bevilgning. Regionsykehustilskuddet i 2002 (og 2003) er i sin helhet tildelt UNN og 
helseforetakets inntektsramme foreslås redusert tilsvarende.   
 
Tilskudd over kap.732.75  
Som følge av sentrale forhandlinger med Legeforeningen og Psykologforeningen er det 
fastsatt nye satser for driftstilskudd til private lege- og psykologspesialister med virkningsdato 
01.07.03. Bevilgningen til Helse Nord over denne posten er økt med 2,5 mill kr i henhold til 
St.prp. nr. 74 (2002-2003) Om endringer i statsbudsjettet for 2003 som følgje av 
takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar mv.  
 
Som følge av ulike porteføljer av driftsavtaler vil kostnadsøkningen etter forhandlingene være 
ulik ved helseforetakene. Tildelt kompensasjon dekker ikke den totale kostnadsøkning. 
Fordelingen av midlene foreslås derfor basert på en prosentsats lik helseforetakenes 
innrapporterte andel av total kostnadsøkning. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at 
foreslått fordeling ikke fanger opp problematikk vedrørende ledige hjemler og fordeling av 
hjemler. Samtidig understrekes at driftstilskuddene til private avtalespesialister vil 
sentraliseres fra 2004. Dette omtales nærmere i forbindelse med budsjett 2004.    
  
Følgende fordeling foreslås:  
 

Helseforetak  Kostnadsøkning 
2003 (1/2 års 
effekt) 

% av total 
kostnadsøkning 

Inntektsfordeling  

Helgeland 380 000 12,95 324 000 
Nordland  1 055 000 35,94 898 000 
Hålogaland  422 000 14,38 359 000 
UNN  926 000 31,55 789 000 
Finnmark  152 000 5,19 130 000 
SUM 2 935 000 100 2 500 000  
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Reduksjon i netto finansinntekt  
Renteutviklingen har medført en overbudsjettering av renteinntekter. En korrigering for 
forventet renteinntekt medfører en nedjustering av Helse Nord RHFs bruttobudsjett og 
avkortning av budsjettert reservebeholdning. Budsjettet inneholder en netto finansinntekt på 
ca 17,98 mill kr. Per 31. august anslås det en netto finansinntekt for 2003 på 8,5 mill kr. Dette 
medfører en inntektssvikt på 9,48 mill kr som foreslås kompensert gjennom avkortning av 
budsjetterte reserver.   
  
Trombolyseprosjekt (PHT) 
Den sentrale prosjektgruppen har inngått kontrakt med GE Medical Systems IT. Anskaffelsen 
omfatter kombinert EKG-apparater/overvåkingsenheter /defibrillator til ambulanser og 
kommunelegekontor. Prosjektet skal nå også over i en implementeringsfase der aktiviteten i 
stor grad må foregå i det enkelte helseforetak.  
 
Prosjektet har godkjent at Nordlandssykehuset investerer i eksisterende utstyr. Det foreslås å 
bevilge helseforetaket midler tilsvarende oppnådde priser ved anbud/forhandlinger med 
leverandør for de resterende helseforetak (kr 1 663 000,-). I tillegg foreslås kr 780.000,- 
bevilget til utløsning av leasingkontrakt for 2 maskiner.  
 
Helse Nord RHF har satt av 25 mill kr til investeringen i 2003 og et årlig avskrivningsbeløp 
på 3,5 mill kr. Investeringen fordeler seg slik på helseforetakene:  
 

Helseforetak Investeringssum  Avskrivning 
(helårseffekt) 

Kompensasjon 
2003 (3/12) 

Helgeland 4 394 000  615 000 154 000 
Nordland  2 443 000 342 000 85 000 
Hålogaland 5 348 000 749 000 187 000 
UNN  5 435 000 761 000 190 000 
Finnmark   6 471 000 906 000 226 000 
Sum fordelt  24 091 000  3 373 000 842 000 
    
Rest til senere 
fordeling  

909 000 127 000 2 658 000 

   
Utstyret leveres 1. oktober og det foreslås kompensasjon for 3 mnd avskriving i 2003. 
Beløpene foreslås overført helseforetakenes drifts- og investeringsrammer. Resterende beløp 
fordeles senere og beholdes i Helse Nord RHFs budsjett.   
 
Utrullingen av prosjektet har en budsjettert driftskostnad på 1,9 mill kr (RHF-budsjett). Det 
foreslås fordelt 300.000,- kr til hvert helseforetak. Dette gir en restbeholdning på 400.000,- i 
RHF.    
 
PACS-investering – Helse Finnmark  
Det er planlagt systemskifte i røntgenavdelingen ved Hammerfest sykehus. Behovet for 
oppgradering er stort på grunn av pasientenes sikkerhet og effektiviteten i radiologenes 
arbeidsdag. Systemet ble innkjøpt i 2000 og har ikke vært oppgradert. Det er derfor et 
presserende behov å få til en god løsning raskt.  
 
I nær framtid planlegges radiologisk vaktsamarbeid innen foretaket og eventuelt i samarbeid 
med UNN. På denne bakgrunn er det derfor viktig å ha funksjonell teknologi som kan 
medvirke til en optimal løsning for framtidig vaktsamarbeid. 
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I lys av ovenstående foreslås omprioritering av følgende prosjektmidler for å finansiere 
PACS-investering i Helse Finnmark:  
 
Prosjekt  Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Justering Justert invest. 

bud 
Felles 
integrasjon og 
arkitektur 

 3 500 000 -2 500 000 1 000 000  

Infrastruktur og 
basistjenester 

 5 000 000 - 1 500 000 3 500 000  

PACS Helse 
Finnmark 

 0  4 000 000 4 000 000  

 
Håndtering av avskrivninger vurderes i forbindelse med budsjett 2004.  
 
Tilskudd til Helseforetakenes Innkjøpsservice  
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS ble etablert i mai. Selskapet finansieres gjennom 
tilskudd fra de regionale helseforetakene i oppstartperioden. Totalt tilskudd forventes å være 2 
mill kr.  
 
I sak vedtok styret 52-2003 å bevilge kr 500.000,- i tilskudd til Innkjøpsservice. Det er 
imidlertid usikkerhet knyttet til årets budsjettrammer og det foreslås å avsette kr 500.000,- i 
RHFs budsjett til tilskudd inneværende år.   
 
Styrets vedtak 3b i sak 08-2003 presiserte at ”finansieringen av selskapet må i større grad 
baseres på prestasjoner, dvs. basert på en andel av gevinsten. Tilskuddsfinansieringen bør 
kun skje første år og gradvis erstattes av en mer prestasjonsbasert finansieringsmodell.” Det 
forventes en resterende kostnad på 1 mill kr som vil påløpe 1. halvår 2004.    
 
Økt revisjonskostnad   
Som følge av årsavslutning for regnskapsåret 2002 samt oppfølging av internkontroll og 
rutiner i helseforetaksgruppen vil revisjonskostnaden for 2003 bli om lag 4 mill kr mot 2 mill 
kr i justert budsjett. Det foreslås derfor å disponere 2 mill kr av budsjettert reservebeholdning 
til denne kostnaden.  
 
Prosjekt samhandling og desentralisering  
I styringsdokumentet 2003 (punkt 3.2.4) er Helse Nord pålagt følgende: ”Det skal i 2003 gis 
prioritet til arbeidet med systematiske tiltak for å bedre samarbeide med 
primærhelsetjenesten.” Helse Nord RHF har i denne sammenheng ansvar for prosjektet 
samhandling og desentralisering som gjennomføres i samarbeid med Helsedepartementet og 
de andre helseregionene. Gruppens mandat presiserer ”at det skal tas utgangspunkt i at det i 
de alle fem regionale helseforetakene er iverksatt eller er under iverksettelse en rekke tiltak 
for å bedre samhandlingen mellom foretak og primærhelsetjeneste. Med dette som bakgrunn 
skal gruppen fram til 1. juli 2003 identifisere de arbeider – og tilnærmelsesmåter i et felles 
nasjonalt strategisk satsingsområde som best kan bidra til en bedret oppgaveløsning. Dette 
forslaget skal undergis behandling i ledelsen i de fem regionale helseforetakene, og på dette 
grunnlaget skal det etableres et arbeidsopplegg for strategigruppen fra høsten 2003.”  
 
Det foreslås disponert kr 200.000,- av budsjettert reserve for inneværende år. Forventet 
kostnad i 2004 er 300.000,-. Forslag til neste års disponering gjøres i forbindelse med budsjett 
2004.  
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Reduksjon av ventetider – Kjøp av tjenester fra private  
Helse Nord RHF har i 2003 inngått avtaler med to private sykehus. Axess Sykehus og 
Spesialklinikk AS har frem til 31.12.2003 rett og plikt til å utføre utredninger og operasjoner 
på vegne av Helse Nord innenfor ortopedi og øre/nese/hals. Avtalen innebærer at sykehuset 
mottar 72 % ISF-refusjon. For Helse Nord har avtalen et økonomisk tak på 1 mill kr som skal 
dekke kostnader ved utredning som ikke medfører operasjoner med ISF-refusjon, samt 
differansen mellom ISF-inntekt på 60 % og kostnad på 72 %.   
 
Klinikk Stokkan AS har frem til 31.12.2003 rett og plikt til å utføre utredning og operasjon på 
vegne av Helse Nord innenfor ortopedi, øre/nese/hals og nevrologi. Avtalen har et økonomisk 
tak på 1 mill kr som skal dekke kostnader ved utredning som ikke medfører operasjoner med 
ISF-refusjon.   
 
Avtale med Omnia i Oslo om hofte- / kneproteser vil ferdigforhandles i av oktober. Det er satt 
tak på en nettokostnad for Helse Nord på 3 mill kr for denne avtalen. Inndekning av disse 
kostnadene foreslås gjort gjennom disponering av budsjettmidler til kjøp av pasienter ut av kø 
(reservebeholdning). Hele kostnaden på 3 mill kr vil trolig ikke påløpe i 2003.     
 
Reduksjon av ventetider – kjøp av tjenester fra egne HF  
Helse Finnmark har søkt Helse Nord RHF om midler til økning av aktivitet for å redusere 
ventetider innenfor ortopedi. Helse Nord har stilt til rådighet 1 mill kr. Kostnader ut over dette 
må dekkes inn på annen måte. Beløpet foreslås avsatt i Helse Nords budsjett og vil avkorte 
reservebeholdning tilsvarende. Det er tidligere satt av opp til 1,4 mill kr for liknende prosjekt 
på Helgeland.  
 
Endret presentasjon av regnskap – til orientering  
Presentasjonen av regnskapet for Helse Nord RHF 2002 ble endret i sak 69-2003. Bakgrunnen 
for dette var Helsedepartementets ønske om at Helse Nords sørge-for-ansvar skal synliggjøres 
i regnskapet. Dette ivaretas ved at Helse Nord RHF inntektsfører helseforetaksgruppens totale 
basistilskudd og ISF-refusjon. Samtidig bokføres ISF-beløpet og helseforetakenes 
basistilskudd som kjøp av helsetjenester. Helse Nord RHF er inntektsmottaker og kan selv 
utvikle modeller for videre ressursfordeling til helseforetakene.   
 
Denne måten å presentere regnskapet på påvirker ikke resultatet. Konsernregnskapet påvirkes 
ikke i det hele tatt og resultatet for RHF endres heller ikke. Regnskapet for RHF endres kun 
gjennom ovennevnte bruttoføring. 
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Regnskapet for morselskapet kan fremstilles slik per 2. tertial 2003:   

 
               Helse Nord RHF 

Regnskap 2002 Regnskap hittil i år Vedtatt budsjett 2003 Justert budsjett 2003

Basistilskudd 3 375 163 100 2 221 108 552 3 460 300 000 3 462 800 000
Regionsykehustilskudd 417 324 000 302 184 803 438 334 000 437 474 000
ISF-inntekter 1 696 000 283 1 236 511 000 1 845 024 000 1 874 639 000
Øremerket statstilskudd 185 384 324 90 758 521 140 163 000 140 163 000
Annen driftsinntekt 6 116 897 19 947 865 34 467 000

Sum inntekter 5 679 988 604 3 870 510 741 5 883 821 000 5 949 543 000

Kjøp av helsetjenester 5 507 336 733 3 689 959 970 5 614 681 000 5 661 431 000
Varekostnad 123 893 858 96 245 000 136 400 000 160 436 000
Lønnskostnad 21 701 860 13 463 771 21 938 000 22 904 000
Avskrivning 1 246 210 2 889 000 9 400 000 8 700 000
Annen driftskostnad 81 080 868 58 916 000 122 009 000 114 053 000

Driftsresultat -55 270 925 9 037 000 -20 607 000 -17 981 000

Annen renteinntekt 33 540 845 11 547 000 24 000 000 24 000 000
Annen rentekostnad 27 198 4 996 000 3 393 000 6 019 000

Årsresultat -21 757 278 15 588 000 0 0

 
 

Justert budsjett tar ikke hensyn til vedtaksforslag i denne saken 
 
ISF-inntekter i budsjettet er overslagsbevilgningen tildelt Helse Nord RHF og det beløp 
likviditet overføres i henhold til. Justert budsjettert ISF-inntekt i helseforetakenes budsjetter er 
24 mill kr høyere enn overslagsbevilgningen.     
 
Konklusjon 
Ovennevnte budsjettkorrigeringer får følgende konsekvenser for helseforetakene:  
 
Driftsrammer 2003  Helgeland NLSH Hålogaland UNN Finnmark RHF 
Regionsykehustilskudd    - 860 

000 
  

Avtalespesialister  324 000 898 000   359 000  789 
000 

130 000  

Avskrivning PHT  154 000  85 000  187 000  190 
000 

226 000  - 842 
000  

Drift PHT  300 000 300 000  300 000 300 
000 

300 000 - 1 500 
000 

SUM endring drift 778 000  1 283 
000 

 846 000  419 
000 

656 000 -2 342 
000 

 
 
Investeringsrammer 
2003  

Helgeland NLSH Hålogaland UNN Finnmark RHF 

PHT   4 394 
000  

2 443 
000 

5 348 000 5 435 000 6 471 000  - 
24 091 000   

PACS      4 000 000  - 4 000 
000 

SUM endring invest  4 394 000  2 443 
000 

5 348 000 5 435 000 10 471 000 - 
28 091 000  
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Med bakgrunn i foreslåtte disponeringer til kjøp av tjenester fra private, kjøp av tjenester fra 
egne HF, økt revisjonskostnad, tilskudd til Helseforetakenes innkjøpsservice og prosjekt 
samhandling og desentralisering forelås en reservedisponering på kr 8,7 mill kr. Som følge av 
reduksjon i netto finansinntekt foreslås en korrigering av RHFs bruttobudsjett på kr 9,48 mill 
kr. Til sammen foreslås en avkortning/disponering av budsjett hos Helse Nord RHF på 18,18 
mill kr. Justering og ny reservebeholdning fremkommer slik:   
 

 Budsjett Justering Justert RHF budsjett 
31.08 

Nedbemanningstiltak  5 000 000 - 5 000 000 0  
Ufordelt rest 2 355 000 - 2 355 000 0 
Pasientkjøp ut av kø 6 835 000 - 6 835 000 0  
Ufordelte midler 
RHF  

2 300 000  - 2 300 000 0  

Avskrivninger PHT  2 658 000* - 1 490 000 1 168 000 
Sum  19 348 000 -18 180 000 1 168 000  

 
* Budsjett etter forslag til ovennevnte fordeling av avskrivninger PHT.  

 
Forslagene innebærer at samtlige budsjetterte reservebeholdninger for 2003 er disponert.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes inntektsrammer justeres i tråd med følgende summer:   
 

Helseforetak  Investeringsramme Driftsramme 
Helgeland + 4 394 000 + 778 000 
Nordland  + 2 443 000 + 1 283 000 
Hålogaland  + 5 348 000 + 846 000  
Finnmark   + 10 471 000 + 656 000 
UNN HF   + 5 435 000 + 419 000 
Helse Nord RHF  - 28 091 000 - 2 342 000 

  
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til eventuell fordeling av resterende investerings- 

og avskrivningskompensasjon vedrørende trombolyseprosjektet.   
 
3. Styret godkjenner foreslåtte omdisponering av 4 mill kr til realisering av PACS-

investering i Helse Finnmark.   
 
4. Styret godkjenner foreslåtte fordeling av tilskudd til private avtalespesialister  
 
5. Styret vedtar følgende reservedisponeringer:  
 

� Økte revisjonskostnader (2 mill kr)   
� Tilskudd til Helseforetakenes innkjøpsservice (0,5 mill kr)    
� Prosjekt samhandling og desentralisering (0,2 mill kr)  
� Redusert ventetid Helse Finnmark (1 mill kr)  
� Kjøp av helsetjenester fra private (5 mill kr) 
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6. Helse Nords bruttobudsjett reduseres med kr 9,478 mill kr i som følge av 

renteutvikling. Beløpet avkorter budsjetterte reserver og budsjetterte reserver i 2003 er 
disponert.   

 
 
Bodø, den 25. september 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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Vedlegg: Justerte drifts og investeringsrammer  

Basistilskudd 2003
Helgeland Nordland Hålogaland UNN Finnmark RHF TOTAL

Korr ramme 2002 - psykiatri 303 843 652 787 689 467 435 076 962 986 349 587 462 493 958 203 450 000 3 178 903 626
Eff. Krav -3 000 000 -17 000 000 -15 000 000 -21 000 000 -21 000 000 -77 000 000
Fylkesandeler lab/røntgen -1 792 377 -2 999 461 -1 278 815 22 740 902 -16 670 250 0
Samarbeidsmidler psykiatri 441 000 -528 000 -1 452 000 39 000 -1 500 000
Forebygging selvmord 1 500 000 1 500 000
Endring ISF andel -20 710 912 -34 658 770 -26 738 459 -52 820 471 -16 746 388 -151 675 000
Mammografi egenandeler -1 605 107 -1 464 893 -3 070 000
Remicade -2 221 395 -3 748 605 -5 970 000
Hjertekirurgi 13 094 000 13 094 000
Hjertekirurgi 8 611 000 8 611 000
Forskning Nordland 1 100 000 -1 100 000 0
Komp. avskrivninger 2 642 000 2 642 000
Komp. avskrivninger psyk. 35 500 000 35 500 000
Pasientombud -3 000 000 -3 000 000
Utlendinger 139 689 233 762 180 342 356 257 112 949 1 023 000
Pasientbru -7 140 000 -7 140 000
To mannsbetjent ambulanse 2 400 000 3 300 000 -5 700 000 0
Senter for spiseforstyrrelser 5 000 000 -5 000 000 0
Døgn drift PCI 2 000 000 -2 000 000 0
Strålemaskin 2 5 000 000 -5 000 000 0

18 971 465 18 971 465
Behandlingshjelpemidler 7 801 026 9 548 967 10 197 027 10 841 741 7 291 239 45 680 000
Korr. 326 522 924 365 148 27 170 481 27 172 766
Lønns og pris kompensasjon 11 182 161 28 799 919 15 732 017 38 253 521 16 203 779 9 034 836 119 206 234
Psykiatri-oppretting 7 350 909 -7 350 909 0
Kompensasjon for kapitalkostnader 27 000 000 59 200 000 47 100 000 94 400 000 22 300 000 250 000 000
Korrigering kapitalkostnad - RNB -1 300 000 -2 200 000 -3 100 000 9 200 000 11 800 000 -14 400 000 0
Avskrivning psykiatriplan 152 000 -152 000 0
Prosjektstøtte felleskjøkken 200 000 -200 000 0
Prosjektstøtte akutt/føde 300 000 300 000 -600 000 0
PHT avskrivning 154 000 85 000 187 000 190 000 226 000 -842 000 0
PHT - utrulling prosjekt 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 -1 500 000 0
Driftstilskudd private avtale spesialister 324 000 898 000 359 000 789 000 130 000 2 500 000
Samarbeidstiltak primærhelse akutt/føde 70 000 70 000 -140 000 0

Basistilskudd 324 752 565 825 542 904 471 684 909 1 123 992 405 466 793 435 250 033 783 3 462 800 000
Opptrapping psykisk helse 9 522 435 33 730 096 27 190 091 32 837 595 25 186 565 1 272 218 137 410 000
Opptr. psykisk helse - prosjektmidler 900 000 1 540 000 1 150 000 2 591 000 1 490 000
Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger 2 753 000 2 753 000
Norsk Pasientskadeerstatning 9 377 000 9 377 000
Opptreningsinstitusjoner 25 090 000 25 090 000
Korr regionsykehustilskudd -860 000 -860 000
Regionsykehustilskudd 438 334 000 438 334 000

Sum tilskudd 335 175 000 860 813 000 500 025 000 1 599 648 000 493 470 000 285 773 001 4 074 904 000  
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Justert investeringsprogram 2003

BUDSJETT  2003
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

Store (strategiske) prosjekter
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

Sentralt initiert og styrte fellesprosjekter
Trombolyse 6 471 000 5 435 000 5 348 000 2 443 000 4 394 000 909 000 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

Booking 1 000 000    1 000 000
Cytostatica -                  0
Arbeidsplan 6 000 000    6 000 000
Portal for Helse Nord -                  0
Fellesintegrasjon og arkitektur 1 000 000    1 000 000
Infrastruktur og basistjenester 3 500 000    3 500 000
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

Utstyr og småinvesteringer disponeres av HF styrene

PACS 4 000 000 12 000 000 17 000 000 5 000 000 38 000 000
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 - styresak 60 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
41 651 000 100 835 000 56 888 000 130 743 000 52 973 000 49 910 000 433 000 000

Finansiering "egenkapital" 300 000 000
Lån 133 000 000

Sum 433 000 000  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 104-2003  BUDSJETT 2004 – FORELØPIGE PREMISSER. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Sakspapirene ettersendes, den 26. september 2003. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300113-128 012
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Kristian I. Fanghol / Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36  
 

 

STYRESAK 105-2003  STYREMØTER 2004 – MØTEPLAN. 
 
Møtedato: 1. oktober 2003 

 
I møteplanen for 2004 foreslår administrasjonen følgende: 
 
 Det avvikles åtte styremøter i løpet av 2004. Alle er lagt til onsdag. 
 Strategimøte for styret i Helse Nord RHF avvikles i februar. 
 Styreseminar for styret i Helse Nord RHF samt alle HF-styrene avvikles i mars og oktober 

2004. 
 Møter mellom RHF-administrasjonen og direktørene i helseforetakene er i hovedsak lagt til 

onsdager. 
 
Møter jan feb mar apr mai jun aug sep okt nov des 
RHF-styret 28  10 28  16 31  13 17 16 
Styreseminar   10-11      13-14   
Foretaksmøter            
Strategimøte RHF-styret  11-12          
Direktørmøte 21 18 24  05 09 23 22 12 03/04 08 
 
Administrasjonen foreslår behandling av følgende større saker: 
 
 28. januar 2004: Endelig behandling av totalbudsjettet for 2004 samt styringsdokumentet fra 

Helse Nord RHF til helseforetakene. 
 10. mars 2004: Orientering om foreløpig regnskap. 
 28. april 2004: Behandling av regnskap 2003 samt regnskaps- / resultatvurdering og 

årsmelding. Det vil bli lagt frem en administrativ regnskapsrapport for 1. kvartal. 
 mai 2004: Foretaksmøter med helseforetakene. Samordnes evt. med direktørmøte, den 5. mai 

2003. 
 16. juni 2004: Regnskap og aktivitetsrapport 1. kvartal 2004. I tillegg behandles investerings- 

og driftsperspektiver for fire år fremover, strategi m. m. samt føringer / premisser for budsjett 
2005. 

 31. august 2004: Regnskap 2. kvartal 2004. Eventuelt behandles avklaringer rundt budsjett 
2005. 

 13. oktober 2004: Orientering om statsbudsjettet samt presisering omkring føringer for 
budsjett 2005. 

 17. november 2004: Regnskap 3. kvartal 2004. I tillegg behandles budsjett 2005. 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF vedtar den framlagte møteplanen. 
 
 
Bodø, den 24. september 2003 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 106-2003  ÅPNE STYREMØTER – INFORMASJONS- OG 
KOMMUNIKASJONSVIRKSOMHETEN I HELSE 
NORD. 

 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Formål og sammendrag 
Her redegjøres for innholdet i lov om offentlighet som grunnlag for gjennomføring av åpne 
styremøter i Helse Nord fra 11.11.2003. Videre synliggjøres noen informasjons- og 
kommunikasjonsutfordringer som grunnlag for drøfting i styret.  
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nords styre har besluttet at styremøtene skal åpnes fra møtet som avvikles 11. 
november. Lov om offentlighet regulerer det lovmessige grunnlag for hvordan 
sakshåndteringen skal skje. Hovedregelen er at saksdokumentene og saksbehandlingen skal 
være åpen. Prinsippet om meroffentlighet understøtter en slik praksis. Dersom saker skal 
unntas offentlighet/behandles i lukket møte kreves det lovhjemmel.  
 
Åpne styremøter er bare et element i arbeidet med å utvikle Helse Nords forhold til 
omgivelsene. Det er behovet for å utvikle informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten 
over mot dialogpregede arbeidsformer med viktige samarbeidspartnere. Her redegjøres for de 
mest sentrale samhandlingsrelasjonene Helse Nord står overfor som grunnlag for en diskusjon 
i styret om videre utvikling av informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten. 
 
Konklusjon 
Åpne styremøter gir, i tillegg til fortsettelse av praksisen med offentlige styredokumenter, 
samfunnet ytterligere innsyn i Helse Nords virksomhet. Økt satsing på informasjons- og 
kommunikasjonstiltak med vekt på etablering av systematiske og dialogpregede møtepunkt 
med viktige samarbeidspartnere er nødvendig for å realisere en regional 
spesialisthelsetjeneste. 
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Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen. Styret vil legge lov om offentlighet til grunn for 

gjennomføringen av åpne styremøter. 
 

2. Helse Nords informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet må prioritere å få etablert 
dialogpregede samhandlingsformer med regionale og lokale myndigheter, arbeidstakernes 
organisasjoner, utdanningsinstitusjonene og andre viktige samarbeidspartnere i regionen. 

  
 
Bodø, den 24. september 2003 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
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UTREDNING 
 
Offentlighetsloven og praktisering av meroffentlighet 
 
Helseforetakene forvalter et av de viktigste og mest diskuterte områdene i 
samfunnsmaskineriet. Vi er 100 prosent eid av staten, og er underlagt offentlighetsloven og 
prinsippet om meroffentlighet. Utgangspunktet for offentlighetsloven er at alle forvaltningens 
(les: helseforetakenes) dokumenter er offentlige, og loven skal ivareta innbyggernes og 
allmennhetens krav om å få vite hvilke disposisjoner som gjøres innad i helseforetakene.  
 
Senest 1.januar 2004 skal alle landets helseforetak ha åpne styremøter. Dette blir formelt 
formidlet til de regionale helseforetakene gjennom styringsdokumentet for 2004. 
Styringsdokumentet vil også inneholde noen retningslinjer og føringer i forbindelse med 
åpningen av styremøtene. Helse Nords styre har besluttet å åpne styremøtene fra 11.11.2003.  
 
Når styremøtene skal være åpne betyr dette i utgangspunktet at all saksbehandling i skal være 
åpen for offentligheten. Det skal finnes hjemmel i loven eller i medhold av lov hvis 
saksdokumenter og dermed også selve styrebehandlingen eventuelt skal kunne unntas 
offentlighet.  
 
Her tydeliggjøres en presisering av hvilke retningslinjer offentlighetsloven og kravet om 
meroffentlighet gir helseforetakene. 
 
Om offentlighetsloven: 
 
 Alle forvaltningens (helseforetakets) saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige. 
 
Hvis et dokument unntas offentlighet kreves det særskilt hjemmel i bestemmelse som er 
gitt i lov eller i medhold av lov. (Jfr. § 2 første ledd) 
 
Det er med andre ord ikke adgang til å unnta et dokument bare fordi foretaket finner det 
hensiktsmessig, eller fordi avsender av dokumentet har bedt om fortrolig behandling. Dette 
betyr at hvis den aktuelle styresaken ikke er omfattet av et slikt lovforankret unntak, kan 
verken selve saksdokumentet unntas, - og heller ikke kan saken behandles i en lukket del av 
styremøtet.  
 
 Helseforetaket plikter å offentliggjøre dokumenter med mindre det er reelt, saklig 

grunnlag for unntak. Dette betyr at det også må være en reell, saklig grunn for å behandle 
en sak i lukket del av styremøtet.  

 
 Hvem som helst kan kreve innsyn i saksdokumenter uten ubegrunnet forsinkelse. (Jfr. § 2 

annet ledd) Hvis unntak, må helseforetaket opplyse hvilken del av loven som gir grunn for 
unntak, samt vise at det har vurdert om det er reelt og saklig behov for unntaket. (Jfr. § 2 
tredje ledd – om meroffentlighet) 

 
 Fra § 3 Lovens dokumentbegrep: 
 

”Et dokument regnes som utferdiget når det er avsendt” 
 
Dette betyr at innsynsretten for saksdokumenter til styremøtene inntrer idet sakspapirene 
er sendt til styrets medlemmer. 
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Hvis det finnes en reell, saklig grunn til å unnta et dokument og behandlingen av saken i 
styret, er det i Offentlighetsloven følgende hjemler for unntak fra hovedregelen om 
offentlighet: 
 
 § 5 første ledd: Unntak for interne dokumenter i egen virksomhet. 
 
Hvis et dokument skal kunne unntas etter denne paragrafen, må det være utarbeidet for 
saksforberedelsen. Dokumentet må være til et ”organs interne saksforberedelse”. Den gir for 
eksempel ikke rett til unntak når dokumentet skal til endelig behandling i styret. Det er likevel 
viktig å presisere at slike ”internt saksforberedende dokumenter” kan unntas, men at foretaket 
er pliktig til å vurdere om det finnes en reell, saklig grunn til unntak for det enkelte dokument.  
 
 § 5 a: Unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt. 
 
Hvis dokumentet unntas offentlighet med henvisning til taushetsplikt skal hele hjemmelen 
oppgis, - både i offentlighetsloven og i forvaltningsloven.  
(For eksempel: ”Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven § 5a jf. Forvaltningsloven § 13 
første ledd nr 1.) 
Loven gir ikke hjemmel for å unnta hele dokumentet, bare de deler som er taushetsbelagte 
opplysninger. 
Når en slik sak skal opp i styret for helseforetaket, må det i hvert tilfelle vurderes hvorvidt den 
skal behandles i åpent møte. Det kan være vanskelig å kontrollere at taushetsbelagte 
opplysninger ikke blir offentlige i en muntlig diskusjon i styremøtet. 
 
 § 6: Unntak på grunn av dokumentets innhold. 
 
 § 6 nummer 2a: Forsvarlig økonomi-/lønns-/personalforvaltning 
 
Unntak må være påkrevd, og unntaket kan bare brukes så lenge det er påkrevd.  
Økonomisaker: Dette skal tolkes innskrenkende. Rett til unntak gjelder kun helseforetakets 
privatøkonomiske interesser, og ikke økonomiforvaltningen for øvrig som for eksempel 
foretakenes budsjett. 
Lønnsforvaltning: Unntak kun når dette har et konkurransemessig aspekt, for eksempel 
lønnsforhandlinger. 
Personalsaker: Unntak for å unngå misligheter eller intern uro. 
 
 § 6 nummer 2b: Rammeavtaler med næringslivet. 
 
Gjelder forhandlingsdokumenter (og saksbehandlingen av disse) om større avtaler med mange 
subjekter. 
 
Informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten i Helse Nord 
 
I omverden er primært funksjonen som tjenesteyter synlig. Vurderingen av i hvilken grad 
Helse Nord realiserer sitt oppdrag må baseres på hele vår basis og ta opp i seg våre roller som 
tjenesteyter, som organisasjon, som regional aktør i Nord-Norge. I dette ligger også at Helse 
Nord må utvikle en kommersiell strategi. 
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Viktige omgivelser for Helse Nord er bl.a.: 
 
 Media 
 Myndigheter(lokale og regionale) 
 De politiske partier 
 Brukere/brukerorganisasjoner 
 Arbeidstakerne og deres organisasjoner 
 Universitet og høyskolesystem 
 Primærhelsetjenesten 
 Næringslivets organisasjoner og enkeltbedrifter 
 
Kort kan status for informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten oppsummeres slik: 
 
Dokumentasjon om virksomheten til Helse Nord er lett tilgjengelig for media og andre. Dette 
kan fortsatt utvikles gjennom mer bruk av elektroniske hjelpemidler. Ledelsens tilgjengelighet 
i forhold til media prioriteres høyt. Spørsmålet om åpne styremøter har bidratt til å svekke 
legitimiteten til våre beslutningsprosesser. Nå er det besluttet å gjennomføre åpne styremøter. 
Informasjonsrutinene i forhold til det regionale nivå er på etablert. Kommunikasjon og dialog 
med dette politiske nivå er etablert, men intensiteten og resultateffektene av samhandlingen 
og kontaktpunktet kan utvikles ytterligere. Til fylkespartiene i landsdelen og 
stortingsrepresentantene er det etablert egen informasjonsservice i forbindelse med 
styremøtene. I forhold til kommunene er arbeidsdelingen i foretaksgruppen at dette skal 
håndteres av helseforetakene. Utviklingen på dette området er kommet svært forskjellig. 
Informasjon og kommunikasjon med arbeidstakernes representanter er under utvikling, jfr. 
spørsmål om medvirkning. Det samme gjelder forholdet til brukernes organisasjoner.  
 
Vi har utviklet adekvate informasjonsrutiner(enveis), men er bare i startfasen med etablering 
av samhandlings- og dialogformer med viktige samarbeidsparter. Spørsmålet om utvikling av 
en kommersiell strategi er ikke satt på dagsorden. 
 
Retningen for vårt videre arbeid må være å bevege seg fra informasjon til prosesser som i 
større grad tar opp i seg kommunikasjons- og dialogaspektet. Dette er Helse Nords utfordring 
når tillit og legitimitet skal bygges. Vårt omdømme preges ikke først og fremst av brukernes 
gode tilgjengelighet og opplevd kvalitet på tjenestene, men av våre beslutningsprosesser, vår 
håndtering av rammebetingelser, vår evne til å kommunisere med våre omgivelser og internt i 
foretaksgruppen etc.  
 
Styre og ledelse på ulike nivå i helseforetaksgruppen har med utgangspunkt i reformen og 
eiers bestillinger makt og myndighet til å sette på dagsorden og gjennomføre en rekke forhold. 
Dette skjer innenfor de rammebetingelser som er gitt. Vår utfordring er å skape et samvirke 
med viktige berørte interesser slik at:  
 
 Det etableres en forståelse for vår rolle og måte å arbeide på basert på god informasjon og 

forutsigbarhet i måte å håndtere saker på. 
 Regionale og lokale myndigheter gis innflytelse i saker der det er naturlig og har 

informasjon til å utvikle innsikt i de strategier og tiltak Helse Nord velger. 
 Kommunikasjon og dialog bidrar til å bygge opp under utviklingen av en 

spesialisthelsetjeneste med tillit i landsdelen. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300113-131 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 107-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 1. oktober 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. KLP – orientering. U. off. jfr. Offl. § 6.2.b. 
4. Regional beredskapsplan. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 24. september 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300113-131 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 107-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300113-131 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 107-2003/2  INFORMASJON FRA KST. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Legges frem muntlig av kst. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300158-19 016 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 107-2003/3  KLP – ORIENTERING. 
 U. off. jfr. Offl. § 6.2.b. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300302-11 004 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Oddvar Larsen, tlf. 75 51 29 31 
 

 

STYRESAK 107-2003/4  REGIONAL BEREDSKAPSPLAN. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Formål og sammendrag 
Etter lov om helsemessig og sosial beredskap skal regionale helseforetak ha utarbeidet 
regional plan for beredskap innen 1. juli 2003. I denne saken legges planen frem til 
orientering slik den foreligger pr. dato. Beredskapsplanleggingen er svært omfattende og har 
derfor vært lagt opp som en prosess der en har søkt å best mulig forankre planleggingen i 
helseforetakene. Sosial- og helsedirektoratet har etablert et nasjonalt nettverk for å få til en 
samordnet nasjonal utvikling. Den regionale planen er å anse som et rammeverk for de 
operative planer, og er ikke fullstendig ennå. Det gjenstår bl.a. å fremforhandle rammeavtaler 
med eksterne samarbeidspartnere, og utarbeide fullstendige ressursoversikter.  
 
Bakgrunn/fakta 
Arbeidet med regionale beredskapsplaner ble initiert høsten 2002 av Sosial- og 
helsedirektoratet (Shdir) som arrangerte regionale konferanser. Shdir har etablert et regionalt 
nettverk med representanter fra alle RHFene der en uveksler informasjon, og drøfter 
problemstillinger i planleggingen. I Helse Nord RHF er det etablert et regionalt nettverk ledet 
av RHF med deltakelse fra plankontaktene i alle helseforetak.  
 
Shdir har nå invitert til oppfølgende konferanse medio november for å gjennomgå status og 
drøfte felles problemstillinger.  
 
Til nå har vi prioritert arbeidet med å oppgradere de operative planer på hvert sykehus til 
planer på foretaksnivå. Dette arbeidet planlegges ferdig innenn utgangen av året. Det er 
enighet om felles mal for disse planene. Planene bygger på tilgjengelig kunnskap og det er 
ikke gjort nye risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette bør gjøres ved første hovedrevisjon av 
planen. 
 
Neste fase vil være å oppdatere planverket mht krig, samt evakuering. Videre må det lages et 
opplegg for rutinemessig øving. Nasjonalt og regionalt er det etablert et prosjekt for å gi bedre 
tilbud ved traumatisk stress som vil bli innpasset i beredskapsplanene. Regional plan for 
smitevern er under utarbeidelse. Elementer fra denne vil bli innpasset i beredskapsplanen.  
Det er etablert kontakt med eksterne samarbeidspartnere, men det gjenstår drøftinger og 
inngåelse av rammeavtaler for å regulere samarbeidet. I det videre må vi også vurdere 
nærmere samordningen med kommunale planer. 
 
Alle helseforetak har operative planer på sykehus/divisjonsnivå. Noen av disse er av nyere 
dato og de fleste er øvd. Fortsatt gjenstår det arbeid med å samordne disse internt i 
helseforetak, særlig mht varslingsrutiner. 
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Vurdering 
Beredskapsplanleggingen er svært omfattende, og det er viktig at planverket blir forankret i 
organisasjonen og samordnet med den øvrige organisasjons- og virksomhetsplanleggingen.  
Til nå er det etablert nettverk i regionen og nasjonal som bidrar til å gi en faglig forankring og 
prioritering og samordning av planer. Ved årsskiftet forventas operative planer å være 
oppdatert på helseforetaksnivå, og rammeplanen på regionnivå ferdigstilles. I 2004 prioriteres 
planens fase 3 og 4 som gjelder krig og evakuering. Det må også lages plan for øving. Det 
regionale nettverket videreutvikles slik at beredskapsplanleggingen blir en kontinuerlig og 
godt forankret prosess. 
 
Konklusjon 
Foreløpig rammeplan for Helse Nord RHF for sosial- og helsemessig beredskap for kriser og 
katastrofer tas til orientering. Planleggingen følges opp slik som skissert i saksfremlegget. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Regional beredskapsplan for Helse Nord RHF (versjon 0.5) 
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Dato: 04.07.2003 
 

Sign: KTG 
 

 
 

69 



Forord 
Nye tider krever nye planer. Under den kalde krigens dager var trusselbildet godt definert, og 
beredskapsplaner mot krigshandlinger var reelt nødvendige kompletteringer til lokale 
kriseplaner mot brann og samferdselsulykker. Året 2001 bragte oss for alvor inn i en ny 
virkelighet, oppsummert i Lov om helsemessig og sosial beredskap, som utgjør bakgrunnen 
for denne planen. 
 Planen er utarbeidet med støtte i ”Beredskapsgruppa”, som har bestått av 
beredskapsplanleggere fra de ulike helseforetakene, samt spesialrådgiver Odd var Larsen fra 
Helse Nord. Arbeidet har fokusert på kriser i fredstid, men planen skal etter hvert bygges ut til 
å omfatte de fleste aktuelle typer kriser, også krig og krigsliknende situasjoner. Innspill fra 
andre Regionale Helseforetak i samme fase har vært verdifulle bidrag. Planen er ført i pennen 
og redigert av kvalitetsleder Kristian Gjessing fra Helgelandssykehuset. 
 Planen slik den foreligger ved fristen 1. juli 2003 er ikke et ferdig produkt, men et 
rammeverk for videre arbeid. Det forutsettes at arbeidet med ferdiggjøring og senere 
oppdatering av planen skal fortsette med omtrent samme aktører. 

Sammendrag 
Regional Beredskapsplan for Helse Nord RHF er en ”skjellettplan”, som binder sammen 
beredskapsplaner for helseforetakene samt den operative planen for Helse Nords funksjon i en 
krise. Planen bygger på Lov om helsemessig og sosial beredskap. Planen beskriver grunnlag 
og målsetting for beredskapen, ansvarsforhold og krav til planverket, samt prinsipper for 
krisehåndteringen. Som vedlegg finnes ressursoversikter for ulike helseforetak og deres 
underlagte transportressurser. Inkludert i planen beskrives informasjonsberedskap og 
beredskap for psykososial omsorg. Planen med vedlegg utgjør en helhet, som må 
vedlikeholdes og oppdateres av en mengde samarbeidspartnere i Nord-Norge, innenfor og 
utenfor Helse Nord. 

Planforutsetninger / Grunnlagsinformasjon 
 ROS-analyser 

Alle beredskaps- og kriseplaner skal bygge på relevante ROS-analyser. I begynnelsen vil 
planene måtte bygge på eksisterende ROS-analyser fra kommuner og andre. 

 Ansvarsprinsippet (daglig tjeneste) 
Den som har et ansvar i en normalsituasjon også har ansvaret i tilfelle ekstraordinære 
situasjoner 

 Likhetsprinsippet 
Den organisasjonen man planlegger å benytte under kriser skal være mest mulig lik den 
organisasjonen man opererer med til daglig 

 Øvelser 
Viktige deler av planverket skal øves jevnlig, i hensiktsmessig form. Hver ”eier” av 
respektive del av planen er ansvarlig for at øvelse gjennomføres som forutsatt. 

 Kostnadsfordeling 
Kostnader knyttet til øvelser dekkes som hovedregel av respektive HF. 
Kostnader som oppstår i ”skarpe” situasjoner / kriser skal initialt dekkes av respektive HF, 
men RHF kan i etterkant gå inn og se på / jevne ut urimelige belastninger. 

 Robust og fleksibel 
Regional Beredskapsplan skal være robust og tilstrekkelig fleksibel til å kunne benyttes i 
ulike typer situasjoner. Detaljeringsgraden må avspeile dette. 

 Lett tilgjengelig del av Kvalitetssystemet 
Beredskapsplaner i HF-ene og Helse Nord anses som en del av Kvalitetssystemet, og skal 
være raskt tilgjengelig på hensiktsmessig måte for alle som blir berørt av dem. 
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Målsetting og avgrensinger 
 Planen skal omfatte både freds- og krigssituasjoner 
 Planen skal gi prinsipper for ressursdisponeringer i aktuelle situasjoner, men skal ikke gi 

detaljerte føringer. 
 Plan skal omfatte nødvendig omlegging av drift som sikrer nødvendig tjenesteyting ved  

o interne og eksterne hendelser som vesentlig reduserer virksomhetens evne til å yte 
varer og tjenester 

o eksterne hendelser som vil innebære en ekstraordinær belastning på virksomheten 
og som kan kreve en generell omstilling av den ordinære driften for å kunne øke 
kapasiteten. 

 

Hensikt: 
Planen skal, så langt som mulig, under kriser i fredstid, ved katastrofer og ved krigstilstand 
bidra til å sikre den enkelte grunnleggende helsetjenester ved å  
 bidra til optimal utnyttelse av tilgjengelige beredskapsressurser i Helse Nord RHF og 

samarbeidende etater og organisasjoner - der det trengs, når det trengs 
 legge forholdene best mulig til rette for at den helsemessige beredskapen i 2.-linje 

tjenesten i Helse Nord RHF kan opprettholdes. 
 
Forankring av beredskapstiltak – prinsipper 
 Oppretting av, og prinsipper for Regional Helseberedskapsplan skal være godkjent av 

styret i Helse Nord RHF. 
 Planlagte samarbeidslinjer i krisesituasjoner skal være forhåndsgodkjent av aktuelle 

samarbeidspartnere. 
 
Forankring av beredskapstiltak – hos hvem 
 Beredskapstiltak på RHF-nivå som må forankres i tiltak hos sentrale 

helsemyndigheter 
o Beredskap i tilfelle angrep med ABC-stridsmidler 
o Forsyning etter 8 uker av vitale medikamenter, væsker og sykehusartikler 

 
 Beredskapstiltak på HF- og RHF-nivå som må forankres i avtaler med eksterne 

parter 
o Skallsikring (fysisk sikring og adgangskontroll av sykehusets bygninger) ved 

kriser (politi, vaktselskap) 
o Forsyning for 6 ukers forbruk (uke 2-8) av vitale medikamenter 
o Forsyning ut over 2 ukers forbruk av væsker og sykehusartikler / sterilt 

engangsutstyr 
 

 Beredskapstiltak på HF-nivå som må forankres i avtaler med eksterne parter: 
o Forsyning av vann og næringsmidler (Kommunalt ansvar) 
o Strømforsyning 
o Tele/IT 

 
 Beredskapstiltak som må forankres i hvert HF 

o Lager for 2 ukers normalt forbruk uker av vitale medikamenter 
o Lager for 8 ukers normalt forbruk av væsker og sykehusartikler / sterilt 

engangsutstyr 
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Kvalitetsindikatorer for helseberedskap 
Ved opprettelsen av denne planen foreligger det ingen gitte kvalitetsindikatorer for 
helseberedskapen. RHF bør søke å utvikle relevante indikatorer til bruk på HF- og RHF-nivå. 
Eksempler på områder som egner seg for kvalitetsindikatorer kan være oppdateringsnivå og 
tilgjengelighet for planverk, i hvilken grad planverk er forankret hos samarbeidsparter, i 
hvilken grad planverket er øvet og når. 

Henvisninger 
 Lov om Helsemessig og sosial beredskap med forskrifter 
 Operativ plan for krisehåndtering i Helse Nord RHF (vedlegg)  
 Beredskapsplan for Helse Finnmark (vedlegg) 
 Beredskapsplan for UNN (vedlegg) 
 Beredskapsplan for Hålogalandssykehuset (vedlegg) 
 Beredskapsplan for Nordlandssykehuset (vedlegg) 
 Beredskapsplan for Helgelandssykehuset (vedlegg) 
 Beredskapsplan for Sykehusapoteket Nord (vedlegg) 
 Intensjonsavtale mellom Helse Nord og Forsvaret (LDKN) (vedlegg)  
 

Ansvar, linjer og kommandoforhold 
 Prinsipper 

Hovedprinsippet er at hvert HF ivaretar planleggingsansvar for beredskap i eget 
geografisk område.  

 I grenseområder må det framgå særskilt dersom ansvaret skal ivaretas av annet HF / RHF. 
 Operativt ansvar ivaretas alltid av respektive HF.  
 Ansvarlig HF kan be om hjelp fra andre HF eller RHF dersom situasjonen krever det. Slik 

anmodning skal alltid føre til at ansvarlig HF også informerer RHF. 
 Helse Nord skal opprette og ajourføre Beredskapsplan for egen innsats, og koordinere 

beredskapsplaner i HF-ene slik at planverkene som helhet utgjør en Regional 
Beredskapsplan. 

 

Krav fra RHF til planverk i hvert HF 
 Hovedkravet til planverkene i hvert HF er at de følger sentralgitte krav fra SHdir. 
 Planverket i hvert HF må i tillegg følge prinsippene angitt over. 
 

I tillegg kreves det at beredskapsplanen i hvert HF tar høyde for / 
beskriver planlagte tiltak for følgende definerte operative situasjoner: 
(bygget på enkle / eksisterende ROS-analyser) 

1. Interne hendelser som vesentlig reduserer sykehusets evne til å yte 
nødvendig hjelp (forskriftens §4a), f.eks: 
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A: Sykehusbrann  
 forebyggende tekniske og organisatoriske tiltak  
 konsekvensreduserende tiltak 
 plan for brannbegrensing  
 plan for akuttevakuering (ansvar, rømningsveier)  
 plan for pasienthåndtering etter evakuering  

B: Utfall av AMK 
 forebyggende tekniske og organisatoriske tiltak  
 konsekvensreduserende tiltak  
 plan for alternative linjer til AMK 
 plan for alternativ strømforsyning 
 plan for alternativer for kommunikasjon  
 plan for reserve AMK 

2. Eksterne (evt interne) hendelser som vesentlig reduserer sykehusets 
evne til å yte nødvendig hjelp (forskriftens §4 a), f.eks: 

 Svikt i vannforsyning (forurensing, smittestoffer etc.) 
 Svikt i energiforsyning 
 Svikt i forsyning av viktige medisiner / væsker / forbruksartikler  
 Akutt personalkrise (f.eks. matforgiftning, pandemisk influensa, etc.) som rammer 

eget personell  
 Gisselsituasjon på sykehuset (evakuering/stengning), terroranslag mot helseinstitusjon 
 Sammenbrudd i offentlige kommunikasjonsmidler (tele, data) 
 Krigssituasjon (forsyningskrise, militæres behov for sykehuspersonell) 

Stikkord: 
 Konsekvensreduksjon 
 Skallsikring (fysisk sikring og adgangskontroll av sykehusets bygninger 
 Hvor lenge kan sykehuset opprettholde evne til å yte nødvendig hjelp? 
 Muligheter for tilførsel av personell utenfra 
 Der Helseforetaket regner med Ting som kan henvises til håndtering på RHF-nivå er f 

eks:  
o Transportkapasitet for nødevakuering 
o Nødhospital (Skip? Militære sykestuer? Forhåndslagret beredskapsmateriell?) 

3. Eksterne hendelser  
som vil innebære en ekstraordinær belastning på virksomheten (sykehuset) og som kan kreve 
en generell omstilling av den ordinære driften for å kunne øke kapasiteten (forskriftens §4 b). 
Det følgende er eksempler, HF-ene trenger bare ha planer for relevante situasjoner: 

 Mange brannskadde/inhalasjonsskadde (skip, høyblokk, tunnel, industri) 
 Storulykke med mange multitraumer (tog, buss, fly) 
 Naturulykke - rasulykke  
 Skipsforlis (turistskip, hurtigbåt) 
 Offshoreulykke (kombinasjon av brannskadde, hypoterme, multitraumer) 
 Ulykke med farlig gods/kjemikalier (behov for sanering) 
 Alvorlig epidemi (f.eks med stort behov for isolater)  
 Atomulykke med mange eksponerte, også innsatspersonell (atomdrevne skip utenfor 

kysten, ”dirty bombs”/terror) 
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Hvem leder hva og rapporterer hvor 
 AMK i hvert HF (med deltakelse av bakenforliggende HF-ledelse og undergitte ressurser) 

ivaretar den operative ledelsen i starten av enhver krisesituasjon. 
 Dersom lokal AMK mener at størrelsen på situasjonen tilsier overføring av arbeidet eller 

deler av det, bør de på et tidlig tidspunkt avtale en arbeidsdeling med AMK Tromsø, som 
angitt i Instruks for Regional AMK.  

 Den bakenforliggende kriseledelsen skal informeres om hvilket operativt arbeid som er 
overført til Regional AMK. 

 Når en krise for en enkelt institusjon er av en slik størrelsesorden at HF-ledelsen blir 
involvert, skal HF-ledelsen informere RHF om krisens art og forventede utvikling. 
Informasjonen skal informasjonen gis så snart som mulig til telefonnummer angitt som 
RHF vakttelefon. 

 Representasjon av helsepersonell i HRS:  
Oppnevning og funksjonsbeskrivelse ivaretas av RHF (se eget dokument, vedlegg 7). 

 Representasjon av helsepersonell i LRS: 
o Hvert HF ser til at det finnes oppnevnt helsepersonell til bruk i LRS (obs flere 

LRS-er for noen – tenk på geografi!)  
o Helserepresentanten skal ikke drive operativ ledelse av helseressursene, men 

fungere som rådgiver og forbindelsesledd til den operative ledelsen i HF-et. Den 
medisinsk ansvarlige i Helseforetakets / sykehusets operative ledelse bør derfor 
ikke oppnevnes som LRS-representant. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300113-132 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 108-2003  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
12. Norsk Senter for Telemedisin – rapport fra Helsedepartementet av 6. august 2003. 
13. Brev fra Helgeland Regionråd av 29. august 2003 ad. styrevalg Helgelandssykehuset HF. 
14. Brev fra Ordføreren i Vefsn Kommune av 5. september 2003 ad. stasjonering av 

luftambulanse i Mosjøen. 
15. Brev fra Tana Høyre av 11. september 2003 ad. Seidajok Barnepsykiatrisk 

Behandlingshjem. 
16. Foreningen for hjertesyke barn v/regionsrepresentant Knut Andersen – åpent brev til 

styreformann, mottatt 23. september 2003.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
Bodø, den 24. september 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300647-1 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 108-2003/1  NORSK SENTER FOR TELEMEDISIN – RAPPORT  
 FRA HELSEDEPARTEMENTET AV 6. AUGUST 2003. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300113-124 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 108-2003/2  BREV FRA HELGELAND REGIONRÅD AV  
 29. AUGUST 2003 AD. STYREVALG  
 HELGELANDSSYKEHUSET HF. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300112-53 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 108-2003/3  BREV FRA ORDFØREREN I VEFSN KOMMUNE AV  
 5. SEPTEMBER 2003 AD. STASJONERING AV  
 LUFTAMBULANSE I MOSJØEN. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300366-18 330 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 108-2003/4  BREV FRA TANA HØYRE AV 11. SEPTEMBER 2003  
 AD. SEIDAJOK BARNEPSYKIATRISK  
 BEHANDLINGSHJEM. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300241-15 327  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 108-2003/5  FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN  
 V/REGIONSREPRESENTANT KNUT ANDERSEN –  
 ÅPENT BREV TIL STYREFORMANN,  
 MOTTATT 23. SEPTEMBER 2003. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 24.9.2003 200300113-133 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 109-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 
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